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Anderson resgata Carnaval de Alcântara e coloca o evento como o melhor da história 

Blog João Filho – A empolgação dos foliões no carnaval de Alcântara mostrou a 
felicidade do povo em ver o resgate da cultura, em que o circuito da Praça da Matriz 
ficou pequeno para tanta gente que brincou nos 4 dias de folia na cidade histórica. O 
povoado Oitiua foi contemplado com duas bandas na segunda feira tradicional, que já 
é realizada há 17 anos. A Praça Central foi palco de uma multidão presente. 
 
A cidade que estava às escuras e suja, voltou a ser vista como um polo turístico e, foi 
iluminada pelo prefeito Anderson Wilker (PCdoB). Com 12 bandas distribuídas nos 4 
dias de folia e em dois circuitos carnavalescos, a festa de momo entrou para a história 
de Alcântara, como o melhor carnaval de todos os tempos. 
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Para Ângela Rodrigues Moraes, moradora da cidade histórica há 45 anos, este ano 
Alcântara tinha cara de festa de carnaval. “Sempre gostei de carnaval desde jovem, 
cheguei aqui pra morar em 1.972 quando meu pai veio embora, e nunca perdi um 
carnaval aqui. Mas este ano a cidade entrou no clima da festa. Por todos os lados que 
você passar tem uma placa de decoração sobre o carnaval, isso mostra a organização 
do evento. Foram muitas bandas aqui, eu vi todas, mas sou fã da banda Moleca 100 
Vergonha e dancei muito, é claro que não estou mais com o mesmo gingado de jovem” 
– destacou a folia que foi categórica em falar que nunca tinha visto a Praça da Matriz 
lotada no carnaval. 
 
Mesmo com a crise instalada no Brasil, o prefeito Anderson Wilker destacou que o 
carnaval em Alcântara foi realizado com o apoio do governo do estado e dos deputados 
Othelino Neto (estadual) e Victor Mendes (federal), sem comprometer as finanças do 
município. Para o gestor alcantarense, a folia momesca de 2017 é o primeiro de tantos 
eventos culturais que serão realizados em sua gestão. 
 
Veja mais... 
 

  

http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/prefeito-anderson-resgata-carnaval-de-alcantara-e-coloca-o-evento-como-o-melhor-da-historia/
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Júnior Verde cumpre agenda de carnaval colhendo demandas da população 

 
 
Percorrendo diversos municípios maranhenses, o deputado estadual Júnior Verde 
(PRB) aproveitou o carnaval para prestigiar as festividades e colher demandas da 
população. Desde a última sexta (24), o parlamentar já esteve em Bom Jesus das 
Selvas, Açailândia, São Francisco do Brejão, Vitorino e Brejo de Areia. 
 
A agenda teve início em Bom Jesus das Selvas, onde Júnior Verde foi recebido pelo 
prefeito Fernando Coelho e o vereador Flávio. Na ocasião, o deputado participou do I 
Baile dos Idosos, realizado pela administração municipal, e conheceu as ações 
desenvolvidas pela Prefeitura para valorizar a terceira idade. 
 
Em Alto alegre do Pindaré, acompanhado dos vereadores Rivaldo, Elizângela, Elias, 
Magno e Vilma, além de lideranças políticas, Verde percorreu diversas comunidades e 
teve conhecimento de necessidades do município. “Registramos todas, e todas serão 
levadas ao Governo do Estado”, garantiu o deputado. 
 
No domingo, o parlamentar passou por São Francisco do Brejão. Ao lado do prefeito 
Adão Carneiro e do pastor Heleno, Júnior foi recepcionado pela liderança política da 
região, Gino Vieira, oportunidade em que reafirmou o seu compromisso com o 
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município. 
 
