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Nota de Repúdio da OAB-MA destaca ofensa pública à advocacia
feita por desembargador do TJMA

06/02/2018 17:09:56         

O posicionamento do presidente Tiago Diaz, da OAB-MA, diante do desrespeito do desembargador Jaime
Ferreira de Aráujo à categoria dos advogados mereceu o reconhecimento público da categoria profissional.

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, mais uma vez consegue chamar a atenção de segmentos sociais e
da mídia, por atitudes que resultam em problemas sérios e cria desconfortos para a magistratura maranhense.
Ao registrar em uma sentença de ação proposta por um advogado, o desembargador, de maneira contundente
faz criticas na sua decisão judicial ao profissional e finaliza no texto, que ele seja submetido a um novo exame
de ordem, invalidando o seu exame de qualificação profissional. A Seccional do Maranhão da Ordem dos
Advogados do Brasil emitiu uma nota de repúdio à altura do que o desembargador Jaime Ferreira de Araújo se
faz merecedor, conforme registro no documento abaixo.

A OAB Maranhão, na manhã de hoje (05), tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.

Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das



normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.

Thiago Roberto Moraes Diaz
Presidente da Seccional Maranhão da OAB
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OAB-MA critica desembargador que sugeriu novo Exame de
Ordemn a advogado

A OAB do Maranhão emitiu uma nota oficial repudiando o desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribuna
de Justiça do Maranhão, que mandou um advogado refazer o Exame de Ordem num despacho judicial. No
documento, o magistrado negou pedido do defensor pela liberação de um veículo. A entidade que representa a
advocacia maranhense afirmou que decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o
recurso cabível.

No comunicado, a OAB afirma ainda que nunca se pronunciou sobre erros técnicos eventualmente cometidos
por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser, não suscitando suas
inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer magistrado se arvore no
direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou advogado Maranhense.

Abaixo a nota:

NOTA DE REPÚDIO

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.



Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das
normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.
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Othelino defende democracia e respeito às diferenças na
Assembleia

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não
só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.



Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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"Prenderam o médico errado", opina Dr. Allan Roberto sobre a
morte do bebê em frente ao hospital de Pinheiro

06/02/2018 00:00:00

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que cumpriu, na manhã desta
segunda-feira (5), alvará de soltura mediante monitoração por tornozeleira eletrônica em favor do médico Paulo
Roberto Penha Costa.

A decisão é do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do dia 04 de fevereiro. Para o magistrado, a
manutenção da prisão preventiva ao caso em apreço "é medida que não expressa justiça, mas coloca o paciente
- que é detentor de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor definido - em situação de extrema
ilegalidade,

Ainda sobre o assunto, o médico Dr. Allan Roberto, natural de Pedreiras, e que trabalha no Socorrão 1, em São
Luís, foi ouvido pelo blog do Carlinhos nesta manhã de terça-feira (6). Através de aplicativo de mensagem, Allan
Roberto opinou sobre a conduta do colega e fez algumas ponderações. Para ele, houve omissão, porém, a morte
do bebê foi ocasionada por uma série de negligências a partir de São Bento. 

Confira o que disse Allan Roberto

"Como tudo na assistência dela em São Bento e na remoção, foi tecnicamente errado; o colega se recusou a
receber, isso não justificaria ele não receber o paciente. O que caracterizou a omissão de socorro."

"Mas a causa da morte da criança não foi a omissão, mas a sucessão de erros em São Bento durante o parto e a
remoção até Pinheiro."

"NEGLIGÊNCIA 1.
 Parto com feto pélvico  (sentado) com circular de cordão (cordão umbilical enlaçado no pescoço do feto). Se
nasceu em sofrimento fetal foi negligência da equipe do hospital de origem que demorou a fazer a cesariana e o
feto foi "enforcado" durante sucessivas e demoradas  contrações uterinas na tentativa de expulsá-lo, impossível
por estar sentado e "amarrado"."

"NEGLIGÊNCIA 2.
Remoção feita em ambulância simples. Casos como esses só podem ser transportados em USA-Unidade de
Suporte Avancado-UTI  Móvel."

"NEGLIGÊNCIA 3.
Somente um profissional de enfermagem de nível técnico acompanhando a remoção  do paciente neste estado
crítico. Errado. Teria que ser um médico!"



"NEGLIGÊNCIA 4.
Paciente em uso de droga vaso-ativa (adrenalina) em suporte de micro-gotas. Errado. Teria que ser em bomba
de infusão sob supervisão médica."

"Tudo errado!!!"

"Culpado de tudo é o médico que encaminhou o bebê. Prenderam o médico errado!"

"Complemento que a criança tinha que estar entubada, sob ventilação mecânica e sob assistência médica e de
enfermagem de nível superior durante a remoção." Finalizou o médico pedreirense. 

O médico estava preso em uma cela especial na Penitenciária de Pedrinhas após ter sido transferido da Unidade
Prisional Regional de Pinheiro por não pagar uma fiança de 50 salários mínimos.

A prisão do médico ocorreu por uma acusação de omissão de socorro, na madrugada de quinta-feira (1º), no
município de Pinheiro-MA, localizado a 333 Km de São Luís. A acusação é da Polícia Militar de Pinheiro.

Policiais gravaram um vídeo em que uma técnica em enfermagem, que estava em uma ambulância do município
de São Bento, afirma que a criança quase não tinha batimentos cardíacos e precisava de atendimento urgente.

O médico foi preso pelos policiais ainda no hospital. Em depoimento na delegacia, ele disse que o hospital não
tem autorização para atender pacientes de São Bento. Segundo Paulo Roberto, a criança deveria ter sido
encaminhada a cidade de Viana, que fica a 70 Km da cidade, ao invés de Pinheiro, que fica a 40 Km.

O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto. Já o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MA) informou o bebê teria sido
transportado de forma irregular de São Bento até o Hospital Materno Infantil de Pinheiro e que fez denúncia ao
Ministério Público do Maranhão sobre o problema.
?Com informações do G1 Maranhão
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OTHELINO NETO DEFENDE DEMOCRACIA/ RESPEITO AS
DIFERENÇAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

fevereiro 05, 2018  Augusto joao barcelo  Comentários

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.
Debate acalorado
Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.
Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.
Servidores públicos
Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.
“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não
só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.
Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Presidente repudia ato de desembargador que mandou advogado
refazer Exame da OAB

06, FEVEREIRO, 2018   ACÉLIO   0 COMENTARIO

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.

Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das
normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.

Thiago Roberto Moraes Diaz



Presidente da Seccional Maranhão da OAB
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Médico que deixou recém-nascido morrer em Pinheiro já está solto

O médico Paulo Roberto Penha Costa, preso na última quinta-feira (01), na cidade de Pinheiro, acusado de
omissão de socorro a um recém-nascido, já está em liberdade.

Paulo Roberto Costa é médico do Hospital Materno Infantil e na semana passada acabou preso após se negar a
atender um recém-nascido proveniente na cidade de São Bento. O médico plantonista, em depoimento, disse
que não atendeu a criança, que posteriormente veio a óbito, por cumprir uma determinação da direção do
hospital.

O médico foi posto em liberdade após seus advogados conseguirem um habeas corpus na Justiça. A soltura,
mediante monitoração de tornozeleira eletrônica, foi autorizada pelo desembargador Jaime Ferreira de Araújo.

O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto Costa.

Agora é aguardar também as investigações da Polícia Civil, afinal o médico parece não ser o único responsável
por todo esse triste episódio, é preciso descobrir de onde partiu a ordem para que profissionais de Saúde do
Hospital Materno Infantil se recusem a atender pacientes provenientes de outras cidades.

Do Blog do Jorge Aragão.
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Autoridades do Executivo, Judiciário e de diversas instituições
prestigiam abertura dos trabalhos da Assembleia

Autoridades dos demais Poderes constituídos e de diversas instituições, em âmbito municipal e estadual,
prestigiaram, na tarde desta segunda-feira (05), a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, marcada
pela Sessão Solene, que contou com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB), como vem ocorrendo
tradicionalmente.  

Dentre outras autoridades presentes, estavam o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA),
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda (PDT).

Para Flávio Dino, a Assembleia representa a plenitude da Democracia e é a Casa mais importante para quem
acredita na soberania popular e que, por isso, introduziu, desde o primeiro ano, a tradição de estar presente,
pessoalmente, trazendo a mensagem, como uma forma de demonstração dessa centralidade que a Assembleia
tem para o debate e para a prestação de contas acerca das ações de governo.

Já o vice-governador, Carlos Brandão (PSDB), destacou a relação de harmonia e independência que existe entre
o Executivo e o Legislativo, que é uma marca da gestão do governador Flávio Dino.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, disse
estar otimista quanto à contribuição do Poder Legislativo Estadual neste ano.

“Viemos trazer nosso abraço ao amigo Othelino, cumprimentar todos os deputados e desejar que o Poder
Legislativo tenha um ano abençoado, de muito trabalho e sempre lutando em favor do desenvolvimento do
Estado do Maranhão”, afirmou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior.
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Na abertura dos trabalhos, Othelino Neto defende Democracia e
respeito às diferenças na Assembleia
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Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. "Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem", disse.

Debate acalorado 

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. "Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito", garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos 

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
"Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade", afirmou.

"Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas", enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. "Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo", finalizou.
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Autoridades dos demais Poderes constituídos e de diversas instituições, em âmbito municipal e estadual,
prestigiaram, na tarde desta segunda-feira (05), a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, marcada
pela Sessão Solene, que contou com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB), como vem ocorrendo
tradicionalmente. Dentre outras autoridades presentes, estavam o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda (PDT).

Para Flávio Dino, a Assembleia representa a plenitude da Democracia e é a Casa mais importante para quem
acredita na soberania popular e que, por isso, introduziu, desde o primeiro ano, a tradição de estar presente,
pessoalmente, trazendo a mensagem, como uma forma de demonstração dessa centralidade que a Assembleia
tem para o debate e para a prestação de contas acerca das ações de governo. "Esse é um modo de nós
aperfeiçoarmos e aprendermos sempre com aquilo que a Assembleia, por intermédio dos deputados, tem a
propor, sugerir, criticar e debater. É o engrandecimento da atividade de governo", assinalou.

O vice-governador, Carlos Brandão (PSDB), destacou a relação de harmonia e independência que existe entre o
Executivo e o Legislativo, que é uma marca da gestão do governador Flávio Dino. "O presidente da Assembleia,
deputado Othelino, a exemplo do saudoso deputado Humberto Coutinho, vai fortalecer ainda mais essa parceria,
com sua jovem e competente liderança", acentuou.

SECRETÁRIOS DE ESTADO E O PODER JUDICIÁRIO

Segundo o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a presença de secretários do governo na
abertura dos trabalhos da Assembleia demonstra o respeito e a parceria do governo Flávio Dino em relação à
Casa Legislativa. "A tônica desse ano continuará sendo de parceria entre os poderes, conforme determinação do
governador Flávio Dino", pontuou.

