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Partidos que apoiam Flávio Dino farão convenção conjunta em São Luís no dia 28 

 
 
O deputado federal Weverton (PDT) anunciou que no próximo dia 28/07, às 16h, será 
realizada convenção conjunta em São Luís com a presença dos partidos que formam a 
base de apoio à reeleição do governador Flávio Dino. 
 
A escolha da data foi feita hoje (2) durante café da manhã em reunião com lideranças do 
grupo na casa do ex-secretário e pré-candidato a deputado federal Simplício Araújo 
(SDD). 
 
Até o momento 14 partidos apoiam a reeleição de Dino e a candidatura do deputado 
Weverton ao Senado. 
 
Presentes, além de Weverton e Simplício, os deputados André Fufuca (PP), Eliziane Gama 
(PPS), Josimar de Maranhãozinho (PR), os presidentes estaduais do PT, Augusto Lobato; 
do PCdoB, Márcio Jerry; do PROS, Gastão Vieira; do PEN, Jota Pinto; o prefeito de Timon 
e presidente estadual do PSB, Luciano Leitoa e o vereador de São Luís, Pedro Lucas 
(PTdoB). 
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“Flávio Dino, pague os aposentados do Maranhão”, cobra Deputado Wellington 

 
 
Por meio do projeto “Ouvindo o Maranhão”, o deputado estadual Wellington do Curso 
recebeu diversas denúncias de que o Governador Flávio Dino não efetuou o pagamento 
dos benefícios de vários aposentados do Estado, previsto para o último dia 30. Além dos 
inativos, há relatos que alguns servidores ativos e pensionistas também não receberam 
seus pagamentos. 
 
Segundo as denúncias, muitos aposentados que se dirigiram às agências bancárias no dia 
do pagamento ficaram surpresos ao acessarem suas contas e constataram a falta do 
mesmo sem qualquer motivo. Também estão nessa condição, diversos professores 
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ativos e pensionistas, porém, desde o acontecido, o Governo e Secretária de Gestão e 
Previdência não deram nenhuma explicação sobre o atraso. 
 
“Homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço público estadual e à educação 
pública, que agora são aposentados, não merecem ter seus pagamentos atrasados após 
tanto trabalho. Além dos aposentados, alguns pensionistas e professores ativos estão 
com atrasos ou erros em seus pagamentos. Essas pessoas merecem sequer uma 
explicação sobre o que está acontecendo, pois estamos falando de direitos, dos seus 
pagamentos para garantir seu sustento e de suas famílias! Por isso solicitamos que o 
Governador Flávio Dino e SEGEP adotem providências para resolver o problema e 
efetuarem os pagamentos devidos. Flávio Dino, pague os aposentados do Maranhão”, 
disse o deputado Wellington. 
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Fábio Macedo participa de eventos nos interior do Maranhão 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo realizou neste fim de 
semana, vasta agenda no interior do Maranhão percorrendo os municípios de Dom 
Pedro, Pedreiras, Trizidela do Vale e Benedito Leite, onde participou de eventos 
importantes e dialogou com as comunidades. 
 
Em Dom Pedro, o parlamentar pedetista comemorou junto da população as festividades 
juninas da cidade, ele estava acompanhado do ex-prefeito e atual Secretário de Trabalho 
e Economia Solidária,Hernando Macedo e de várias lideranças locais. “Nada é melhor do 
que passar um tempo na nossa terra, quantas saudades eu estava da minha Dom 
Pedro. Foi gratificante participar dos festejos juninos ao lado de tantas pessoas 
maravilhosas”, disse. 
 
Já em Trizidela do Vale e Pedreiras, Macedo participou da 29a Cavalgada do Parque 
Matará, evento tradicional na cidade e que reúne milhares de pessoas da região do 
Médio Mearim. No evento estavam presentes os prefeitos, Antônio França e Fred Maia, 
o ex-prefeito Paulo Matará, o presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras, Bruno 
Curvina e da liderança política de Dom Pedro, Eduardo Costa. 
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“A cavalgada do Parque Maratá é um evento tradicional e muito movimentado aqui na 
região. E festa estava muito linda, foi uma honra participar desta grande festa”, 
afirmou o deputado. 
 

