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Roberto Rocha: 3ª ou 4ª via? 

 
À procura de uma via para Roberto Rocha 

 
O deputado federal Zé Reinaldo (PSDB), pré-candidato tucano ao Senado Federal, deixou 
bem claro esta semana que considera o deputado estadual Eduardo Braide (PMN), o 
nome mais certo para ser a 3ª via no Maranhão. 
 
Com a afirmação, Zé Reinaldo ignorou solenemente o presidente do seu partido, o 
senador Roberto Rocha (PSDB), também pré-candidato ao governo, reduzindo-o a 
apenas a, quem sabe, 4ª via. 
 
Zé Reinaldo é político experiente e quer levar na conversa dois pré-candidatos ao 
governo com o claro objetivo de transformar Roberto Rocha e Braide em laranjas de 
Roseana Sarney, vislumbrando um possível segundo turno. 
 
Ao mexer no tabuleiro da política maranhense desta forma, Zé Reinaldo mostra todo o 
seu desprezo por Roberto Rocha, a quem acha um político sem votos. De fato, o senador 
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foi eleito em 2014 graças a popularidade de Flávio Dino, que o carregou no colo até o 
Congresso Nacional. 
 
Na verdade, Zé Reinaldo acha que Roberto Rocha é 4ª ou 5ª via, e que ele disputará as 
últimas posições com Maura Jorge e Ricardo Murad. Quem sabe até com os candidatos 
da ultraesquerda. 
 
Os tucanos não andam se bicando no PSDB. 
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Vídeo sugere lançamento de pré-candidatura de Braide ao Governo do Maranhão 

Um vídeo que circula na internet desde a noite de quarta-feira (30), sugere o lançamento 
da pré-candidatura de Eduardo Braide (PMN), ao Governo do Maranhão. As imagens 
aparentemente foram feitas em um evento do PMN em Pinheiro. Com slogan “Pra fazer 
muito mais! #UmNovoMaranhão”, fica lançada a ideia da candidatura própria do 
deputado estadual. 
 
Vale aguardar! 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SISBPT2SZfw
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O deputado Antônio Pereira (DEM) cumpriu nos últimos dias uma intensa agenda, 
visitando correligionários e amigos nos municípios de Governador Edison Lobão, Montes 
Altos e João Lisboa. 

 
 
Na ocasião, Antônio Pereira recebeu apoio à sua pré-candidatura a deputado estadual, 
e prometeu continuar trabalhando pela população, com recursos das suas emendas 
parlamentares. 
 
Em Governador Edison Lobão, Antônio Pereira se reuniu com o presidente da Câmara, 
vereador Gleidson, com o vice-presidente Ercilho, com o ex-vereador Cabral e dona 
Telma Plácido. 
 
PRESENÇA DE MADEIRA 
 
Ainda no município de Governador Edison Lobão, o deputado Antônio Pereira prestigiou 
a animada festa do aniversário da esposa do vereador Ercilho, realizada no povoado 
denominado Bananal. 
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Em João Lisboa, Antônio Pereira se reuniu com o prefeito Jairo Madeira, vereadores, 
secretários e lideranças, com a presença do pré-candidato a deputado federal, Sebastião 
Madeira. 
 
No município de Montes Altos, o deputado Antônio Pereira participou da Reza do Divino 
Espírito Santo, e conversou com o pessoal que organiza as divertidas quadrilhas juninas 
no município. 
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A vitória de Zé Reinaldo ao Senado passa pela candidatura de Braide ao governo 

O ex-governador e atual deputado federal, José Reinaldo Tavares, entrou para o PSDB 
para disputar o cargo de senador em um acordo que lhe possibilitaria apoiar o nome do 
deputado estadual Eduardo Braide para governador. Disto o Maranhão inteiro sabe. 
Tavares tem o apoio de boa parte da classe política, mas precisa ganhar a simpatia 
popular e virar a alternativa para conquistar a segunda vaga de senador eleito. Isto só 
será possível se Braide for candidato e apoia-lo. 
 