O secretário de Estado de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, ressaltou a importância do Poder Legislativo.
"A Assembleia tem colaborado muito com as políticas desenvolvidas pelo governador Flávio Dino quando, por
exemplo, em 2015, aprovou a implantação da Secretaria de Transparência e Controle. É a Casa para onde
desaguam as reivindicações da população e que chegam ao Executivo", acrescentou.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, disse
estar otimista quanto à contribuição do Poder Legislativo Estadual neste ano. "Esse é um ano ímpar, no qual
teremos eleições gerais; e acredito que o Poder Legislativo estadual muito bem saberá se conduzir sob o
comando do deputado Othelino Neto", frisou.

MENSAGEM DOS PREFEITOS



"Viemos trazer nosso abraço ao amigo Othelino, cumprimentar todos os deputados e desejar que o Poder
Legislativo tenha um ano abençoado, de muito trabalho e sempre lutando em favor do desenvolvimento do
Estado do Maranhão", afirmou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior.

"Esse ato se reveste de um maior simbolismo pela presença de um novo presidente da Assembleia, que é o
deputado Othelino Neto, que é do nosso partido, à frente do comando desta Casa. Esperamos que aja a eleição
dos melhores para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, e que a gente escolha um bom
presidente da República, para trazer a esperança de volta para o povo brasileiro", comentou o prefeito de Paço
do Lumiar, Domingos Dutra (PC do B).

MENSAGEM DOS DEPUTADOS FEDERAIS

"Esse será um ano diferenciado por ser eleitoral e, consequentemente, será muito agitado. Estamos aqui
prestigiando o parlamento estadual pelo nível de importância que ele tem. Torcemos para que seja um ano de
alto nível de debate para a construção de uma sociedade melhor, e para fazer avançar o desenvolvimento do
Maranhão", declarou a deputada federal Eliziane Gama (PPS).

"É importante o Legislativo de portas abertas, dialogando com o Estado, com os nossos prefeitos e a população
em geral e, mais do que nunca, dando as mãos junto com o governador Flávio Dino, para que a gente continue
enfrentando essa crise, uma crise que nunca tinha sido vivida. Acredito que 2018 será o ano da transição, para
a gente preparar o grande momento de recuperação da economia do País, do emprego, da expectativa e do
ânimo da população, principalmente no que diz respeito à classe política", afirmou o deputado federal Weverton
Rocha (PDT).

"Aproximar a coordenação da bancada federal do Maranhão, no Congresso, com o Poder Legislativo Estadual
será nossa prioridade neste ano legislativo. A Casa, certamente, tem muitas indicações à Câmara Federal e o
ideal é que todas essas demandas sejam levadas ao Congresso Nacional. Portanto, a aproximação da bancada
federal com a Assembleia trará muitos ganhos ao povo do Maranhão", anunciou o deputado federal Rubens
Pereira Júnior (PC do B).
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A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas-ABRACRIM-MA, tem por objetivo a defesa do livre
exercício profissional e direitos dos advogados e advogadas criminalistas fortalecendo a Ordem dos Advogados
do Brasil e a promoção dos valores e direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil. Reafirmando esses compromissos e objetivos a ABRACRIM vem REPUDIAR
veementemente a conduta do Desembargador do TJMA Jaime Ferreira de Araújo, que ao não conhecer o Habeas
Corpus impetrado pelo advogado Walter Bonfim Teíde Bezerra Filho, teve ainda o desplante de completar a sua
decisão com as seguintes palavras:

((...) "Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino sejam impressas todas as peças do presente processo-inclusive esta decisão - a serem encaminhadas
ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua excelência mande inscrevê-lo, ex -ofício, na Escola da
Advocacia para que, após, seja submetido ele a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado na
prova de que trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante. Com respeito que tenho pela OAB, pelo seu presidente e demais membros dessa
entidade local, gostaria de ser informado do desfecho dado a esta recomendação. PUBLIQUE-SE." De início,
cumpre ressaltar, que quem respeita a OAB não desrespeita o advogado.

A ABRACRIM, por sua Diretoria, entrou em contato com o advogado que exerce a sua complexa profissão na
cidade de Bom Jesus das Selvas, no sul do Estado, distante 450 Km do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Trata-se de um advogado extremamente educado, elegante e sereno. Apesar da voz triste e embargada falava
com a altivez de um bom advogado. Coincidentemente o causídico é um grande admirador de Rui Barbosa e fez
questão de citá-lo nos nossos primeiros minutos de conversa: "Os direitos mais indisputáveis são, a cada passo,
disputados. Disputados pela prevenção; disputados pelo ódio; disputados pela avidez; disputados pelo orgulho;
disputados pelo capricho; disputados pelo amor ao disputar, pela mania disputante. A justiça não se enfraquece
quando o poder lhe desatende. O poder é que se mata quando não se curva à justiça."

Em relação ao seu Habeas Corpus, disse ainda o ilustre advogado, com uma serenidade e respeito indescritíveis
para quem acabara de sofrer tamanha humilhação: "Em que pese o ilustre magistrado não entender viável a via
do HC para restituir veículo apreendido, a minha intenção era levantar uma tese no sentido de chamar a sua
atenção sobre a urgente necessidade do paciente de 60 anos de idade reaver seu veículo, visto ser a única
ferramenta para locomover-se (art. 5º, LXVIII, CF) com sua família para trabalhar em sua propriedade que fica
distante 50 km da cidade. O fato de o veículo ficar exposto ao sol e chuva causou constrangimento ilegal ao
Paciente, tendo em vista a demora desarrazoável para realização de perícia do seu veículo que fora apreendido
indevidamente".

Interessante informar a todos os advogados que o advogado Walter Bonfim em todas as suas falas em referência



ao Desembargador deselegante e sem finura, usou o pronome sua Excelência. De se desconfiar, portanto, que o
ilustre magistrado não conhece o advogado a quem humilhou desnecessariamente. Então há que se dizer,
senhor Juiz, sem nenhum pesar, te abstém do gracejo e servidor das leis te conservarás até a morte,
simplesmente. Juiz, sê cortês. Nunca te deixes levar pela paixão. Conserva a dignidade e a compostura que o
decoro das tuas funções exige. Juiz, a vida é variedade infinita e nunca lhe assentam com irrepreensível justeza
as roupas feitas da lei e os figurinos da doutrina. Se não deres de si para dizer o direito em face da diversidade
de cada caso, a tua justiça será como Leito de procusto: ao invés de medir-se com os fatos, estes é que terão de
medir-se com ela.

Juiz, o Estatuto da advocacia preceitua o princípio da indispensabilidade do advogado à administração da
justiça e ressalta a isonomia de tratamento entre o advogados, juízes e Promotores de justiça. Cada advogado é
o complemento um do outro pelas suas peculiaridades no observar, na possibilidade de conhecer a verdade, na
busca da originalidade do conhecimento e sempre em prol da sociedade. Cada figurante tem um papel a
desempenhar: um postula, outro fiscaliza a aplicação da lei e o outro julga, mas nunca o julgador deve se
posicionar como um professor. O prestígio ou o desprestígio de um advogado afeta todos os três figurantes. O
advogado não tem interesse próprio no processo. Seu interesse é do constituinte. O juiz não pode querer se dar
ao luxo de imaginar que está mais interessado em fazer justiça do que o advogado. O maltrato sofrido pelo
advogado, em sua independência ou dignidade profissional, não apenas lhe diz respeito individualmente, mas a
toda a classe. Não se pode tolerar, de modo algum, esse vilipêndio da honra pessoal da dignidade profissional
do advogado Walter Bonfim e, em absoluto, não se pode admitir que se desenvolva este nefasto clima de
afoitezas ímpares, calcadas em sentimentos professorais adversos e estabanados, que somente deverão ser
desvendados em tarefa de averiguação ulterior.

O desembargador sem finura, não satisfeito com o disparate, está a esperar o resultado do seu pedido de
providencias à OAB a respeito das suas pragas malditas contra o advogado, mas é de se esperar faça a OAB
com o seu pedido o que ele fez com o pedido do advogado no seu Habeas Corpus. Arquive-se. Nada mais justo.
A ABRACRIM nacional estudará as diversas formas de obter a reparação pelas constantes agressões ao Estado
de Direito, à democracia e ao livre exercício da advocacia. A tarefa do Advogado se justifica pela existência de
uma profissão que tem por destino combater as injustiças com as armas da lei; lutar contra o erro com a espada
da verdade; amparar o desvalido e mostrar à humanidade o caminho do Justo. (Antonio Fernandez Serrano)

Todos os magistrados merecem respeito e devem ser respeitados, mas todos têm o dever de respeitar. A
advocacia não pode parar, senão vai parar, também, a Democracia.

ERIVELTON LAGO
Presidente da ABRACRIM-MA

O post ABRACRIM-MA repudia atitude de desembargador que ofendeu advogado apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2018/02/abracrim-ma-repudia-atitude-de-desembargador-que-ofendeu-advogado/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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"Este primeiro semestre é um momento da gente se unir para construir soluções de melhoria para a vida da
nossa população, da nossa cidade, do nosso estado. As disputas devem ficar para o momento das eleições,
quando os palanques forem armados". Esta foi a mensagem do deputado federal Weverton (PDT) para os
legisladores da Assembleia Legislativa do Maranhão na abertura dos trabalhos da Casa.

Para o parlamentar, o Legislativo deve se manter de portas abertas, dialogando com o Estado, com os prefeitos
e com a população em geral, dando as mãos ao governador Flavio Dino, para que se continue enfrentando a
crise grise grande que o Brasil atravessa: "Eu tenho certeza que 2018 vai ser o ano de transição, quando
começaremos a preparar o grande momento de recuperação da economia do país, do emprego e, acima de tudo
da expectativa e do ânimo da população no que tange a questão da política".

O presidente do Legislativo Estadual, deputado Othelino Neto, falou que a Assembleia Legislativa do Maranhão
vai continuar cumprindo o seu dever de fiscalizar o Poder Executivo, de propor leis e discutir as que vierem do
Executivo e de outras instituições. "Aqui se travará o bom debate e a Assembleia, como sempre, vai produzir
muito, para o bem do Maranhão", garantiu.

"A Assembleia representa a plenitude da democracia, porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como acontece comigo", observou o governador Flávio Dino, ressaltando que por
isso, desde o primeiro ano de seu mandato estabeleceu a tradição de estar pessoalmente presente à abertura
dos trabalhos legislativos, como uma forma de demonstrar a centralidade que a Assembleia para o debate,
controle e prestação de contas acerca das ações do governo. Ao mesmo tempo, segundo ele, aproveita o
momento para buscar apresentar as novas ações para o ano que se inicia.

"É a quarta sessão legislativa deste período. E todos os anos estive presente. Faço questão de estar presente
neste momento, porque é um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre com aquilo que a Assembleia
Legislativa, por intermédio dos deputados, tem a propor, sugerir, criticar e debater. É um engrandecimento da
atividade de governo", concluiu o chefe do Executivo Estadual.