 
 
Fabio Macedo finalizou a sua agenda pelos municípios em Benedito Leite. Ao lado do ex-
prefeito Junior Coelho e das lideranças locais, diálogou com a a população com o objetivo 
de levar mais benefícios para cidade. “Nossa vontade é sempre atender aos anseios da 
população e para isso é importante ouvir quais as suas necessidades. Esse momento 
de conversa com o povo é importante e aqui, coloquei o meu mandato a serviço de 
todos e firmei o meu compromisso com a cidade”, ressaltou. 
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O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou, na sessão desta terça-feira (3), o encontro 
ocorrido, no último domingo (1º), no Ginásio Castelinho, do grupo ‘Os Debravadores’, 
formado por crianças e adolescentes da Igreja Adventista. 

 
 
Na oportunidade, as crianças, jovens e convidados ouviram às pregações do pastor 
Leonino Santiago, presidente da União Norte Brasileira da Igreja Adventista; do pastor 
Fernando Lima, presidente da Associação Centro-Norte; dos pastores Fausto e Tadeu; e 
de outras autoridades da Igreja Adventista, que militam diretamente com a juventude. 
 
“Os Desbravadores, que é uma organização dentro da igreja, com crianças dos 9 aos 15 
anos, são uma peça importante dentro da Igreja Adventista. Mais de dez mil jovens 
lotaram as arquibancadas do Ginásio Castelinho. Do lado de fora, a juventude também 
se reuniu, diante de telões, para ouvirem seus líderes”, afirmou o deputado, lembrando 
que o Maranhão conta com cerca de 1.500 Igrejas Adventistas, sendo 920 na Região 
Centro-Norte, que é presidida pelo pastor Fernando Lima. 
 
Segundo Edivaldo Holanda, o Brasil deve muito aos adventistas, nas áreas da saúde, 
educação e social. “O Maranhão, o Brasil e o mundo têm uma dívida impagável para com 
estes extraordinários homens e mulheres, que desenvolvem além do trabalho religioso 
de pregação da palavra – o que se chama Evangelho Integral -, porque pregam a palavra 
e fazem as obras necessárias à comunidade carente”, completou. 
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Férias radicais 
 
Os integrantes do Grupo Adventista – no período das férias escolares – desenvolvem 
ações, através do Projeto Caleb, voltadas para a assistência aos enfermos; alfabetização 
de adultos; reforma de casas de pessoas de baixa renda; doação de cestas básicas; 
limpeza; e reforma de praças públicas e logradouros públicos em geral. Também 
realizam cursos profissionalizantes de arte culinária, aconselhamento matrimonial, 
aconselhamento para o namoro e noivado, orientações sobre saúde e higiene, 
tratamentos dentários gratuitos, dentre outras ações. 
 
“Essas ações são praticadas por essa juventude, que doa suas férias, chamada de “Férias 
Radicais”, completamente à disposição de uma população carente, necessitada, que 
recebe, com muito carinho e gratidão, a ação benéfica desses jovens adventistas”, disse 
Edivaldo Holanda, afirmando que os adventistas são a denominação, no mundo, que 
mais pratica a ação social. 
 
“Nossos parabéns aos pastores Leonino, Fernando Lima, Tadeu e Fausto, e à juventude 
Adventista, pela missão Calebe, que é voltada para o bem-estar e pregação da palavra, 
mas, sobretudo, para uma ação resgatadora diante daqueles que necessitam das 
mínimas atenções do poder público e da sociedade”, finalizou. 
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Júnior Verde lança pré-candidatura à reeleição no município de Brejo 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) reuniu centenas de lideranças políticas no 
último sábado, 30, no município de Brejo, em encontro que marcou o lançamento da 
pré-candidatura do parlamentar à reeleição. Desde o início do mandato, o deputado tem 
atuado com força política e resultados concretos tanto no município quanto na região. 
 