 
 
Político experiente, Zé Reinaldo Tavares sabe que é preciso o apoio popular para juntar 
aos políticos que estão com ele, incluindo os prefeitos que firmaram compromisso com 
o presidente da Famem, Cleomar Temar. Por isso busca emplacar Eduardo Braide como 
candidato a governador. Além disso, o risco que corre de perder várias lideranças por 
imposição do governador Flávio Dino. 
 
A visão de Tavares é correta, além de ser a tábua da salvação da sua vitória ao Senado. 
Afinal, ele disputará o cargo contra dois candidatos do Palácio dos Leões (Weverton 
Rocha e Eliziane Gama), além dos outros dois fortíssimos postulantes do grupo de 
Roseana (Edison Lobão e Sarney Filho). O jogo é bruto e ele tem que buscar alternativas. 
 
O salve-se quem puder nesta eleição para o Senado Federal é uma realidade e ninguém 
contesta suas saídas, nem Flávio Dino e muito menos Roseana. Veja o amigo leitor que 
Weverton Rocha tem feito dobradinha com Sarney Filho em diversas bairros da capital e 
em cidades do interior. Em alguns lugares Sarney Filho finge que a irmã nem candidata 
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é, assim como WR faz de conta que Flávio não quer a reeleição. Um respeita a base do 
outro. 
 
Nem por isso percebo Lobão reclamando de Sarney Filho e muito menos Eliziane Gama 
chateada com Weverton Rocha. Não se tem conhecimento de Dino ou Roseana 
esperneando com as alianças que seus candidatos a senador fazem fora da intimidade 
dos seus círculos. 
 
O PSDB não pode exigir de José Reinaldo Tavares que esqueça Eduardo Braide se ele 
entrou no ninho tucano com a condição de que apoiaria o jovem deputado. O PSDB não 
pode e nem deve exigir o sacrifício de seu candidato a senador com chances reais de se 
eleger com ao lado de Braide candidato a governador. 
 
Em 2006, Roseana saiu candidata ao governo e tendo como parceiro ao Senado Epitácio 
Cafeteira. Roseana nunca impediu que seu companheiro de chapa participasse de 
eventos de lideranças que estavam apoiando seu adversário Jackson Lago. 
 
Nem o governador Zé Reinaldo reclamou alguma vez de prefeitos que iriam votar com 
Jackson Lago para governador, mas optaram por Cafeteira para o Senado. O resultado 
foi Cafeteira eleito senador e João Castelo derrotado para o Senado. 
 
O titular do blog ousa até a imaginar que Braide na disputa, além de garantir o segundo 
turno da eleição, dará chances de José Reinaldo Tavares realizar seu sonho de ser 
senador da República. 
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Mesmo em plena atividade, em São Bernardo do Maranhão, João Igor Carvalho foi 
submetido a constrangimento durante parada dos policiais, que sequer quiseram saber 
sua identificação 

 
 
O prefeito de São Bernardo do Maranhão, João Igor Carvalho, emitiu esta semana uma 
Nota de Repúdio à Polícia Militar do Estado do Maranhão, acusada por ele de humilhá-
lo em pleno cumprimento do dever político. 
 
Segundo conta Igor Carvalho, ele estava em uma diligência no Hospital Municipal Felipe 
Jorge, avaliando situação das bases da caixa d’água, quando foram abordados por 
policiais armados de fuzis, que passaram a fazer intimidações. 
 
– Abordagem esta desnecessária, violenta, na lide comigo e com todos que ali estavam. 
Por diversas vezes, nos identificamos, pedindo cautela, mediante infundada suspeita 
sem ordem judicial. Atitude absurda praticada de farda, por àqueles que representam às 
ações do Estado – acusou o prefeito, que estava acompanhado do vice, Pinto Couto, e 
dos empresários Nonato Machado, James e o tesoureiro Haroldo Tobias. 
 



 

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

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

Todos, mesmo identificados, sem nenhum tipo de atitude suspeita, foram submetidos a 
constrangimento perante toda a comunidade. 
 