Deputado federal Weverton Rocha na reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa

O post Weverton propõe união dos poderes na reabertura dos trabalhos na Assembleia apareceu primeiro em
Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2018/02/weverton-propoe-uniao-dos-poderes-na-reabertura-dos-trabalhos-na-assembleia/
http://www.ma10.com.br/minard
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Presidente e Corregedor são empossados no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou sessão solene nesta sexta, 2 de fevereiro, para dar posse
aos dirigentes da Corte, desembargadores Ricardo Duailibe (presidente) e Cleones Cunha (corregedor), e ainda
entregar a Medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira a 4 personalidades. 

A mesa de honra foi composta pelo presidente e corregedor, pelos membros Júlio Praseres, Itaércio Paulino e
Eduardo Moreira, pelo procurador Juraci Guimarães Júnior, pelo diretor-geral Flávio Costa, pelo governador
Flávio Dino, pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente do TJMA), pelo desembargador
Márcio Vidal (presidente do TRE-MT e do COPTREL), pelo deputado estadual Othelino Neto (presidente da
Assembleia Legislativa), pelo prefeito Edivaldo Holanda Braga Júnior (São Luís) e ainda pelo advogado Thiago
Diaz (presidente da OAB-MA). 

Em 18/12/17, Ricardo Duailibe e Cleones Cunha foram aclamados presidente e corregedor do TRE-MA durante
sessão extraordinária administrativa. Naquela sessão, prometeram cumprir fielmente os deveres e atribuições
das funções, pelo que, com observância das formalidades legais foram lavrados e assinados os termos de
compromisso e posse de ambos. 

“Sou, por essência, um otimista. Se o momento político e econômico brasileiro se revela conturbado, acredito
que nossa juventude e o eleitor consciente, agora cientes da necessidade de escolher bem seus representantes,
irão mostrar que temos razões para sermos otimistas com o futuro do nosso país. Agora que me vejo na
presidência deste Egrégio Tribunal, não pude deixar de questionar-me sobre as peculiaridades desse tão grande
desafio, que podem se alternar entre espinhosas e gratificantes, mas que certamente, em ambos os casos, irão
me deixar mais fortalecido e enriquecido por experiências valiosas. Missão de alta responsabilidade dirigir o
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, notadamente por dar prosseguimento ao profícuo trabalho realizado
pelos dignos presidentes que me antecederam, em especial, pelo meu antecessor, o desembargador Raimundo
Barros, em cuja administração e pela primeira vez, este Tribunal foi distinguido com o Selo Ouro do Conselho
Nacional de Justiça, merecendo de todos nós admiração e orgulho. Quero reafirmar aqui meu compromisso e
minha disposição permanentes para o diálogo, na qualidade de presidente deste Tribunal, que será mantido
com absoluta clareza, respeito às leis e ética, de forma que possamos sempre resguardar a Justiça Eleitoral
dentre os órgãos com maior credibilidade perante a opinião pública, garantindo-lhe ainda a eficiência
necessária e fazendo que esteja permanentemente apta a cumprir com seu papel constitucional de realizar as
eleições da forma como dela espera o eleitorado e todo o povo brasileiro: com absoluta segurança, lisura e
transparência’, discursou, em partes, o desembargador Ricardo Duailibe.
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Othelino defende democracia e respeito às diferenças na
Assembleia?

05/02/2018 23:48:57

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. "Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem", disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. "Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito", garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
"Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade", afirmou.

"Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas", enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. "Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo", finalizou.

The post Othelino defende democracia e respeito às diferenças na Assembleia appeared first on Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/02/05/othelino-defende-democracia-e-respeito-as-diferencas-na-assembleia/
http://gilbertoleda.com.br
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Médico que negou socorro a bebê em Pinheiro passa a cumprir
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Por decisão da Justiça do Maranhão, o médico Paulo Roberto Penha Costa passa a cumprir prisão domiciliar,
mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de negar atendimento a um recém-nascido no
Hospital Materno Infantil do município de Pinheiro, a 333 km de São Luís.

A decisão foi tomada pelo desembargador Jaime Ferreira de Araújo no domingo (4). Para o magistrado, a
manutenção da prisão preventiva ao caso em apreço "é medida que não expressa justiça, mas coloca o paciente
- que é detentor de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor definido - em situação de extrema
ilegalidade, porquanto ausente os requisitos para manutenção do ergástulo".

De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o médico já cumpre prisão
domiciliar desde segunda-feira (5), monitorado por tornozeleira eletrônica.

O médico estava preso em uma cela especial no Complexo Penitenciário São Luís, após ter sido transferido da
Unidade Prisional Regional de Pinheiro por não pagar uma fiança de 50 salários mínimos.

A prisão do médico ocorreu por uma acusação de omissão de socorro, na madrugada de quinta-feira (1º), no
município de Pinheiro, localizado a 333 Km de São Luís. A acusação é da Polícia Militar de Pinheiro.

O médico foi preso pelos policiais no Hospital Materno Infantil de Pinheiro. Em depoimento na delegacia, ele
disse que o hospital não tem autorização para atender pacientes de São Bento.

Segundo Paulo Roberto, a criança deveria ter sido encaminhada a cidade de Viana, que fica a 70 Km da cidade,
ao invés de Pinheiro, que fica a 40 Km.

O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto. Já o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MA) informou o bebê teria sido
transportado de forma irregular de São Bento até o Hospital Materno Infantil de Pinheiro e que fez denúncia ao
Ministério Público do Maranhão sobre o problema.
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Thiago Diaz sai em defesa de advogado que solicitou “habeas
carrum”

Publicado em 5 de Fevereiro de 2018

O presidente da seccional da OAB no estado, Thiago Diaz, se manifestou acerca do episódio envolvendo o
advogado Valter Bonfim Teide Bezerra Filho e o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Jaime
Ferreira de Araújo.

Em nota divulgada nesta tarde, Diaz repudiou decisão do magistrado, a classificando como repleta de excessos
e teratologias.

Jaime Ferreira negou pedido de habeas corpus solicitado pelo causídico pleiteando a liberação de um veículo no
município de Buriticupu e sugeriu que a Ordem maranhense submeta Bonfim a um novo exame para o exercício
da profissão.

O caso já batizado por alguns advogados bem humorados de “habeas carrum”.

Abaixo, confira a nota do presidente da entidade.

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada



a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.

Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das
normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.
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Othelino Neto defende democracia e respeito às diferenças na
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Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares.

Na presença de várias autoridades, entre elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele
ressaltou ainda que a relação harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. "Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem", disse.

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. "Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito", garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
"Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade", afirmou.

"Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não
só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas", enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. "Reforço o compromisso de



continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo", finalizou.
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Pela primeira vez na história do MA um governador participa de
todas as aberturas de sessões legislativas na Assembleia

Flávio Dino foi o primeiro governador da história do Maranhão a participar da abertura de todas as sessões da
Assembleia Legislativa. Desde que assumiu o governo do Estado, em 2015, ele se faz presente na abertura dos
trabalhos da Casa para dialogar com o Poder Legislativo, prestar contas do seu mandato e projetar novos
investimentos para o Maranhão.

O feito histórico de Flávio Dino denota também o respeito que ele tem, como chefe do Executivo, com os outros
Poderes. “Mais do que uma formalidade, é um dever constitucional de prestar contas aos parlamentares e à
sociedade. A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante
para quem acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. O governador acrescentou que a Casa tem
papel central no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou. Ele ressaltou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a
marca que nós buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início
da gestão.

Ao participar das quatro aberturas de uma legislatura, Flávio Dino marca seu nome na história política do
Maranhão. Durante o regime oligárquico, a Assembleia Legislativa cumpria apenas o papel de subserviência aos
governadores, por isso, talvez, eles nem precisavam comparecer à abertura das sessões legislativas. Hoje,
Executivo e Legislativo andam lado a lado pelo bem do estado.

 

L e i a  m a i s :
http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/pela-primeira-vez-na-historia-do-ma-um-governador-participa-de-todas-
as-aberturas-de-sessoes-legislativas-na-assembleia/#ixzz56NAFcvK2
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Na sessão solene, realizada nesta tarde de segunda-feira (5), que marcou o inicio dos trabalhos legislativos, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos – De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em
2018, teremos um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um
hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.



No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações – Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional
do Baixo Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação,
também, o Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria – O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu
dever de fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui
têm sido amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o
Maranhão”.

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”

Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo



Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Na abertura dos trabalhos, Othelino Neto defende democracia e
respeito às diferenças na Assembleia

06/02/2018 08:53:00

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
06/02/2018 - BLOG LUÍS CARDOSO 
POSITIVA
Presidente do TJMA prestigia posse solene dos novos dirigentes do TRE 

Pag.: 21

Presidente do TJMA prestigia posse solene dos novos dirigentes do
TRE

Judiciário 05-02-2018 às 20:07Comente

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
prestigiou a posse solene do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Ricardo Duailibe,
e do novo corregedor da Corte, desembargador Cleones Cunha.

“Desejo sucesso aos desembargadores Ricardo Duailibe e Cleones Cunha nessa gestão que se inicia
oficialmente na Corte Eleitoral do Maranhão. Tenho certeza de que o trabalho dos dois eminentes magistrados
será conduzido com dinamismo e competência”, declarou.

Os dois magistrados foram aclamados presidente e corregedor da Corte Eleitoral em sessão extraordinária
administrativa realizada em 18 de dezembro de 2017, data em que o desembargador Cleones Cunha assumiu
como membro efetivo da Corte, substituindo o desembargador Raimundo Barros, cujo biênio encerrou em 17 de
dezembro.

RICARDO DUAILIBE – Nasceu em 6 de junho de 1955, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, filho de
Benedito Salim Duailibe e Maria de Lourdes Bugarin Duailibe. Iniciou os estudos na Escola Modelo Benedito
Leite, transferiu-se para o Colégio Marista e, como bolsista, concluiu o 2º Grau no Oceanside High School –
“Senior High”, em Oceanside, Califórnia, Estados Unidos. Bacharelou-se em Direito pela UFMA em junho de
1979. Como advogado, teve participação ativa perante o Conselho Seccional da OAB/MA, como conselheiro e
membro do Tribunal de Ética. Foi fundador e presidente do Instituto dos Advogados do Maranhão (IAM) e, após
35 anos de ininterrupta atividade advocatícia, foi nomeado desembargador em 9 de agosto de 2013, na vaga do
Quinto Constitucional reservada à classe dos advogados. Atualmente, é membro da 5ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e presidente do TRE/MA.