 
 
“Sentimento de gratidão! Recebemos o carinho e a confiança de centenas de milhares 
de eleitores em torno da nossa candidatura. Com as bênçãos de Deus e o apoio do povo, 
seremos reconduzidos à Assembleia Legislativa, onde faremos muito mais pelo 
Maranhão”, reconheceu Júnior Verde. 
 
O encontro político de Brejo consolidou os planos de reeleição. Os grupos dos ex-
prefeitos Chico Caldas; Dra. Carlota e Dr. Omar; Olívia Caldas; vereadora Sâmia; Pablo, 
presidente do PRB local; além de centenas de lideranças de toda a região confirmaram 
o apoio ao projeto do deputado para o Maranhão. 
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Nos últimos três anos, Júnior Verde apresentou na Assembleia Legislativa diversas 
proposições, como Indicações, voltadas para Brejo. Muitas delas se concretizaram, 
beneficiando milhares de moradores, como a instalação de uma sede do IEMA; obras do 
Programa Mais Asfalto; e a recuperação asfáltica e estrutural da via de acesso à cidade. 
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“Presidente Sarney vive momento histórico com inaugurações”, afirma Othelino Neto 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ao lado do 
governador Flávio Dino (PCdoB), da prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro 
(PCdoB), e de outras autoridades, participou, no sábado (30), de uma extensa agenda de 
inaugurações de obras realizadas pelo Governo do Estado e a Prefeitura. A população 
desta cidade da Baixada Maranhense foi beneficiada com a pavimentação asfáltica de 
vias, além da entrega do Centro de Ensino Dr. Jackson Lago e da Escola de Música. 
 

 
 
“Estou muito feliz por presenciar várias inaugurações. Confesso que ainda não tinha visto 
uma Escola de Música tão bonita quanto a que inauguramos em Presidente Sarney. É 
muito bom ver essa parceria entre Estado e Município, pois só quem ganha com isso é a 
cidade. A prefeita Valéria e o povo de Presidente Sarney estão de parabéns”, declarou, 
emocionado, o presidente da Assembleia. 
 
O deputado Othelino Neto disse, ainda, que Presidente Sarney vive um momento 
histórico, e que o destino escreve certo por linhas tortas, por levar o governador Flávio 
Dino a inaugurar o Centro de Ensino Dr. Jackson Lago, a primeira escola de Ensino Médio 
daquele município. “Parabenizo a prefeita Valéria pelo grande trabalho que vem fazendo 
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e a população deste município pelos benefícios que tem recebido. Agradeço ao 
governador Flávio Dino pelo apoio que tem dado a Presidente Sarney”, acrescentou. 
 
Flávio Dino afirmou que ficou impressionado com o trabalho realizado pela prefeita 
Valéria, destacando a qualidade das obras inauguradas. “A prefeita Valéria não faz obra 
pública de qualquer jeito, mas sim com muita qualidade. A Escola de Música que 
inauguramos, confesso que ainda não vi uma mais bonita. Parabéns à prefeita Valéria e 
ao povo de Presidente Sarney. O seu trabalho é digno de elogio”, frisou. 
 
“Estamos quebrando um recorde no Brasil. O ex-governador Leonel Brizola inaugurava 
uma escola por semana. Nosso governo está inaugurando uma escola a cada dois dias. 
Só hoje, essa é a quinta escola que inauguramos. Fomos o único estado do Brasil, até 
agora, a pagar o mês de junho. Apesar da crise, estamos fazendo a nossa parte com união 
e muita parceria”, completou o governador. 
 
Agradecimento 
 
A prefeita Valéria, em sua fala, enfatizou o apoio que tem recebido do deputado Othelino 
Neto e do ex-secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, e, principalmente, do 
governador Flávio Dino. “É uma grande satisfação estar aqui, ao lado desse grande 
governador, que considero um amigo, companheiro e parceiro. Estamos demonstrando, 
hoje, que quando se tem responsabilidade e compromisso com o povo, se faz bem feito”, 
salientou. 
 