Aliado do prefeito, o deputado estadual César Pires também viu dedo político no 
episódio e pretende denunciá-lo na tribuna da Assembleia Legislativa. 
 
– Não havia nenhuma justificativa para a abordagem. Diminuíram a cidadania deles sem 
justificativa – criticou Pires. 
 
Para Igor Carvalho, ficou claro tratar-se de perseguição política da polícia hoje às ordens 
do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
– Lamentavelmente, uma postura que muito se assemelha a uma perseguição política, 
uma vez que eu enquanto Prefeito de São Bernardo assumi um compromisso político 
com a base de Roseana Sarney, grupo que faz oposição ao atual Governador – acusou o 
prefeito. 
 
Leia abaixo a íntegra da nota: 
 

NOTA DE REPÚDIO À POLICIA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
 
Hoje por volta das 17h, nos arredores do Hospital Municipal Felipe Jorge, enquanto eu 
Prefeito, o vice-prefeito Pinto Couto, os empresários Nonato Machado, James e o 
Tesoureiro Haroldo Tobias, fazíamos vistorias, nas bases das caixas d’água.  Fomos 
abordados por policiais militares do estado, armados com fuzis, com intimidações 
verbais e corporais perante toda a comunidade ali presente. 
 
Abordagem esta desnecessária, violenta, na lide comigo e com todos que ali estavam. 
Por diversas vezes, nos identificamos, pedindo cautela, mediante infundada suspeita 
sem ordem judicial. 
 
Atitude absurda praticada de farda, por àqueles que representam às ações do Estado. 
 
Polícia esta totalmente ausente, principalmente para a população que não tem 
segurança, enquanto dever do estado, o que tem gerado o caos social constante. 
 
A austeridade da Polícia do Governo do estado para comigo e com os colegas foi ineficaz, 
injusta e inconstitucional. 
 
Lamentavelmente, uma postura que muito se assemelha a uma perseguição política, 
uma vez que eu enquanto Prefeito de São Bernardo assumi um compromisso político 
com a base de Roseana Sarney, grupo que faz oposição ao atual Governador. 
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Diante do ocorrido, expresso a minha indignação, pelo constrangimento e humilhação 
enquanto cidadão de bem. E espero que a população possa contar com segurança 
quando realmente necessita. 
 
Sugiro aos senhores policiais, uma postura mais atenta à suas ações, tanto ao cidadão 
de bem, como àqueles que estão a solta nas ruas praticando crimes. 
 

João Igor Carvalho 
Prefeito municipal de São Bernardo -MA 
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Eduardo Braide continua em silêncio… 

 
Opção à polarização política – e único na terceira via capaz de chegar ao segundo turno – Eduardo Braide vai ficando  
isolado ainda na pré-campanha 

 
Nem mesmo a nova polêmica envolvendo seu nome e o PSDB fez o deputado deixar a 
sua zona de conforto, o que gera desconfiança e antipatia entre aliados e adversários 
quanto ao seu envolvimento, de fato, no debate político do Maranhão. 
 
Mesmo diante da polêmica envolvendo o PSDB e o seu nome para o governo, o deputado 
Eduardo Braide (PMN) sequer comentou o episódio. 
 
O silêncio de Braide soa arrogante no momento em que se discute o futuro do 
Maranhão, a eterna polarização de dois grupos e a busca de uma alternativa diferente 
para o estado. 
 
Eduardo Braide sequer se dispôs a reafirmar sua candidatura ao governo; deixou que 
outro – José Reinaldo Tavares (PSDB) – fizesse isso por ele. 
 
Eduardo Braide sequer saiu em defesa de José Reinaldo Tavares quando este começou a 
ser bombardeado pelas lideranças do PSDB exatamente por ter defendido o seu nome. 
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O deputado, que alcança o terceiro lugar na disputa pelo Governo do Estado, podia, hoje, 
ser o prefeito de São Luís; deixou de ser por causa desta postura plenipotenciária. 
 