O deputado visitou pela primeira vez o município de Brejo de Areia, onde aproveitou 
para almoçar com o prefeito Chico Eduardo, e discutir projetos de desenvolvimento 
para a região. “Conseguimos junto ao Governo do Estado apoiar as atividades culturais 
do município, mas vamos buscar muito mais investimentos”, afirmou Júnior Verde. 
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Deputado vira herói e regata médica presa durante inundação… 

 
 
Tá vendo aí, prefeito Holandinha? Uma médica da Maternidade Marly Sarney sendo 
resgatada pelo deputado Wellington do Curso, durante a chuva torrencial que inundou 
várias ruas da cidade na noite desta quarta-feira, 1 de março. 
 
No local, o mesmo problema (inundação) já se repete por vários anos, mas, a 
“mudança” prometida, até agora, nada…. 
 
Médica da rede estadual gravou vídeo durante resgate, confira abaixo: 
 
Nota: 
 
O título de herói faz jus ao injustiçado Wellington, que foi perseguido pelos blogueiros 
do Palácio dos Leões, que acusaram o então candidato a prefeito de São Luís, nas 
eleições municipais de 2016, de não pagar impostos. 
 
Pagar impostos, para ter sua rua e ver seu curso totalmente inundados, deste jeito? 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JXnR9Yv37_w
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Deputado Zé Inácio participa de Seminário Estadual da Jornada de Alfabetização do 
Maranhão 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve presente na solenidade de encerramento do ‘Seminário 
Estadual da Jornada de Alfabetização do Maranhão: ‘Sim, Eu Posso! – Círculo de 
Cultura’, realizada na sexta-feira (17), no Centro de Convenções da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), no campus do Bacanga. 
 
Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Sem Terra (MST), o programa ‘Sim, Eu Posso’ realiza a alfabetização de 
jovens, adultos e idosos, desde a escrita do próprio nome até o conhecimento de sua 
identidade e cultura. Nesta primeira etapa foram incluídos oito municípios e alcançadas 
7.119 pessoas. 
 
Segundo o deputado Zé Inácio, o “Sim, eu posso” é uma grande conquista para o 
Maranhão. “Sabemos que ainda há muito mais a ser feito, mas quase dez mil pessoas 
saindo do analfabetismo já é um grande número e uma grande conquista para o 
nosso Estado. Agora o trabalho precisa continuar e, reitero aqui, a minha disposição 
em atuar no legislativo, em apoio ao governador Flávio Dino, para que o programa 
continue sendo esse sucesso”, afirmou. 
 
Para o governador Flávio Dino, as pessoas alfabetizadas foram as responsáveis pelo 
sucesso do programa. “Nossa avaliação é muito positiva com essa primeira fase, na 
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qual conseguimos um resultado excelente, tirando milhares de pessoas da escuridão. 
Vocês são os grandes vitoriosos deste programa, pois são vocês que foram os 
responsáveis por demonstrar que estávamos certos em apostar no programa”, disse. 
 
Estiveram presentes na mesa do evento o governador Flávio Dino, o deputado Zé 
Inácio, o vice-prefeito de São Luís, representando o prefeito Edivaldo Holanda, Júlio 
Pinheiro, o deputado federal Zé Carlos, a cônsul geral de Cuba para o Nordeste, Laura 
Pujol, o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, o secretário de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, o diretor nacional do 
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, a 
representante da direção estadual do MST, Maria Divina Lopes, a deputada estadual 
Ana do Gás, o prefeito de Arari, Djalma Melo, e a atriz e alfabetizadora do programa 
“Sim, eu posso”, Tuca Moraes. 
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Em audiência, governo garante construção de hospital e escola para Alto Parnaíba 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) acompanhou o prefeito de Alto Parnaíba, 
Rubens Japonês (PSDB), em audiência com o governador do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), no Palácio dos Leões, na tarde de quarta-feira (22), onde foi definida uma 
série de ações para a cidade. Na reunião, o governo garantiu construção de hospital, 
escola, reforma do posto da Polícia Militar, ambulância e mais ônibus escolares para o 
município, diante das demandas apresentadas. 
 
Segundo o deputado, a reunião foi muito positiva, a parceria entre governo do Estado e 
Prefeitura de Alto Parnaíba é muito importante e quem ganha com isso é a população. 
“Estamos dando total apoio à administração municipal para que possa realizar muito 
mais obras em benefício do nosso povo, principalmente, nas áreas que mais precisam 
de ações como a Saúde e a Educação”, afirmou. 
 