CLEONES CUNHA – Nascido em 10 de fevereiro de 1958, na cidade de Tuntum-MA, graduou-se bacharel em
Direito pela UFMA em 1981. Aprovado em 1º lugar em concurso do Ministério Público Estadual, foi promotor
de Justiça da comarca de Pindaré-Mirim entre os anos de 1983 e 1984. Igualmente, logrou os primeiros lugares
nos concursos para professor da UFMA, em 1985 e, no ano seguinte, para o cargo de juiz de Direito. Na
magistratura, exerceu as funções judicantes nas comarcas de Vitorino Freire, São Bento, Coroatá e São Luís. Já
na capital, foi assessor da Presidência e membro do TRE/MA, onde funcionou como corregedor no período de
1993 a 1997. Em 1998, assumiu as funções de juiz corregedor do TJMA e promovido por merecimento para o
cargo de desembargador em 10 de novembro de 1999. É mestre em Direito Canônico pelo
IPDC-RJ/Universidade Gregoriana, membro da Sociedade Brasileira de Canonistas, da Academia Maranhense de
Letras Jurídicas, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (Cadeira nº 25) e membro eleito para a
Academia Ludovicense de Letras. Bacharel em Teologia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão
(IESMA)/ Faculdade Católica do Maranhão. Exerceu ainda, no TJMA, a função de supervisor-geral dos Juizados
Especiais. Em fevereiro de 2005, assumiu a direção da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, tendo a
dirigido por 4 anos. Foi corregedor-geral da Justiça no biênio 2012/2013 e presidente do órgão no biênio
2016/2017, voltando a exercer o cargo de corregedor do TRE em dezembro de 2017.
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Na abertura dos trabalhos, Othelino Neto defende democracia e
respeito às diferenças na Assembleia

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado. 

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não
só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.



Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Othelino defende democracia e respeito às diferenças na abertura dos trabalhos

Por Luís Pablo 05-02-2018 às 22:48 

Governador Flávio Dino e o presidente da Assembleia, Othelino Neto

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares.

Na presença de várias autoridades, entre elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga,
Othelino ressaltou ainda que a relação harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

O parlamentar agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho.

“Ele nos deixou imensas lições e, nos momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua
postura respeitosa e democrática com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos
continuar a nos guiar, na condução da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças”, disse.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Na abertura dos trabalhos, Othelino Neto defende democracia e
respeito às diferenças na Assembleia

Publicado em 6 de fevereiro de 2018

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Cerimônia Militar marca início dos trabalhos na Assembleia
Legislativa do Maranhão

Publicado em Fevereiro 6, 2018 por Paulo Roberto

A Assembleia Legislativa do Maranhão abriu os trabalhos, referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura,
em solenidade realizada nesta segunda-feira (05). No primeiro momento ocorreu a cerimônia militar e, no
segundo, a sessão solene no plenário Nagib Haickel.

O evento teve início às 16h na área externa da Assembleia Legislativa com o hasteamento das bandeiras
Nacional, Maranhão e de São Luís, ao som da Banda de Música da Polícia Militar, sob o comando do regente
Tenente Busson. O presidente Othelino Neto (PCdoB) foi recepcionado pelo diretor geral, Valney de Freitas
Pereira, pelo chefe do Gabinete Militar, coronel Marcos Pimentel, e pela subdiretora do Cerimonial, Aristéia
Machado. Em seguida, ele, acompanhado do comandante da Guarda de Honra da PM, capitão Miranda, passou
em revista às Tropas da PM.

Na oportunidade, o presidente Othelino Neto afirmou que está otimista com a reabertura das atividades no
parlamento estadual. “Reiniciaremos os trabalhos com a certeza de que vamos discutir e aprovar projetos que
são de fundamental importância para a sociedade maranhense. Estou otimista e tenho a convicção que será um
ano proveitoso para todos”, acentuou Othelino Neto. Em seguida, a programação continuou no plenário Nagib
Haickel com a sessão solene de instalação dos trabalhos legislativos.

Presentes à abertura dos trabalhos os deputados estaduais; o governador Flávio Dino; o presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o procurador-geral de Justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho; secretários de Estado e demais autoridades.
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Médico de Pinheiro recebe habeas corpus da Justiça

Versão do plantonista e diretoria do hospital municipal fiz que bebê já chegou morto à unidade de saúde.
Em 6 de Fevereiro de 2018
O médico Paulo Roberto Penha Costa, acusado de omissão de socorro à um bebê no Hospital Materno Infantil
de Pinheiro, recebeu habeas corpus da Justiça, nesta terça-feira (5).

A soltura do plantonista foi autorizada pelo desembargador Jaime Ferreira de Araújo.

O desembargador considerou a fiança de 50 salários mínimos abusiva e e justificou que “o estado de comoção
social e eventual indignação social, motivado pela repercussão da prática de infração penal” não justifica a
prisão cautelar do médico pelo suposto crime.

A nova decisão contraria o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, e acatado pela juíza Tereza
Cristina, da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro.

O caso

O bebê recém-nascido foi levado de ambulância da cidade de São Bento para o Materno Infantil de Pinheiro,
com quadro de insuficiência cardíaca.

Os plantonistas teriam recusado a criança por não estarem autorizados a receber pacientes de outras cidades.

Uma das técnicas de enfermagem acionou a polícia. Os policiais militares teriam ido até a sala de Paulo e este
teria recusado atender o bebê, que teria falecido em meio à confusão. O médico foi então levado à delegacia.

Segundo a direção do hospital, o bebê já teria chegado morto e teria recebido uma dose de adrenalina que não
deveria ter sido aplicada pela técnica de enfermagem.

O caso segue sob investigação. Caso condenado, Paulo deverá responder por homicídio com dolo eventual, com
pena de 6 a 20 anos, em regime fechado.
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Othelino Neto defende democracia e respeito às diferenças na
Assembleia

Em 6 de Fevereiro de 2018

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado 

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos 

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Flávio Dino frisa diálogo e harmonia entre os poderes na
Assembleia Legislativa

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional.
Em 6 de Fevereiro de 2018
Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um



hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.

No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão”.



O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”

Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. "Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade."

"A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito", disse. Flávio Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é "um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo", frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma "mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos", além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. "Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão", acrescentou.

"Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios", disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um



hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.

Governador prestigia abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Foto: Gilson Teixeira/Secap

No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões - um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha - que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva - eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito - este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa "vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis". Ele acrescentou que "vários projetos que passam por aqui têm sido



amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão".

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. "Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa."

Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. "Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem", disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. "Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito", garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
"Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade", afirmou.

"Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas", enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. "Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo", finalizou.
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Flávio Dino frisa harmonia entre os Poderes na abertura dos
trabalhos da Assembleia

Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.
Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um
hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.

No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram



diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão”.

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”



Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1º e 2º secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Na abertura dos trabalhos, Othelino Neto defende democracia e
respeito às diferenças na Assembleia

Postado em 6 de Fevereiro de 2018

Na abertura dos trabalhos, nesta segunda-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), destacou o papel do Legislativo maranhense e defendeu um parlamento democrático com
debates exaustivos e respeito às diferenças de ideias entre seus pares. Na presença de várias autoridades, entre
elas o governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga, ele ressaltou ainda que a relação
harmônica entre os três poderes é de suma importância para o Estado.

Othelino Neto agradeceu a presença de todos e lembrou que, pela primeira vez, a abertura desta Legislatura
aconteceu sem a presença do saudoso presidente Humberto Coutinho. “Ele nos deixou imensas lições e, nos
momentos em que o substituímos, interinamente, procuramos seguir a sua postura respeitosa e democrática
com todos os deputados, de oposição ou governistas. Por esse norte, vamos continuar a nos guiar, na condução
da Assembleia em 2018, respeitando as diferenças. Nos momentos de debates acaloradas, respeitaremos a
prerrogativa de permitir que os parlamentares debatam à exaustão os projetos em questão, de qualquer
origem”, disse.

Debate acalorado

Na avaliação do presidente da Assembleia, uma das características mais bonitas do Parlamento são os debates
acalorados, permitindo o confronto de ideias, com a maioria vencendo, como define o Estado Democrático de
Direito. Ele explicou que, como presidente, terá que reduzir a participação na tribuna, mas que vai continuar a
fazer o bom debate, o que lhe mais agrada. “Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são
debates no campo das ideias e com respeito”, garantiu.

Durante a Sessão Solene, Othelino Neto informou que, no ano passado, 139 projetos foram aprovados pela
Assembleia, um percentual produtivo, sendo alguns por unanimidade, apesar de serem 42 deputados com
pensamentos diferentes.

Servidores públicos

Sobre o Maranhão, Othelino registrou que o Estado dá exemplo, num momento de crises institucionais no país.
“Dá exemplo porque as instituições permanecem independentes e autônomas, como rege a Constituição, e
conseguem trabalhar e cumprir seus deveres. Quem ganha com isso é a sociedade, porque, afinal, todos nós
somos servidores públicos, pagos pelos constituintes, para prestarmos serviços de qualidade”, afirmou.

“Não canso de enfatizar isso, porque é um exemplo que passamos para o Brasil. Mesmo com o país em crise, há
um pequeno Estado, com grandes potenciais naturais, que vem lutando para ocupar seu espaço e, cada dia,
consegue conquistá-lo. Dá sinal para o país que aqui existem muitas cabeças pensantes. Cabeças pensantes não



só aqui, mas do povo maravilhoso, que sabe fazer suas escolhas”, enfatizou.

Segundo Othelino, a Assembleia manterá, em 2018, o ritmo acelerado de trabalho. “Reforço o compromisso de
continuar dando atenção máxima aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo com nossa missão
constitucional. Aqui, teremos o bom confronto, o debate que o Maranhão quer; o debate respeitoso que fizemos
nos outros anos, para que os maranhenses continuem tendo orgulho do Poder Legislativo”, finalizou.
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Justiça solta médico suspeito de negar socorro

Por Zeca Soares • segunda-feira, 05 de Fevereiro de 2018 às 21:00

A Justiça concedeu habeas corpus ao médico Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos, suspeito de negar socorro
a um recém-nascido, no hospital Materno Infantil em Pinheiro. O bebê veio a óbito.

Na manhã desta segunda-feira (5), a  Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que
cumpriu, alvará de soltura mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. A decisão é do desembargador
Jaime Ferreira de Araújo.

Para o magistrado, a manutenção da prisão preventiva ao caso em apreço “é medida que não expressa justiça,
mas coloca o paciente – que é detentor de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor definido –
em situação de extrema ilegalidade, porquanto ausente os requisitos para manutenção do ergástulo”.

Paulo Roberto estava preso desde a semana passada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Foto: Reprodução
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Médico que deixou recém-nascido morrer em Pinheiro já está solto.

PINHEIRO/MA – O médico Paulo Roberto Penha Costa, preso na última quinta-feira (01), na cidade de Pinheiro,
acusado de omissão de socorro a um recém-nascido, já está em liberdade. Paulo Roberto Costa é médico do
Hospital Materno Infantil e na semana passada acabou preso após se negar a atender um recém-nascido
proveniente na cidade de São Bento. O médico plantonista, em depoimento, disse que não atendeu a criança,
que posteriormente veio a óbito, por cumprir uma determinação da direção do hospital.

O médico foi posto em liberdade após seus advogados conseguirem um habeas corpus na Justiça. A soltura,
mediante monitoração de tornozeleira eletrônica, foi autorizada pelo desembargador Jaime Ferreira de Araújo.
O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto Costa.
Agora é aguardar também as investigações da Polícia Civil, afinal o médico parece não ser o único responsável
por todo esse triste episódio, é preciso descobrir de onde partiu a ordem para que profissionais de Saúde do
Hospital Materno Infantil se recusem a atender pacientes provenientes de outras cidades.
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OAB-MA critica desembargador que sugeriu novo Exame de Ordem
a advogado.