E agora começa a perder novamente a confiança da opinião pública por causa da postura 
escondida que adota, sabe-se lá por qual motivo. 
 
Este blog apontou, ainda no início da campanha de 2016, que Eduardo Braide seria a 
surpresa do processo eleitoral, como, de fato, o foi. (Relembre aqui) 
 
Este blog também foi o único a apontar, faltando dois dias para o primeiro turno, que 
seria Braide o oponente de Edivaldo Júnior (PDT) no segundo turno de 2016, como de 
fato o foi. (Releia aqui e aqui) 
 
Este blog acredita no potencial político de Eduardo Braide. 
 
Por isso chama a sua atenção publicamente… 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/05/04/o-fator-eduardo-braide/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/10/02/o-sentimento-e-de-vitoria-afirma-eduardo-braide-apostando-no-segundo-turno/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/10/01/escutec-confirma-eduardo-braide-venceu-o-debate-da-mirante-edivaldo-foi-o-pior/
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“Só na propaganda de Flávio Dino pra gasolina ser algo barato”, diz deputado Wellington 
ao cobrar redução de ICMS 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso voltou a solicitar do Governador Flávio Dino 
medidas coerentes que garantam a redução do ICMS, imposto que incide sobre 
combustível, no Maranhão. Ao justificar a solicitação, Wellington destacou que a 
propaganda do Governo tem disseminado uma ideia diferente do real, já que ignora 
diversos fatores sociais, a exemplo da pobreza que, de acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) -, aumentou na capital 
maranhense, São Luís, em 48% e segue crescendo nos interiores do estado. 
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Os dados corroboram outro levantamento, do IBGE, divulgado no fim do ano passado: 
segundo o instituto, nos dois primeiros anos de gestão, os comunistas mandaram de 
volta à pobreza mais de 300 mil maranhensesdo, sem falar no desemprego, que 
aumentou no Maranhão em 2017, batendo o recorde no número de desemprego no 
estado, desde 2012. 
 
“Só na propaganda de Flávio Dino pra gasolina ser algo barato. Os impostos que incidem 
sobre o preço dos combustíveis são federais e estaduais, algo que traz para o Governador 
uma responsabilidade. A população espera medidas ativas e não apenas propagandas. o 
governador, pode reduzir a alíquota do ICMS. Isso é possível. E ele sabe disso, por que já 
fez uma vez para beneficiar aliados, reduzindo em 2016 a alíquota no ICMS do diesel de 
17% para 2% ”, afirmou o deputado Wellington. 
 
De acordo com dados da Fecombustíveis – MA, atualmente, no Maranhão, R$ 1,09 do 
preço da gasolina é devido ao ICMS, imposto estadual, que corresponde a 26% do valor 
final na bomba (posto de combustível); no diesel, o valor destinado ao estado é de R$ 0, 
601; e, ainda, de R$ 0,905 no preço do etanol. 
 
Assista aos pronunciamentos em que o deputado Wellington defende a redução de 
preços dos combustíveis: 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5jYk5AIbbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=huROge27KfU
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Consórcio de Candidatos Sarneysista está completo com Braide 

 
 
O ex-senador José Sarney conseguiu completar o consórcio de candidatos exigido pela 
filha Roseana para aceitar a difícil missão de enfrentar o governador Flávio Dino, franco 
favorito para renovar mandato por mais quatro anos, nas eleições de outubro próximo. 
Roberto Rocha (PSDB), Ricardo Murad (PRP), Maura Jorge (PSL) e Braide (PMN) vão 
compor a linha auxiliar da representante da oligarquia. 
 
A missão do laranjal será tentar desconstituir a imagem de bom gestor do governador 
Flávio Dino, que administra o Estado com transparência e retidão e conta com elevado 
incide de aprovação, segundo a última pesquisa apresentada pelo Instituto Data Ilha. 
 
Comentam nos bastidores da sucessão que Sarney convenceu o deputado Eduardo 
Braide a compor o consórcio de candidatos, oferecendo a ele uma série de vantagens, 
em caso de sucesso da candidatura da ex-governadora, entre as quais uma secretaria 
forte e o compromisso de que o grupo apoiará sua candidatura a prefeito de São Luís em 
2020. 
 