O governador disse que a reunião discutiu várias demandas do município e o governo 
definiu as prioridades. Ele destacou que já há, em Alto Parnaíba, ações em andamento 
e determinou à Secretaria de Saúde do Estado que repasse os recursos necessários 
para a construção de um novo hospital em parceria com a Prefeitura. 
 
Segundo Flávio Dino, o hospital de Alto Paranaíba está em situação precária e não há 
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como fazer mais reforma. Além dessa obra, o governador garantiu ainda a construção 
de uma nova escola e de uma praça em frente à Igreja da Matriz. 
 
Para atender a demanda da Segurança, o governador determinou a comandantes da 
Polícia de Balsas que se dirijam ao município para encaminhar as prioridades. A 
princípio, foi autorizada a reforma do posto da Polícia Militar de Alto Parnaíba. 
 
“São intervenções necessárias para que a cidade fique melhor de se viver. Agradeço a 
disponibilidade do prefeito de vir até aqui. Sei das necessidades do município. Neste 
momento, vamos poder fazer ainda mais pela cidade de Alto Parnaíba. Em breve, 
quero poder inaugurar as obras em andamento, como a reforma de uma escola, e 
concretizar as metas”, disse o governador. 
 
O prefeito de Alto Parnaíba agradeceu a parceria com o governo do Estado e enalteceu 
a disponibilidade do governador em receber a comitiva da Prefeitura para a reunião. 
Ele frisou que o município só tem a ganhar com essa aproximação com o governo. 
 
A reunião foi acompanhada pelos secretários estuais de Comunicação e Articulação 
Política, Márcio Jerry, e da Casa Civil, Marcelo Tavares. 
 

  



 

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

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

ASSUNTO: 
Júnior Verde e produtores de suínos do Estado se 

reúnem com o governador Flávio Dino 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/03/2017 

Júnior Verde e produtores de suínos do Estado se reúnem com o governador Flávio 
Dino 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi recebido pelo governador Flávio Dino nesta 
quinta (02), no salão de atos do palácio, acompanhado de um grupo de criadores de 
suínos de todo o Estado. Os produtores entregaram uma placa de agradecimento ao 
governador pela assinatura do decreto estadual n° 32.595, de janeiro deste ano, que 
estabelece o pagamento antecipado do ICMS na entrada de suínos vivos ou abatidos 
no estado. 
 

 
 
A medida representa um marco para o Maranhão, segundo os próprios produtores. 
“Nossa atividade enfrentava entraves muito grandes, principalmente a falta de 
incentivo. Esse decreto vai contribuir para o fortalecimento desse mercado”, afirmou o 
empresário Paulo César Veiga Damous. 
 
Participaram do encontro os secretários da Fazenda, Marcellus Ribeiro, e de 
Agricultura, Pesca e Abastecimento, Márcio Honaiser. Dentre os empresários, muitos 
pertencem à Associação dos Criadores de Suínos do Maranhão (ASSUIMA), que na 
ocasião, entregaram diversas solicitações do setor ao governador Flávio Dino. 
O decreto assinado por Flávio Dino é resultado de uma Indicação apresentada pelo 
deputado Júnior Verde na Assembleia, no ano passado. A nova taxação já está em vigor 
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e estabelece que o imposto será exigido quando da passagem dos produtos pela 
primeira repartição fiscal do Estado. A base de cálculo será o valor do produto expresso 
na nota fiscal acrescido do percentual de agregação de 30%. 
 
“Viemos agradecer o compromisso do governador em defender a economia do 
Maranhão. Aqui entram produtos oriundos de outros Estados e não é cobrado ICMS 
com base na importação desses produtos. Estamos felizes com o decreto, que não só 
defenderá o agronegócio, mas acima de tudo, incentivará o nosso mercado interno no 
que se refere à comercialização dentro do próprio Estado”, comemorou Júnior Verde. 
 