MARANHÃO – A OAB do Maranhão emitiu uma nota oficial repudiando o desembargador Jaime Ferreira de
Araújo, do Tribuna de Justiça do Maranhão, que mandou um advogado refazer o Exame de Ordem num
despacho judicial. No documento, o magistrado negou pedido do defensor pela liberação de um veículo. A
entidade que representa a advocacia maranhense afirmou que decisões judiciais são para serem cumpridas ou
contra elas se manejar o recurso cabível.

No comunicado, a OAB afirma ainda que nunca se pronunciou sobre erros técnicos eventualmente cometidos
por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser, não suscitando suas
inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer magistrado se arvore no
direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou advogado Maranhense.

Abaixo a nota:

NOTA DE REPÚDIO

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.



Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das
normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.
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Flávio Dino frisa diálogo e harmonia entre os poderes na abertura
dos trabalhos da Assembleia Legislativa neste ano.

MARANHÃO – Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano
legislativo, o governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou
investimentos nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos
servidores, dentre outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”  

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo. 

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou. 

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um
hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.



No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa. 

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses. 

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado. 

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações. 

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.  

Novas ações 

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.  

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014. 

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.  

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.  

Parceria 

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão”.

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”



Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Pela primeira vez na história do MA um governador participa de
todas as aberturas de sessões legislativas na Assembleia

Flávio Dino foi o primeiro governador da história do Maranhão a participar da abertura de todas as sessões da
Assembleia Legislativa. Desde que assumiu o governo do Estado, em 2015, ele se faz presente na abertura dos
trabalhos da Casa para dialogar com o Poder Legislativo, prestar contas do seu mandato e projetar novos
investimentos para o Maranhão.

O feito histórico de Flávio Dino denota também o respeito que ele tem, como chefe do Executivo, com os outros
Poderes. “Mais do que uma formalidade, é um dever constitucional de prestar contas aos parlamentares e à
sociedade. A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante
para quem acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. O governador acrescentou que a Casa tem
papel central no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou. Ele ressaltou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a
marca que nós buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início
da gestão.

Ao participar das quatro aberturas de uma legislatura, Flávio Dino marca seu nome na história política do
Maranhão. Durante o regime oligárquico, a Assembleia Legislativa cumpria apenas o papel de subserviência aos
governadores, por isso, talvez, eles nem precisavam comparecer à abertura das sessões legislativas. Hoje,
Executivo e Legislativo andam lado a lado pelo bem do estado.
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Delegacias da Mulher poderão pedir online medida protetiva no MA

Com o objetivo de reduzir o tempo entre o protocolo e o recebimento, pelo juiz responsável, dos pedidos de
medidas protetivas de urgência em favor de mulheres vítimas de violência, as delegacias da Mulher da capital
serão integradas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) – sistema que gerencia a tramitação de processos
judiciais eletrônicos.

A medida foi definida por meio de Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Tribunal de Justiça (TJMA) e
a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/MA). O termo foi assinado na tarde desta segunda-feira (29),
pelo presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo; pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador
Marcelo Carvalho Silva; pela coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMA,
desembargadora Ângela Salazar; e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela.

Com a integração, as oito delegacias de Polícia Civil que recebem denúncias de violência doméstica em São
Luís poderão protocolar eletronicamente os pedidos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), agilizando a apreciação pelo juiz de Primeiro Grau.
Antes, os pedidos eram encaminhados em papel e precisavam ser digitalizados, o que causava uma demora de
até três dias para que chegarem às mãos do juiz. O Judiciário vai oferecer treinamento para os delegados sobre
a operação do sistema, que será estendido posteriormente às delegacias do interior do Estado que tenham essa
competência.

Para o presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, a iniciativa representa um passo importante no
fortalecimento do combate à violência doméstica e familiar. Ele ressaltou que a união entre os poderes públicos
deve visar ao objetivo comum de levar a efetiva Justiça à sociedade. “Independente da assinatura, o Judiciário
estará aberto às iniciativas que visem ao interesse da comunidade”, frisou.
O corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, agradeceu ao apoio do presidente do
TJMA frente à iniciativa, que representa um avanço no atendimento das mulheres vítimas de violência do
Estado. “Esse é um problema social que deve ser enfrentado pelas várias entidades públicas e da sociedade
civil”, avaliou.

TERMO – Segundo o Termo de Cooperação, a utilização do PJe pelas delegacias compreende o protocolo dos
requerimentos das Medidas Protetivas de Urgência e assuntos relacionados, como a juntada de documentos que
digam respeito ao caso, e/ou eventuais representações pela prisão preventiva – desde que caracterizada como
medida cautelar necessária a garantir a eficácia das medidas protetivas. Um ambiente específico será
disponibilizado para as delegacias, semelhante ao já existente para os promotores de Justiça e defensores
públicos.

A desembargadora Ângela Salazar ressaltou a celeridade que a medida vai garantir na apreciação das medidas
protetivas de urgência e na entrega da prestação jurisdicional. “Temos certeza que essa integração vai
funcionar como mais um instrumento de proteção às mulheres do Maranhão”, observou.
A coordenadora das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Codevim),
Kazumi Tanaka, frisou que através do Termo de Cooperação, a medida permitirá uma atuação mais rápida do
Estado, já que as mulheres que procuram as delegacias se encontram sob alto risco e já esgotaram todas as
alternativas pacíficas para resolução dos conflitos. “Dessa forma, em qualquer lugar onde estiver, o juiz (a)
poderá acessar o sistema e conceder a medida em favor dessas vítimas, que são em grande número”, explicou.



Participaram do ato de assinatura do Termo de Cooperação o secretário-adjunto de Segurança Pública do
Estado, Saulo Ewerton; e os juízes Clésio Coelho Cunha (respondendo pela 1ª Vara da Mulher), Larissa
Tupinambá, Francisca Galiza (auxiliar da CGJ-MA), Lúcia Helena Barros Heluy (2ª Vara da Mulher).

Fonte: CNJ
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Flávio Dino frisa harmonia entre os Poderes na abertura dos
trabalhos da Assembleia

Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. "Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade."

"A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito", disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é "um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo", frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma "mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos", além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. "Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão", acrescentou.

"Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios", disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um
hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.



Governador prestigia abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa (Gilson Teixeira)

No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões - um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha - que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva - eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito - este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa "vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis". Ele acrescentou que "vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão".

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. "Se levarmos em conta o



momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa."

Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.
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Flávio Dino frisa diálogo e harmonia entre os poderes na abertura
dos trabalhos da Assembleia Legislativa neste ano

Durante a sessão solene realizada na segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o governador
Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos nas áreas de
educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre outras áreas. A
cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um
hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.



No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão”.

O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”



Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1º e 2º secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.

L e i a  m a i s  e m
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/14808/flavio_dino_frisa_dialogo_e_harmonia_entre_os_poderes_na
_abertura_dos_trabalhos_da_assembleia_legislativa_neste_ano#OzsEYHk9WItwek0q.99
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Justiça concede habeas corpus a médico preso por omitir socorro a
recém-nascido

Publicada em 06 de Fevereiro de 2018 às 09h55 Versão para impressão

 A Justiça do Maranhão concedeu habeas corpus ao médico Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos, que foi
preso no último dia 1º de fevereiro, acusado de omitir socorro a um recém-nascido no hospital de Pinheiro.

Negligência na morte de recém-nascido em Pinheiro é denunciada ao Ministério Público do Maranhão

Segundo informações do advogado do médico, Hilton Oliveira, o habeas corpus foi concedido na noite desse
domingo (4), e na manhã desta segunda (5) Paulo Roberto foi posto em liberdade.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio de nota, que cumpriu o alvará
de soltura, expedido pelo Poder Judiciário, mediante monitoração por tornozeleira eletrônica.

Entenda o caso:
Segundo informações policiais, Paulo Roberto se negou a atender um recém-nascido da cidade de São Bento,
que chegou em estado grave ao Hospital Materno Infantil na cidade de Pinheiro. Sem atendimento, a criança
acabou morrendo dentro da ambulância que estava estacionada em frente ao frente do hospital.

De acordo com o delegado Carlos Renato, da regional de Pinheiro, o médico relatou em seu depoimento que não
prestou socorro à criança por que havia uma determinação da direção do hospital dizendo que pacientes devem
ser atendidos na cidade de Viana.

Diante dos fatos, o médico foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo. Por meio de nota, a direção
do hospital negou a omissão de socorro.

Veja a nota na íntegra:
Na madrugada do dia 01/02, às 2:05 da manhã, chegou na unidade de saúde Materno Infantil de Pinheiro, uma
ambulância de São Bento transportando um Neonato de 01 dia de nascido, grave, em uso de Droga vasoativa
(adrenalina) que de forma alguma pode ser ministrado por técnico de enfermagem, em companhia apenas de
um técnico de enfermagem, de forma inadequada, sem acompanhamento médico e/ou do enfermeiro e sem
ambulância adequadamente equipada para esse transporte de Neonato segundo resolução 1.673/2003 do CFM
e resolução 375/2011 do COFEM artigo 1 (em anexos). Na chegada a unidade, o Neonato não foi nem retirado
da ambulância e foi comunicado à equipe de plantão, que já constatou que o mesmo já se encontrava em óbito.
Visto o caso referido, a responsabilidade é inteiramente do médico responsável pelo transporte do hospital de
São Bento.

Informamos ainda que os hospitais do município de Pinheiro sempre prestam atendimento a todos os pacientes
de todos os municípios, estando pactuados ou não e que segundo o código de ética profissional, se faz claro que
todos pacientes graves sejam atendidos e que dessa forma, visto que o paciente já se encontrava em óbito, não



caracteriza o fato acima como omissão de socorro.

O Hospital Nossa Senhora das Mercês (Materno Infantil) lamenta profundamente que vidas ainda sejam
perdidas por conta da omissão do cumprimento das normas e leis de saúde; o transporte adequado dos
pacientes de outros municípios para nossas unidades polo podem determinar a vida e a morte da população.

Nos solidarizamos profundamente com a dor da família em luto e afirmamos que nunca omitimos ou omitiremos
socorro e que lamentamos imensamente não poder salvar as vidas que chegam até nós de forma irremediável. 
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Médico acusado de negar socorro a bebê é solto pela Justiça

Justiça determinou que o médico Paulo Roberto Penha Costa saia da Penitenciária de Pedrinhas, mas seja
monitorado por tornozeleira eletrônica.
Por G1 MA, São Luís

05/02/2018 20h01  Atualizado há 12 horas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que cumpriu, na manhã desta
segunda-feira (5), alvará de soltura mediante monitoração por tornozeleira eletrônica em favor do médico Paulo
Roberto Penha Costa.