E para dá tempo de televisão ao parlamentar, esperança do grupo Sarney levar a eleição 
para o segundo turno, pelos menos dois partidos foram oferecidos para compor aliança 
com o PMN, já que o MDB de Roseana tem tempo suficiente para a candidata fazer sua 
propaganda política no horário eleitoral. 
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Bira afirma que a culpa pelo momento que o País atravessa é do Presidente Temer 

 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) destacou a luta dos caminhoneiros frente à política de 
preços da Petrobrás imposta pelo governo Michel Temer, que, segundo o socialista, tem 
gerado inúmeros problemas e agravado a crise no Brasil. Na oportunidade, ele declarou 
apoio à classe, ressaltou as medidas do governador Flávio Dino (PCdoB) para garantir o 
funcionamento de serviços essenciais no Maranhão e repudiou os pedidos de 
intervenção militar. 
 
Segundo o parlamentar, o movimento dos caminhoneiros é resultado da mudança na 
política de preços da Petrobrás, que, ao longo dos governos do presidente Lula e da 
presidente Dilma Rousseff, era estabilizada mesmo com a oscilação do mercado 
internacional e, agora, com o Temer, a visão neoliberal domina. 
 
“É o Deus capital financeiro que não quer ter prejuízo nos seus lucros e resolveu adotar 
essa política, e aí deu no que deu. O dólar subiu, o petróleo caiu. Agora que o petróleo 
começa a subir de novo. Aí causou essa situação catastrófica e, infelizmente, tem gente 
que não sabe o que dizer e quer atribuir culpa a quem não tem. Se há um culpado nessa 
situação é o presidente ilegítimo Michel Temer, do MDB da Roseana Sarney e que faz a 
política do PSDB, colocando o povo nessa situação de caos absoluto”, frisou. 
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Bira acrescentou que, na contramão de tudo isso, está o governador Flávio Dino, que, 
mesmo sem qualquer responsabilidade, tem mobilizado todas as forças para garantir 
que o Maranhão não pare. Ele sublinhou que o governador tem assegurado o mínimo de 
condição para que não sejam paralisados os hospitais, garantindo que as viaturas 
continuem circulando, e que, até transporte pelo ferryboat com escolta policial, foi 
disponibilizado para que se tenha o mínimo de abastecimento necessário. 
 
“Esse é um governo que funciona, mas, infelizmente, no Brasil nós não temos governo. 
Quem apoiou o golpe hoje está arrependido, porque todos os resultados são contra o 
povo brasileiro. E, mais uma vez, ficou provado isso com essa situação, que é um caos 
verdadeiro”, acrescentou. 
 
O socialista disse ainda que apoia a luta dos caminhoneiros, porque a reivindicação deles 
é justa e beneficia todo o povo brasileiro. A única ressalva que fez foi em relação à faixa 
pedindo intervenção militar. O parlamentar afirmou que intervenção militar é andar para 
trás e viver uma experiência que não deu certo, que cerceou liberdade e que impediu o 
povo de lutar pelos seus direitos. 
 
“Se houvesse intervenção militar, nem os caminhoneiros teriam o direito de protestar. 
Seriam sumariamente presos, encarcerados, torturados, mortos, pois essa era a 
realidade que a gente vivia no tempo da ditadura militar. Esse tempo nós não queremos 
que volte. É por isso que eu dialogo com esse movimento, que apoiamos no mérito. A 
luta é justa, necessária, e estamos do lado dos caminhoneiros quando pedem uma 
política que regule o preço dos combustíveis, mas em relação à intervenção militar de 
maneira alguma”, declarou. 
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Fábio Braga destaca atuação da Polícia Militar em Coroatá e Região dos Cocais 

 
 
Na última segunda-feira (28), o deputado Fábio Fraga (SD) utilizou a tribuna da 
Assembleia Legislativa para fazer algumas considerações sobre a Polícia Militar da cidade 
de Coroatá. O parlamentar disse que a corporação tem ganhado cada vez mais a 
credibilidade da população, por desenvolver ações de combate à violência e à 
criminalidade. 
 