“Essa reunião representa muito para os criadores maranhenses, que estavam 
precisando de incentivo. O imposto representa um avanço para o setor. Foi uma 
grande conquista”, avaliou o assessor parlamentar Bernardo Júnior. 
 

  



 

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

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

ASSUNTO: 
Deputada Ana do Gás Desfila Simpatia no Carnaval 2017 

em Vários Municípios Maranhenses 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/03/2017 

Deputada Ana do Gás Desfila Simpatia no Carnaval 2017 em Vários Municípios 
Maranhenses 

Cumprindo uma agenda extensa da programação do Carnaval 2017, a deputada 
estadual Ana do Gás esbanjou simpatia e muita energia participando das brincadeiras e 
desfiles de blocos carnavalescos das cidades de Santo Antônio dos Lopes, Matões do 
Norte, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Capinzal do Norte, Pirapemas e 
Cantanhede. 
 

 
 
Entre as atividades festivas dos municípios que contaram com a ajuda e presença da 
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deputada, estão: 
 
‘Bloco Kebra Bar’ de Esperantinópolis em parceria com o prefeito Aluisinho do Posto 
(PCdoB); 
Bloco ‘Quem Num Guenta Bebe Leite’ de Lago dos Rodrigues em parceria com o 
prefeito Edijacir Leite (PP) e com o ex prefeito Valdemar da Serraria (PV) 
‘Bloco dos Amigos’ de Matões do Norte em parceria com o ex-prefeito Solimar (DEM); 
Bloco ‘Os Lisos’ de Pirapemas em parceria com o ex candidato a prefeito Nonatinho 
(PP) e professora Edna. 
 
Veja mais... 
  

http://luiscardoso.blog.br/politica/2017/03/deputada-ana-do-gas-desfila-simpatia-no-carnaval-2017-em-varios-municipios-maranhenses/
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Antes de deixar o time no final deste ano, Sérgio Frota quer retornar o Sampaio para a 
série B 

 
 
O deputado estadual Sérgio Frota (foto ao lado) vai mesmo deixar a presidência do 
Sampaio Correa até o final deste ano, mas garante que entregará o clube na segunda 
divisão. O time boliviano vive crises financeiras, sem contar com a ajuda de grandes 
empresas ou do poder público. 
 
Desde que retornou à série C, o Sampaio passa por momentos de dificuldades dentro e 
fora do campo. Com dívidas altíssimas e com um elenco de 5ª categoria, o time de 
maior torcida no Maranhão parece que caminha para novo rebaixamento. 
 
Frota que a partir de 2018, tratar da sua vida pública longe das decisões do seu clube 
predileto, buscando a reeleição. Mas garante que elevará o Sampaio para a série B, 
sem explicar qual será a fórmula. 
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“Falta prefeito e sobram problemas”, dispara Wellington, após alagamento 

 
Funcionário limpam o Curso Wellington após enchente; foi em 2016, mas poderia ter sido em 2017, 2015, 2014, 2013… 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, na manhã desta quinta-feira, para fazer referência aos 
transtornos em São Luís, após mais um alagamento causado pelas chuvas. 
 
– Estamos alertando para que ações efetivas sejam adotadas. Em São Luís, 
infelizmente, falta prefeito e sobram problemas. Consequência disso é o povo 
padecendo. Com o grande volume de chuvas em nossa capital, vários bairros foram 
alagados, a exemplo de Ilhinha, Coroado, São Francisco dentre outros. Além dos 
alagamentos, ainda estamos diante de 60 áreas de risco de desabamento em São 
Luís. Por isso, cobramos aqui que a Prefeitura de São Luís efetive a Política Municipal 
de Saneamento Básico e, assim, adote providências no combate aos alagamentos e 
demais transtornos. Para tanto, colocamos a Assembleia Legislativa à disposição para 
atuar, no que for possível – disse Wellington. 
 