A decisão é do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do dia 04 de fevereiro. Para o magistrado, a
manutenção da prisão preventiva ao caso em apreço "é medida que não expressa justiça, mas coloca o paciente
– que é detentor de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor definido – em situação de extrema
ilegalidade, porquanto ausente os requisitos para manutenção do ergástulo".

Paulo Roberto Penha Costa foi preso após omitir socorro a recém-nascido em Pinheiro (MA). (Foto: Divulgação)
Paulo Roberto Penha Costa foi preso após omitir socorro a recém-nascido em Pinheiro (MA). (Foto: Divulgação)
Paulo Roberto Penha Costa foi preso após omitir socorro a recém-nascido em Pinheiro (MA). (Foto: Divulgação)
Entenda o caso
O médico estava preso em uma cela especial na Penitenciária de Pedrinhas após ter sido transferido da Unidade
Prisional Regional de Pinheiro por não pagar uma fiança de 50 salários mínimos.

A prisão do médico ocorreu por uma acusação de omissão de socorro, na madrugada de quinta-feira (1º), no
município de Pinheiro-MA, localizado a 333 Km de São Luís. A acusação é da Polícia Militar de Pinheiro.

Policiais gravaram um vídeo em que uma técnica em enfermagem, que estava em uma ambulância do município
de São Bento, afirma que a criança quase não tinha batimentos cardíacos e precisava de atendimento urgente.

Enfermeira conta que recém-nascido precisava de atendimento urgente
O médico foi preso pelos policiais ainda no hospital. Em depoimento na delegacia, ele disse que o hospital não
tem autorização para atender pacientes de São Bento. Segundo Paulo Roberto, a criança deveria ter sido
encaminhada a cidade de Viana, que fica a 70 Km da cidade, ao invés de Pinheiro, que fica a 40 Km.

O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto. Já o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MA) informou o bebê teria sido
transportado de forma irregular de São Bento até o Hospital Materno Infantil de Pinheiro e que fez denúncia ao
Ministério Público do Maranhão sobre o problema.
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Justiça Coloca Em Liberdade Médico Acusado De Omissão De
Socorro Em Pinheiro

 
6 fev, 2018
 
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que cumpriu, na manhã desta
segunda-feira (5), alvará de soltura mediante monitoração por tornozeleira eletrônica em favor do médico Paulo
Roberto Penha Costa.
 
A decisão é do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do dia 04 de fevereiro. Para o magistrado, a
manutenção da prisão preventiva ao caso em apreço “é medida que não expressa justiça, mas coloca o paciente
– que é detentor de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor definido – em situação de extrema
ilegalidade, porquanto ausente os requisitos para manutenção do ergástulo”.
 
Entenda o caso
 
O médico estava preso em uma cela especial na Penitenciária de Pedrinhas após ter sido transferido da Unidade
Prisional Regional de Pinheiro por não pagar uma fiança de 50 salários mínimos.
 
A prisão do médico ocorreu por uma acusação de omissão de socorro, na madrugada de quinta-feira (1º), no
município de Pinheiro-MA, localizado a 333 Km de São Luís. A acusação é da Polícia Militar de Pinheiro.
 
Policiais gravaram um vídeo em que uma técnica em enfermagem, que estava em uma ambulância do município
de São Bento, afirma que a criança quase não tinha batimentos cardíacos e precisava de atendimento urgente
 
O médico foi preso pelos policiais ainda no hospital. Em depoimento na delegacia, ele disse que o hospital não
tem autorização para atender pacientes de São Bento. Segundo Paulo Roberto, a criança deveria ter sido
encaminhada a cidade de Viana, que fica a 70 Km da cidade, ao invés de Pinheiro, que fica a 40 Km.
 
O Conselho Regional de Medicina no Maranhão disse que abriu uma sindicância para apurar a conduta do
médico Paulo Roberto. Já o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MA) informou o bebê teria sido
transportado de forma irregular de São Bento até o Hospital Materno Infantil de Pinheiro e que fez denúncia ao
Ministério Público do Maranhão sobre o problema.
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Justiça concede habeas corpus a médico preso por omitir socorro a
recém-nascido

Paulo Roberto Penha Costa foi liberado mediante monitoração por tornozeleira eletrônica.
IMIRANTE.COM
05/02/2018 às 18h43

Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos. (Foto: Divulgação)
SÃO LUÍS - A Justiça do Maranhão concedeu habeas corpus ao médico Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos,
que foi preso no último dia 1º de fevereiro, acusado de omitir socorro a um recém-nascido no hospital de
Pinheiro.

 

Segundo informações do advogado do médico, Hilton Oliveira, o habeas corpus foi concedido na noite desse
domingo (4), e na manhã desta segunda (5) Paulo Roberto foi posto em liberdade.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio de nota, que cumpriu o alvará
de soltura, expedido pelo Poder Judiciário, mediante monitoração por tornozeleira eletrônica.

Entenda o caso:

Segundo informações policiais, Paulo Roberto se negou a atender um recém-nascido da cidade de São Bento,
que chegou em estado grave ao Hospital Materno Infantil na cidade de Pinheiro. Sem atendimento, a criança
acabou morrendo dentro da ambulância que estava estacionada em frente ao frente do hospital.

De acordo com o delegado Carlos Renato, da regional de Pinheiro, o médico relatou em seu depoimento que não
prestou socorro à criança por que havia uma determinação da direção do hospital dizendo que pacientes devem
ser atendidos na cidade de Viana.

Diante dos fatos, o médico foi preso e autuado em flagrante por homicídio culposo.

Por meio de nota, a direção do hospital negou a omissão de socorro.

Veja a nota na íntegra:

Na madrugada do dia 01/02, às 2:05 da manhã, chegou na unidade de saúde Materno Infantil de Pinheiro, uma
ambulância de São Bento transportando um Neonato de 01 dia de nascido, grave, em uso de Droga vasoativa
(adrenalina) que de forma alguma pode ser ministrado por técnico de enfermagem, em companhia apenas de
um técnico de enfermagem, de forma inadequada, sem acompanhamento médico e/ou do enfermeiro e sem



ambulância adequadamente equipada para esse transporte de Neonato segundo resolução 1.673/2003 do CFM
e resolução 375/2011 do COFEM artigo 1 (em anexos). Na chegada a unidade, o Neonato não foi nem retirado
da ambulância e foi comunicado à equipe de plantão, que já constatou que o mesmo já se encontrava em óbito.
Visto o caso referido, a responsabilidade é inteiramente do médico responsável pelo transporte do hospital de
São Bento.

Informamos ainda que os hospitais do município de Pinheiro sempre prestam atendimento a todos os pacientes
de todos os municípios, estando pactuados ou não e que segundo o código de ética profissional, se faz claro que
todos pacientes graves sejam atendidos e que dessa forma, visto que o paciente já se encontrava em óbito, não
caracteriza o fato acima como omissão de socorro.

O Hospital Nossa Senhora das Mercês (Materno Infantil) lamenta profundamente que vidas ainda sejam
perdidas por conta da omissão do cumprimento das normas e leis de saúde; o transporte adequado dos
pacientes de outros municípios para nossas unidades polo podem determinar a vida e a morte da população.

Nos solidarizamos profundamente com a dor da família em luto e afirmamos que nunca omitimos ou omitiremos
socorro e que lamentamos imensamente não poder salvar as vidas que chegam até nós de forma irremediável.
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Conselho constata irregularidade e pediram punição aos responsáveis pela morte da criança

Dirigentes do Coren vistoriam hospitais no interior   
SÃO LUÍS - A ausência de médicos e enfermeiros nos hospitais da Baixada Maranhense, principalmente nas
cidades de São Bento e Pinheiro e a falta de ambulância equipadas para o transporte de pacientes foram as
irregularidades constatadas durante visita técnica realizada pela direção do Conselho Regional de Enfermagem
no Maranhão (Coren-Ma), divulgadas ontem, durante coletiva realizada na sede do Coren, no Renascença.
Essas irregularidades serão denunciadas ao Ministério Público.

LEIA TAMBÉM:

Justiça decreta preventiva de médico acusado de omissão

Médico é preso por omitir socorro a recém-nascido em hospital de Pinheiro?

No último dia 1º, o médico Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos, foi preso após ter negado atendimento a um
recém-nascido no Hospital Materno Infantil de Pinheiro. A criança teria morrido dentro da ambulância, na porta
da casa de saúde. Ontem, o médico,que estava preso em Pedrinhas, foi liberado por um habeas-corpus
concedido pela Justiça.

“Foram constatadas uma séria de irregularidades nos hospitais da Baixada Maranhense e isso vai ser
denunciado ao órgão competente para que tome as providências”, declarou o secretário do Coren, Jamson
Oliveira.

Jamson Oliveira informou que ainda no dia 2 deste mês, a equipe do Coren esteve em visita técnica ao Hospital
Municipal de São Bento e constatou que a ausência de um enfermeiro no horário de plantão e que durante o
transporte do recém-nascido existia apenas um técnico em enfermagem. “Os profissionais são expostos à
condição de risco e são induzidos a cometer erros pela falta de estrutura. A presença de um enfermeiro se fazia
necessário pela gravidade do recém-nascido”, explicou o secretário do Coren.

Ainda de acordo com Jamson Oliveira, no hospital de Pinheiro também foram constatadas inúmeras
irregularidades, principalmente, a presença de enfermeiros. No Hospital Municipal Bom Jesus, em Presidente
Sarney, além de haver insuficiência de enfermeiros, também contataram técnicos em enfermagem realizando
partos e sutura, conhecido popularmente como pontos cirúrgicos.



Transporte inadequado

A enfermeira Djayna Oliveira disse que o recém-nascido, que morreu no último dia 1º, na porta do hospital de
Pinheiro, foi transportado de forma irregular. A criança, devido estar em estado gravíssimo, deveria ter sido
transportada por uma ambulância de suporte avançado com a presença de enfermeiro e médico.

Ela ainda informou que o recém-nascido precisava ser entubada e atendida com certa urgência. “O paciente
necessitava de ventilação mecânica e ainda houve negligência na hora de ser atendida no hospital acabou
falecendo”, declarou a enfermeira.

Liberado

O médico Paulo Roberto Costa que estava preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas foi liberado ontem
pela manhã ao obter um habeas corpus concedido pelo Poder Judiciário. A informação foi dada pelo advogado
de defesa, Hilton Oliveira.

Em nota, a Seap informou que cumpriu, na manhã de ontem, alvará de soltura, mediante monitoração por
tornozeleira eletrônica, expedido pelo Poder Judiciário em favor do médico Paulo Roberto Penha Costa, preso
na madrugada de quinta-feira, 1º, no município de Pinheiro, por suspeita de omissão de socorro.l
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Desde a condenação de Lula, comunista tenta ocupar espaços como liderança da esquerda brasileira no debate
sucessório

Para o comunista, a crise econômica é também reflexo de crises fiscal e político-institucional.
SÃO LUÍS - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou a mensagem à Assembleia, lida por ele
próprio, ontem, durante a reabertura dos trabalhos legislativos, para reforçar um discurso nacionalizado, com
foco na imagem que o comunista tenta criar de liderança da esquerda, diante da possibilidade de o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser preso – após condenação no caso do tríplex do Guarujá – e não
ser candidato em outubro.