“Faço aqui um elogio ao comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, sediado na 
cidade de Coroatá, e tem como outra cidade o município de Peritoró, onde eu tenho 
ido várias vezes. Já na região dos Cocais, visto elogios ao coronel Alexandre Brito, 
representante da região e figura presente na cidade de Coroatá”, contou o deputado. 
 
Na ocasião, ele também relembrou a recente inauguração da Delegacia Municipal de 
Peritoró, onde o tenente-coronel Ribeiro, que é o comandante desse batalhão, não 
mede esforços para que a população durma com tranquilidade, com o apoio do prefeito 
Padre Josias. 
 
Segundo Fábio Braga, a atuação da Polícia Militar na região, que envolve as cidades de 
Vargem Grande, Coroatá, Peritoró e Chapadinha, tem se tornado efetiva no combate à 
criminalidade, principalmente contra roubos de veículos na zona rural. 
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“O tenente-coronel Ribeiro tem desenvolvido ações importantes, como a manutenção 
do esquadrão Águia, aprovada pela população de Coroatá. Conversei com a população 
da cidade e o esquadrão realmente caiu no gosto popular”, afirmou. 
 
Investimentos 
 
Nos últimos anos foram feitos vários investimentos, procurados e incrementados por 
esses comandantes, que melhoraram o atendimento à população, principalmente nas 
comunidades que carecem dos serviços públicos, como delegacias e órgãos policiais para 
o atendimento e registro das ocorrências. 
 
“As repressões estão cada vez maiores contra práticas delituosas que eram 
corriqueiras, como roubo de moto, roubo de celulares e arrombamento de comércios 
locais, fazendo com que essa redução seja sentida pela população de Coroatá e 
Peritoró, e esse atendimento seja cada vez mais procurado. Meu elogio é feito no 
sentido de que essas práticas sejam aperfeiçoadas e tornem a polícia, cada vez mais, 
amiga do cidadão de bem”, finalizou Fábio Braga. 
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PV denuncia mais um caso de campanha antecipada de Flávio Dino 

De O Estado 
 

 
 
Alvo de 13 representações na Justiça Eleitoral por crimes praticados durante a pré-
campanha, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), responderá a uma 14ª. 
 
Protocolada nesta semana pelo Partido Verde, a mais recente representação aponta 
propaganda eleitoral antecipada por parte do comunista, pré-candidato à reeleição, 
durante um ato realizado na cidade de Imperatriz, ainda em março deste ano. 
 
Intitulado “Somos Flávio Dino”, o ato contou com a participação de vários secretários de 
estado, deputados estaduais, deputados federais, de aproximadamente vinte prefeitos, 
vice-prefeitos e presidentes de partidos de toda a Região Tocantina. 
 
Populares também se fizeram presentes, e de acordo com a ação judicial, foram levados 
em de caravanas patrocinadas por prefeitos e lideranças, “conforme declarado no 
discurso do deputado Marco Aurélio”. 
 
Ao discursar no evento, Flávio Dino cita algumas de suas realizações – exaltando que as 
fez em momento de crise econômica nacional – e pede para “merecer a honra de ter 
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uma chance” de continuar no governo para administrar o Maranhão com o Brasil em 
melhores condições financeiras. 
 
“É muita coisa em tão pouco tempo. Se a gente conseguiu fazer tudo isso no meio dessa 
crise, no meio dessa confusão, eu quero merecer de vocês a honra de ter uma chance, 
de mostrar que [com] o Brasil em condições normais, eu me comprometo com vocês, 
nós vamos fazer um governo ainda melhor, um governo ainda mais transformador, um 
governo ainda mais justo, como já estava sendo feito”, declarou. 
 