Veja mais... 
 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/02/falta-prefeito-e-sobram-problemas-dispara-wellington-apos-mais-um-alagamento-em-sl/
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Deputado Wellington cobra medidas para evitar mais transtornos causados pela chuva 
em São Luís 

 
Wellington encaminhou à prefeitura proposta de Plano Emergencial de Recuperação Asfáltica 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, na manhã de hoje (02), para fazer referência aos transtornos 
que aconteceram em São Luís, devido às fortes chuvas dos últimos dias. Ao mencionar 
os vários buracos e acúmulo de lixo que já são típicos em São Luís, Wellington destacou 
proposta de Plano Emergencial de Recuperação Asfáltica, de sua autoria, que foi 
encaminhada à Prefeitura de São Luís, com o objetivo de recuperar vias como a 
Avenida São Luís Rei de França, Avenida dos Holandeses, Avenida João Pessoa, a 
Avenida Jerônimo de Albuquerque, dentre outras. 
 
“Nós encaminhamos à Prefeitura proposta de Plano Emergencial de Recuperação 
Asfáltica. Quem anda pelas ruas de São Luís sabe que buraco é o que não falta e é por 
isso que apresentamos essa solicitação. Afinal, quem sofre com o descaso é a 
população”, disse Wellington. 
 
Além de citar os alagamentos nos bairros da Ilhinha, São Francisco, Coroado dentre 
outros, o deputado Wellington destacou ainda as 60 áreas de risco de desabamento na 
capital e cobrou ações efetivas da Prefeitura, antes que seja tarde. 
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“Estamos alertando para que ações efetivas sejam adotadas. Em São Luís, infelizmente, 
falta prefeito e sobram problemas. Consequência disso é o povo padecendo. Com o 
grande volume de chuvas em nossa capital, vários bairros foram alagados, a exemplo 
de Ilhinha, Coroado, São Francisco dentre outros. Além dos alagamentos, ainda 
estamos diante de 60 áreas de risco de desabamento em São Luís. Por isso, cobramos 
aqui que a Prefeitura de São Luís efetive a Política Municipal de Saneamento Básico e, 
assim, adote providências no combate aos alagamentos e demais transtornos. Para 
tanto, colocamos a Assembleia Legislativa à disposição para atuar, no que for possível”, 
disse Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi encaminhada à Prefeitura de São Luís em 
caráter de urgência, a fim de que efetive a Política Municipal de Saneamento Básico e, 
assim, adotem ações no combate a alagamentos e outros transtornos enfrentados pela 
população. 
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Júnior Verde cumpre agenda de carnaval colhendo demandas da população 

 
 
Percorrendo diversos municípios maranhenses, o deputado estadual Júnior Verde 
(PRB) aproveitou o carnaval para prestigiar as festividades e colher demandas da 
população. Desde a última sexta (24), o parlamentar já esteve em Bom Jesus das 
Selvas, Açailândia, São Francisco do Brejão, Vitorino e Brejo de Areia. 
 
A agenda teve início em Bom Jesus das Selvas, onde Júnior Verde foi recebido pelo 
prefeito Fernando Coelho e o vereador Flávio. Na ocasião, o deputado participou do I 
Baile dos Idosos, realizado pela administração municipal, e conheceu as ações 
desenvolvidas pela Prefeitura para valorizar a terceira idade. 
 
Em Alto alegre do Pindaré, acompanhado dos vereadores Rivaldo, Elizângela, Elias, 
Magno e Vilma, além de lideranças políticas, Verde percorreu diversas comunidades e 
teve conhecimento de necessidades do município. “Registramos todas, e todas serão 
levadas ao Governo do Estado”, garantiu o deputado. 
 
No domingo, o parlamentar passou por São Francisco do Brejão. Ao lado do prefeito 
Adão Carneiro e do pastor Heleno, Júnior foi recepcionado pela liderança política da 
região, Gino Vieira, oportunidade em que reafirmou o seu compromisso com o 
município. 
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O deputado visitou pela primeira vez o município de Brejo de Areia, onde aproveitou 
para almoçar com o prefeito Chico Eduardo, e discutir projetos de desenvolvimento 
para a região. “Conseguimos junto ao Governo do Estado apoiar as atividades 
culturais do município, mas vamos buscar muito mais investimentos”, afirmou Júnior 
Verde. 

 