Desde a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) contra o petista, Dino intensificou sua
participação no debate sobre a sucessão para presidente, normalmente defendendo o direito de Lula ser
candidato.

Na semana passada, por exemplo, esteve em périplo por São Paulo, onde participou de debates e deu
entrevistas a veículos de imprensa ditos progressistas.

Na Assembleia, foi o primeiro a discursar na abertura da sessão legislativa de 2018, e – mesmo tendo dedicado
parte da fala para destacar ações de governo – não deixou de comentar o cenário nacional, chamando de
“anomalia institucional” o momento por que passa o país desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff
(PT).

“Todos nós acompanhamos que o ano de 2017 no Brasil foi marcado pela persistência do quadro de anomalia
institucional que estamos vivendo praticamente há 4 anos”, declarou.

Para o comunista, a crise econômica é também reflexo de crises fiscal e político-institucional. “Nós tivemos a
continuidade da crise econômica com a consequência de uma crise fiscal e a crise política/institucional. No caso
da crise fiscal, nós assistimos, muito especialmente, o agravamento da situação financeira dos entes
subnacionais. Não foram poucos os estados federados e muito mais ainda municípios que não conseguiram
adimplir suas obrigações básicas. Todos os deputados e deputadas que aqui estão são testemunhas vivas de tão
dolorosa realidade em que municípios de todos os quadrantes não têm conseguido adimplir os seus serviços
básicos”, completou.

Estado – Na opinião do governador – que citou a recente crise comercial entre as empresas Boyer e Bombardier,
e o envolvimento dos governos dos Estados Unidos e do Canadá – o estado precisa ser efetivamente maior e
mais forte para, segundo ele, proteger a economia.



“Nós que acreditamos num Brasil de verdade queremos instituições de estado fortes para defender o nosso país,
inclusive defender o nosso mercado, defender as nossas empresas. Assim é nos Estados Unidos, assim é no
Canadá, assim foi na Irlanda, na cidade de Belfast, onde esses empregos são gerados. Portanto, o papel do
poder público é insubstituível”, afirmou, para então tentar emendar.

“É claro que o papel da iniciativa privada também o é, mas são papéis complementares, por isso que nós
fazemos questão de, sempre que temos a honra de ocupar esta tribuna, assentar que o governo tem coerência
com essa visão, ou seja, aumentar a taxa de investimentos públicos, como temos aumentado e vamos aumentar
mais ainda neste ano, pois é vital para que a economia funcione”.

Cerimônia militar marca abertura dos trabalhos na AL

Foi realizada na tarde desta segunda-feira, 05, a cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa
do Maranhão, referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. No primeiro momento, ocorreu a cerimônia
militar e, no segundo, a sessão solene no plenário Nagib Haickel.

O evento teve início às 16 h na área externa da Assembleia Legislativa com o hasteamento das bandeiras
Nacional, Maranhão e de São Luís, ao som da Banda de Música da Polícia Militar, sob o comando do regente
Tenente Busson. O presidente Othelino Neto (PCdoB) foi recepcionado pelo diretor geral, Valney de Freitas
Pereira, pelo chefe do Gabinete Militar, Coronel Marcos Pimentel e a subdiretora do Cerimonial, Aristéia
Machado, que o conduziu ao local de apresentação da Tropa da Polícia Militar. Em seguida, Othelino Neto,
acompanhado do comandante da Guarda de Honra da PM, Capitão Miranda, passou em revista às Tropas da
Polícia Militar.

Na oportunidade, o presidente Othelino Neto afirmou que está otimista com a reabertura das atividades no
parlamento estadual. “Reiniciaremos os trabalhos com a certeza que vamos discutir e aprovar projetos que são
de fundamental importância para a sociedade maranhense. Estou otimista e tenho a convicção que será um ano
proveitoso para todos”, acentuou Othelino Neto. Em seguida, a programação continuou no plenário Nagib
Haickel, com a sessão solene de instalação dos trabalhos legislativos.

Presentes à abertura dos trabalhos, os deputados estaduais; o governador Flávio Dino; o presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o procurador-geral de Justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho; secretários de Estado e demais autoridades.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos diz que lei garante direitos de pessoas portadoras de
deficiência, na sociedade;ele assinou a Portaria nº 119/2018, criando a Comissão Permanente de Acessibilidade
e Inclusão

O presidente do TJMA, desembargador José Joaquim dos Anjos, diz que a lei garante direitos
SÃO LUÍS - O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, afirmou que a Lei de Inclusão representa um grande avanço para a cidadania, por garantir os
direitos de pessoas portadoras de deficiência, inserindo-as na sociedade.

“A lei supera a lógica da exclusão e prevê mudanças em diversas áreas para que pessoas portadoras de
deficiência possam exercer plenamente o direito à educação, ao trabalho e outros direitos que, decorrentes da
Constituição Federal, propiciem seu bem-estar pessoal e social. Cria um novo conceito de integração social.
Todos ganham com a inclusão”, afirmou o desembargador.

Joaquim Figueiredo enfatizou que a questão merecerá tratamento especial no âmbito do Poder Judiciário. Nesse
sentido, ele assinou a Portaria nº 119/2018, criando a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, com a
atribuição de fiscalizar, planejar, elaborar e acompanhar os projetos arquitetônicos de acessibilidade.

Comissão

“Entre as atribuições da comissão, inclui-se a implementação de programas pedagógicos de treinamento e
capacitação dos servidores e magistrados, no que tange à inclusão das pessoas com deficiência, no âmbito da
Justiça Estadual”, explicou o desembargador.

A comissão tem como presidente o desembargador Josemar Lopes Santos, e é integrada pelo juiz Manoel
Aureliano Ferreira Neto, Carolina Buhaten, Renato Fontoura Nogueira da Cruz, Flávia Gomes Ximenes Aragão,
Durval Ribeiro Alves Júnior e Ronivon Soares Silva.

A criação tem como base a determinação contida na Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus
serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com
deficiência e seu Protocolo Facultativo. Sua criação considerou também a Recomendação nº 27, de 16 de
dezembro de 2009, do CNJ.

Frase

“A lei supera a lógica da exclusão e prevê mudanças em diversas áreas para que pessoas portadoras de
deficiência possam exercer plenamente o direito à educação, ao trabalho e outros direitos"



José Joaquim Figueiredo dos Anjos

Presidente do TJMA
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Advogado que atua no Maranhão deverá ser submetido a novo exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
Isso porque desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão) avaliou que o
profissional não tem "conhecimentos mínimos".

O advogado pedia a liberação de um veículo apreendido, nesta segunda-feira (5). mas protocolou um habeas
corpus, pedido considerado equivocado pelo magistrado, que registrou isso na sua decisão.

O desembargador declarou, no despacho, que o advogado “não detém conhecimentos mínimos para o exercício
da profissão” e chegou a sugerir que a OAB-MA o inscreva “na Escola da Advocacia” para que seja submetido a
um novo Exame de Ordem.

“Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino que sejam impressas todas as peças do presente processo – inclusive esta decisão – a serem
encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência mande inscrevê-lo, ex ofício,
na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado
na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante”.
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O médico preso acusado de negar atendimento a um recém-nascido no município de Pinheiro enquanto estava
de plantão, Paulo Roberto Penha Costa,teve habeas corpus concedido pela Justiça nesta segunda-feira, 5. A
soltura foi autorizada pelo desembargador Jaime Ferreira deAraújo.

Além de ter considerado excessiva aança no valor de 50 salários mínimos arbitrada pela Delegacia Regional de
Pinheiro, o desembargador justicou que “o estado de comoção social e eventual indignação popular, motivado
pela repercussão da prática da infração penal” não poderia fundar a prisão cautelar do suposto autor do crime.

A decisão vai de encontro ao pedido anterior de prisão preventiva, do Ministério Público do Maranhão (MPMA),
deferido pela juíza Tereza Cristina, da 1ª Vara da Comarca de Pinheiro, que havia também mantido o valor da
ança arbitrada em primeiro momento.

Entenda o caso

Na madrugada da última quinta-feira, dia 1º, um recém-nascido foi encaminhado do Hospital de São Bento ao
Materno Infantil de Pinheiro por insuciência cardíaca. Os plantonistas da unidade hospitalar não deram entrada
no quadro da criança.

Uma das técnicas de enfermagem que acompanhou o bebê na ambulância acionou a Polícia Militar, que tentou
contato com o médico plantonista Paulo Roberto. O prossional, por sua vez, recusou-se a sair da sala para
prestar socorro. O médico foi, então, encaminhado à delegacia.

A direção do hospital negou a versão dos policiais, e disse em nota que o recém-nascido já havia chegado morto
ao hospital, e que a responsabilidade seria da unidade de São Bento, que autorizou encaminhamento do bebê.

O caso segue sendo investigado, enquanto Paulo Roberto responde em liberdade. Caso seja condenado por
homicídio com dolo eventual, o médico deverá responder por 6 a 20 anos de prisão em regime fechad
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Assembleia Legislativa volta às atividades

A abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa após o recesso parlamentar foi realizada ontem com direito
a Sessão Solene. A solenidade contou com a participação do governador Flávio Dino, do presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo, do procurador-geral de Justiça Luiz
Gonzaga Martins Coelho, de deputados e outras autoridades.

Neste ano, a solenidade pode ser considerada como uma homenagem ao expresidente da Casa, deputado
Humberto Coutinho, que faleceu no início do ano. Ao fazer seu discurso durante a cerimônia, o agora
presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, lembrou de seu antecessor e garantiu que sua gestão será
marcada pelo respeito às diferenças.

De acordo com Othelino, é preciso que haja debates respeitosos entre os parlamentares de oposição e de
governo.“Sempre garantimos as prerrogativas dos deputados discutirem projetos com exaustão. O coração de
uma sessão é a ordem do dia. Reforço o compromisso de que a Assembleia vai continuar dando atenção máxima
aos projetos de interesse do Maranhão, cumprindo o papel de scalizar o Executivo e com o bom confronto de
ideias”, armou.

A sessão marcou a leitura da Mensagem Governamental, onde o governador Flávio Dino prestou contas do
trabalho realizado e anunciou ações a serem desenvolvidas em 2018. Dino garantiu que “pretende continuar
estabelecendo um compromisso de relação fraterna e produtiva com a Casa, pautado no diálogo harmonioso
com todos os blocos parlamentares”.