Pedido 
 
Para o PV, ficou constatado que houve pedido de votos durante o evento. “Constata-se 
que o pedido de voto foi realizado durante evento em Imperatriz, aberto ao público, 
dirigido a população em geral, não se limitando ao âmbito intrapartidário, conforme 
comprovam as inúmeras matérias publicadas em jornais, redes sociais e blogs”, 
argumenta. 
 
Ainda de acordo com o partido, não restam dúvidas de que o governador infringiu a Lei 
Eleitoral e, por isso, deve ser punido com multa no valor máximo aplicável a esses casos. 
 
“A moldura fática do caso concreto e as provas colacionadas indicam, com clareza solar, 
que a conduta do Representado, pré-candidato a governador Flávio Dino, é proibida. O 
representado pediu voto para si de maneira explícita em evento aberto à população em 
geral, configurando propaganda extemporânea” 
 
Mais 
 
O PV destaca na representação protocolada na Justiça Eleitoral, também, o fato de que 
toda a estrutura montada para o ato político aponta para um evento aberto, não 
fechado, intrapartidário. “Imperioso destacar que a presença de cartazes e backdrops 
contendo a foto do Representado e os dizeres ‘SOMOS FLÁVIO DINO’, bem como a 
circunstância em que ocorreu o evento encerra a assertiva de que o evento contou com 
ampla participação popular, ou seja, foi aberto ao público em geral”. 
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Neto Evangelista na prática 

 
 
Conheça a Lei de autoria do deputado Neto Evangelista, que autoriza os órgãos de 
segurança pública do Estado e a autoridade policial a realizar busca imediata de pessoa 
desaparecida menor de 16 anos ou de pessoa com deficiência física, mental e/ou 
sensorial de qualquer idade. Confira. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QhwNE0lkly4
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Projeto de Neto Evangelista para homenagear maranhenses bem sucedidos ganharia se 
incluísse homenagem póstuma a Nara Almeida 

 
Neto Evangelista poderia homenagear também Nara Almeida, que comoveu milhões  
de brasileiros com sua coragem 

 
Político peso pesado da nova geração, a começar pelo fato de ter sabido cuidar e 
incorporar o legado do pai – o ex-deputado João Evangelista -, o deputado Neto 
Evangelista (DEM) teve a sacada de propor à Assembleia Legislativa a concessão da 
Medalha do Mérito Legislativo, a maior honraria da Assembleia Legislativa, a três 
maranhenses que vêm se destacando no cenário nacional: o cantor Pablo Vittar, uma 
espécie de mutante da atualidade; a influenciadora digital Thaynara OG e o ator Rômulo 
Estrela, que vem se destacando como protagonista na novela “Deus Salve o Rei”, da Rede 
Globo. 
 
Tudo Bem, nada contra, Mas Neto Evangelista poderia enriquecer a sua iniciativa 
acrescentando a concessão de homenagem póstuma à modelo Nara Almeida, uma linda 
maranhense que fugiu da miséria em Monção e tornou-se uma bem-sucedida 



 

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

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

divulgadora de moda no Instagram, até que, há dois anos, descobriu que tinha um câncer 
agressivo no estômago. De um quarto de hospital, onde viveu mais de um ano, Nara 
Almeida decidiu mostrar ao mundo, com coragem extrema e dignidade plena a sua 
guerra contra a doença, travada no dia a dia, na qual infelizmente foi vencida, aos 33 
anos, no último dia 21, com o acompanhamento comovido e solidário da esmagadora 
maioria dos 4,6 milhões de seguidores que atraiu durante a sua luta. 
 
Ao homenagear postumamente Nara Almeida, a iniciativa do parlamentar democrata 
certamente ganhará uma dimensão muito maior. 
 
São Luís, 01 de Junho de 2018. 
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Lei de Roberto Costa reconhece força cultural da Madre Deus e torna suas manifestações 
patrimônio imaterial do Maranhão 

 
Roberto Costa imortalizou por lei manifestações como Turma do Quinto, Boizinho Barrica e  
Fuzileiro da Fuzarca 

 
De todas as iniciativas que pretenderam, nos últimos tempos, preservar a teia que move 
São Luís na seara das manifestações populares, o Projeto de Lei Nº 105/2018, proposto 
pelo deputado Roberto Costa (MDB) e aprovado unanimemente, segunda-feira (28), 
pela Assembleia Legislativa, tornando-as Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Maranhão, é uma das mais arrojadas, completas e bem-vindas. A intenção e o objetivo 
são simples e diretos, sem floreios e vão no âmago de uma realidade concreta, que se 
expõe ao longo de cada ano: criar as condições legais para que se mantenham vivos 
manifestações carnavalescas (Turma do Quinto, Bicho Terra Fuzileiros da Fuzarca e 
Máquina de Descascar Alho), juninas (Bumba Boi da Madre Deus e Boizinho Barrica, 
Grupo Piaçaba), religiosas (São Sebastião, São João, São Pedro, São Roque, São 
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Pantaleão), e símbolos seculares como a Casa das Minas e a Casa de Nagô, 
provavelmente os mais autênticos centros de religião afro existente no Maranhão. 
 
No seu projeto, o deputado Roberto Costa dá à Madre Deus a dimensão de região 
cultural ao complexo de bairros ali existente, por ele batizado de “Grande Madre Deus” 
– Goiabal, Fonte do Bispo, Lira, Belira, Codozinho, Macaúba, entre outros menores, mas 
cuja pujança cultural é reflexo direto do que acontece há quase dois séculos na Madre 
Deus. Nascido e criado nas ruas do Lira, onde mantém suas raízes familiares e as suas 
referências culturais e religiosas, Roberto Costa sabe exatamente o que fez ao propor o 
projeto, que ganhará força definitiva de lei quando for sancionado pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB). Vem percebendo que, por mais forte e sólido que seja, o lastro 
cultural corre riscos. Sua conservação instituída em lei estadual abre caminho para que 
muitas outras iniciativas complementares e efetivas garantam a preservação futura. 
 
Berço de craques da música e da poesia como César Teixeira, Cristóvão Alô Brasil, 
Patativa, Francisco Bulcão, José Pereira Godão, Mestre Sapo e muitos outros, que 
embalam a Turma do Quinto, os Fuzileiros da Fuzarca, o Bicho Terra e outros grupos com 
sambas geniais a cada carnaval, a Madre Deus, que nasceu da boêmia de operários e 
pescadores e que se transformou em festas que mobilizam multidões em fevereiro, 
junho e dezembro, pontilhadas por manifestações religiosas ao longo do ano, com 
novenas, ladainhas e terços, alimenta a mais pura e completa tradução da cultura 
popular do Maranhão. Sua condição de celeiro pode ser constatada. No barracão do 
Quinto, na modesta sede dos Fuzileiros, nas ações da Casa Barrica e no complexo cultural 
Ceprama, implantado na antiga Companhia de Fiação e Tecelagem Cânhamo, um dos 
símbolos do poderoso complexo de produção têxtil de São Luís e hoje o grande palco das 
manifestações madrelinas depois das suas ruas. 
 
A futura Lei, se bem assimilada e praticada, pode ser um caminho de importância 
decisiva para o futuro do espírito cultural da Madre Deus. Isso porque é sabido que numa 
realidade como a do Maranhão, o braço do Estado é de importância capital para manter 
vivas as tradições. Mas é fundamental que a sua valorização tenha como suporte um 
diploma legal que lhe confira status eterno. A Lei imaginada e tornada realidade pelo 
deputado Roberto Costa alcança essa condição, pois oficializa o espirito cultural da 
“Grande Madre Deus” como um bem de todos, como o Tambor de Crioula é patrimônio 
imaterial do Brasil e São Luís é Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 
Com a iniciativa, o deputado Roberto Costa sela definitivamente a sua relação com as 
fortes e ímpares tradições do bairro onde nasceu, cresceu e se tornou político militante, 
com a incomparável personalidade cultural de São Luís e com as diferenças que dão ao 
Maranhão uma realidade cultural única. 

 