O governador ainda destacou ações voltadas para as áreas de educação, segurança, saúde e cidadania, além de
investimentos no sistema penitenciário e apoio à agricultura familiar.“Temos procurado ajudar todos os
municípios do Maranhão. É preciso transformar dinamismo em investimento e melhorar a vida do nosso povo”,
disse Flávio Dino

 A mensagem do Poder Judiciário também foi entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos
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A participação do gestor municipal nas sessões reitera o respeitoso relacionamento institucional que é cultivado
entre os poderes

Na Câmara Municipal, o prefeito destacou os resultados positivos do primeiro ano da sua segunda gestão

O prefeito Edivaldo participou nesta segunda-feira (5) da abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de São
Luís e na Assembleia Legislativa do Maranhão. A participação do gestor municipal nas sessões reitera o
respeitoso relacionamento institucional que é cultivado entre os poderes e reforça a importância do diálogo
para o desenvolvimento das políticas públicas.

A solenidade na Câmara, aberta pelo presidente da casa,vereador Astro de Ogum (PR), contou com as
presenças do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PC do B), do secretário de Articulação
Política e Comunicação do Estado, Márcio Jerry, que representou o governador Flávio Dino (PC do B), do
procurador-geral de Justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, e do conselheiro Washington Oliveira, que
representou o Tribunal de Contas do Estado (TCE), do deputado federal Weverton Rocha (PDT) e de secretários
municipais e estaduais.

Em seu pronunciamento o prefeito destacou os resultados positivos do primeiro ano da sua segunda gestão,
pontuando algumas ações de grande alcance social, desenvolvidas em favor da população ludovicense. "É
sempre uma grande alegria e muito me honra voltar a esta Casa, onde iniciei minha trajetória política. Mais do
que um dever, o sentimento que nos traz aqui é o de respeito com os integrantes deste parlamento e com a
população de São Luís. Estamos trabalhando incansavelmente para qu consigamos ampliar ainda mais nossas
ações e melhorar as condições de vida da nossa população", afirmou Edivaldo, que estava acompanhado do
vice-prefeito, Julio Pinheiro. 

O prefeito Edivaldo destacou, ainda, ações cruciais para a melhoria da qualidade de vida da população e para o
desenvolvimento econômico e social da capital, como as inúmeras intervenções realizadas no trânsito e a
ampliação do número de bairros urbanizados na cidade "Além dessas ações, priorizamos investimentos também
na área da Saúde. Requalificamos dezenas de unidades básicas, algumas delas restauradas em parceria com a
Vale, na região Itaqui-Bacanga. Entregamos também três bases descentralizadas do Serviço Móvel de Urgência
e Emergência (Samu), muito importantes para agilizar o atendimento e salvar vidas", disse.

Na Educação, Edivaldo pontuou as reformas de prédios escolares que ganharam salas climatizadas. Ainda na
área, o prefeito destacou a implementação de um sistema de avaliação dos estudantes municipais para corrigir
o fluxo escolar e reduzir a distorção idade-série. O município também está ampliando a oferta de formação
continuada aos educadores, com ênfase na área de alfabetização, e convocando os concursados da Educação.
Mais de 200 professores foram chamados, além de monitores do transporte escolar e cuidadores da educação
especial.

Prefeito Edivaldo ressaltou a importância da relação harmoniosa entre os poderes



O vice-prefeito Julio Pinheiro enfatizou a significância da cerimônia. "O momento é oportuno para ratificar os
resultados positivos do esforço entre os poderes na busca de edificar iniciativas de interesse social, reforçando
a missão da gestão pública na garantia de direitos importantes à população ludovicense e de todo o Maranhão",
destacou.

HARMONIA 

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum, agradeceu a presença do prefeito
Edivaldo à solenidade de abertura dos trabalhos na Casa e conclamou a continuidade do relacionamento
harmônico que vem sendo mantido entre os poderes Legislativo e Executivo municipal.

"O respeito e a harmonia são extremamente necessários e salutares para o bom desenvolvimento das políticas
públicas no município. Quando não há harmonia, quem perde é o povo, e não é isso o que queremos. Quero
parabenizar o prefeito Edivaldo pelo bom trabalho que vem executando e destacar o respeito que tem tido com
o municipalismo, ao manter em dia a folha de pagamento, apesar do cenário de crise, e no momento em que se
observa diversos municípios brasileiros não cumprindo seus compromissos com a população nesse sentido",
observou o vereador.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

À tarde, o prefeito Edivaldo prestigiou também a solenidade que marcou a abertura oficial dos trabalhos da
Assembleia Legislativa do Maranhão. Além dos deputados da Casa, do presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ-MA) e de deputados federais, o evento contou com a presença do governador Flávio Dino, que fez
a abertura solene da sessão com leitura de mensagem aos membros da casa legislativa e breve resumo das
ações de governo.

O gestor municipal ressaltou a importância da boa relação entre os poderes. "Desejamos ao presidente Othelino
Neto que este seja um ano abençoado, de muito trabalho, de discussões e proposições importantes e positivas
para o Maranhão. A missão do novo presidente tem como princípio fundamental avançar na perspectiva do
desenvolvimento do nosso estado e a relação harmoniosa dos poderes refletirá no alcance desse objetivo",
afirmou o prefeito Edivaldo.

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, também destacou a importância do momento. "É um
momento muito simbólico para o Maranhão. Com a abertura das nossas atividades, trazemos conosco as
grandes lições do saudoso Humberto Coutinho, principalmente na sua postura democrática e repeitosa com que
sempre tratou a todos. Este será o norte que guiará os tabalhos desta casa. Peço apoio dos colegas para
executarmos juntos a missão de fazermos ser ouvida a voz maior, que é a da população", disse Othelino Neto.
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Durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira, 5, para assinalar o início do ano legislativo, o
governador Flávio Dino apresentou as conquistas dos últimos três anos de governo e anunciou investimentos
nas áreas de educação, segurança pública, segurança alimentar, saúde e valorização dos servidores, dentre
outras áreas. A cerimônia foi realizada no plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa.

Flávio Dino lembrou que compareceu a todas as sessões de abertura do ano da Assembleia na atual legislatura
e classificou a participação no evento como um dever constitucional. “Mais do que uma formalidade, é um dever
constitucional de prestar contas aos parlamentares e à sociedade.”

“A Assembleia representa a plenitude da democracia porque o Parlamento é a casa mais importante para quem
acredita na soberania popular, como eu acredito”, disse. Flávio  Dino acrescentou que a Casa tem papel central
no debate e na prestação de contas das ações do Governo.

Para o governador, prestigiar a abertura dos trabalhos é “um modo de aperfeiçoarmos e aprendermos sempre
com aquilo que a Assembleia tem a sugerir, debater, criticar e propor. É o engrandecimento da atividade de
Governo”, frisou.

Ele frisou ainda que levou aos parlamentares uma “mensagem de diálogo, que é sempre a marca que nós
buscamos”, além da necessidade da manutenção da harmonia, o que vem se dando desde o início da gestão.

Investimentos

De acordo com o governador, o Estado já fez R$ 2,6 bilhões em investimento nesta gestão. “Em 2018, teremos
um investimento superior a R$ 1 bilhão”, acrescentou.

“Trabalhamos pela manutenção e pela ampliação dos serviços públicos. Tomamos conta das demandas
estaduais e temos lançado mãos generosas de apoio aos municípios”, disse.

Na saúde, o governador destacou a ampliação do número de leitos hospitalares: um incremento de 42%,
possível, principalmente, a partir de ações como a abertura e manutenção de seis novos hospitais de alta
complexidade no interior.

O Governo do Maranhão também inaugurou o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), aumentando de 80
para cerca de 400 a capacidade de cirurgias desse tipo na rede hospitalar estadual. A inauguração do HTO
possibilitou também que o Hospital Tarquínio Lopes, que antes atendia esses casos, fosse dedicado
exclusivamente para o tratamento dos pacientes de câncer. É a primeira vez que o Maranhão conta com um



hospital na rede estadual exclusivo para esta finalidade.

No campo educacional, foi destaque na mensagem governamental a consolidação do programa Escola digna.
Segundo os dados apresentados, mais de 700 prédios escolares e cerca de 60% dos estudantes já foram
diretamente beneficiados pelas ações do programa.

Outras 40 escolas devem ser entregues nas próximas semanas. O governador destacou ainda a compra de 720
mil uniformes escolares para estudantes da rede estadual e a compra de mais 60 ônibus escolares que deverão
ser entregues aos municípios nos próximos meses.

No âmbito da alfabetização de jovens e adultos, o destaque é o programa Sim, eu Posso!, que iniciará o terceiro
ciclo em abril. A educação integral para o Ensino Médio, antes inexistente, foi consolidada: atualmente são mais
de 40 escolas de tempo integral em todo o estado.

No âmbito da segurança, os dados apresentados pelo governo durante a sessão solene listam 900 novas
viaturas entregues para reforçar o sistema de segurança e a descentralização do Centro Tático Aéreo (CTA),
que passou a atender a mais de 80% dos municípios maranhenses com patrulhamento aéreo e regate
aeromédico, entre outras ações.

Na atual gestão, os servidores também foram valorizados: foram mais de 8.000 promoções de servidores
públicos e 2.500 progressões – um processo que, garantiu o governador, continuará este ano.

Novas ações

Flávio Dino anunciou ainda para este ano a abertura de mais dois hospitais: o Hospital Regional do Baixo
Parnaíba, em Chapadinha, e o novo hospital dos servidores, em São Luís. Está em fase de licitação, também, o
Hospital de Urgência e Emergência da Ilha – que será localizado na Avenida São Luís Rei de França.

A garantia das condições para o exercício pleno da cidadania será destaque. Esta semana, com a inauguração
da unidade de Barreirinhas, o governo do Maranhão atinge a marca de 50 unidades do Viva – eram apenas seis
em 2014.

Outras ações a serem concretizadas em 2018 são a abertura de mais uma Casa da Mulher Brasileira, desta vez
em Imperatriz; e a entrega de 2.041 apartamentos para servidores, no Parque Independência.

O ensino superior também terá reforço: será inaugurado mais um campus da Universidade Estadual do
Maranhão, em São Bento, e novos campi em São Luís. Já a Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UemaSul) vai ganhar campi em Imperatriz e Estreito – este último, em parceria com a prefeitura
local. O campus da UemaSul em Açailândia, por sua vez, deverá ser reformado e ampliado.

Parceria

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, disse que a Casa “vai continuar com seu dever de
fiscalizar o Poder Executivo e propor leis”. Ele acrescentou que “vários projetos que passam por aqui têm sido
amplamente discutidos porque temos a compreensão deste novo momento pelo qual passa o Maranhão”.



O líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, ressaltou que o Maranhão vem fazendo grandes
investimentos em infraestrutura e educação, diferentemente da maioria dos Estados. “Se levarmos em conta o
momento pelo qual o Brasil passa, acredito que o Maranhão se tornou referência na questão administrativa.”

Compuseram ainda a mesa de honra da solenidade: o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim; o coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacional, deputado federal
Rubens Pereira Júnior; os deputados federais Weverton Rocha e Eliziane Gama; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Astro de Ogum; o Procurador
Geral de Justiça do Maranhão e os deputados estaduais Ricardo Rios e Stênio Rezende, 1o e 2o secretários da
Mesa Diretora da Alema, respectivamente.

 

 

Fonte: Ascom 