Entre as obras inauguradas estavam a iluminação de LED de todo o município; pontes de 
concreto; postos de saúde; Escola de Música; reforma da Secretaria Municipal de 
Educação; Centro de Ensino Dr. Jackson Lago; 24 ruas asfaltadas; reforma do Ginásio 
Poliesportivo; praça; biblioteca e poço artesiano, no Distrito de Três Furos – o maior do 
município -, dentre outras. 
 
A aluna Gleyciane Santos Fonseca, falando em nome dos demais alunos, agradeceu ao 
governador e a prefeita Valéria pelo Centro de Ensino Dr. Jackson Lago. “Estamos 
recebendo uma belíssima escola do governador Flávio Dino e da prefeita Valéria, que 
não tem medido esforços para mudar o Maranhão e nossa cidade. Essa escola é um 
passaporte para um futuro melhor de toda a juventude de Presidente Sarney. 
Agradecemos pela oportunidade”, destacou. 
 
O Centro de Ensino Dr. Jackson Lago conta com seis salas de aula, biblioteca, sala de 
leitura, laboratório de informática, secretaria, sala de professores e cantina. Vai 
funcionar nos três turnos e beneficiará 750 alunos. 
 
Mais asfalto para Presidente Sarney 
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Na ocasião, Flávio Dino anunciou que Presidente Sarney será contemplada com mais 
uma etapa do Programa Mais Asfalto, para a recuperação de todas as ruas da cidade 
esburacadas pelo rigoroso inverno, que castigou o município. 
 
Participaram, também, das inaugurações os deputados federais Weverton Rocha (PDT) 
e Eliziane Gama (PPS); o suplente de deputado estadual Fernando Furtado; o ex-
secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry; o superintendente de 
Articulação Política da Região da Baixada e ex-deputado estadual, Penaldon Jorge; os 
prefeitos de Conceição de Lago Açú e Santa Helena, respectivamente, Alexandre Lavepel 
(PDT) e Zezildo Almeida (PTB); o superintendente da Unidade Regional de Educação de 
Pinheiro, José Ribamar Ribeiro; os vereadores de Presidente Sarney, Totó (PCdoB), Gilson 
Lima (PCdoB), Domingos Borges (PCdoB), Adelmo Moraes (PSD), Eleurde Costa (PSD). 
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Rigo Teles fortalece parceria política em Sítio Novo 

O deputado estadual Rigo Teles esteve no dia 30, sábado, na cidade de Sítio Novo, onde 
foi recebido de forma calorosa pelos amigos com que tem parceria naquele município. 
“Agradeço aos vereadores Ivonilo, Pebinha e Teodoro, assim como ao irmão Mateus, ao 
ex-prefeito João Alfredo pela recepção”, disse o deputado. 
 

 
 
O ex-prefeito de Miranda do Norte, Júnior Lourenço, também esteve no local, ao lado 
de Rigo Teles, com quem fará parceria para a pré-candidatura de deputado federal. 
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Júnior Verde participa de programação do Dia de São Pedro em Pedreiras e Bacabal 

Como costuma fazer nos últimos quatro anos, o deputado estadual Júnior Verde (PRB) 
prestigiou as festividades pelo Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, nos 
municípios de Bacabal e Pedreiras, no último final de semana. 
 

 
 
Em Bacabal, acompanhado do vereador Venâncio do Peixe e centenas de pescadores da 
região, o deputado acompanhou a tradicional corrida de canoas. Já em Pedreiras, 
prestigiou toda a programação organizada pela Igreja Católica (Santuário de São 
Benedito) e apoiada pela Colônia de Pescadores. 
 
Os devotos de São Pedro se uniram aos de São Benedito, São Francisco, e Santo Antônio 
de Pádua para acompanharem todo o trajeto da procissão do padroeiro dos pescadores. 
Na rampa, onde acabou a procissão, uma multidão acompanhou a celebração da Missa 
de encerramento do festejo de São Pedro. 
 
O celebrante Padre José Geraldo contou a participação do Padre Raílson, e levaram ao 
conhecimento de todos a importância do Santo que foi escolhido por Jesus para ser 
pescador de homens, tornando-se o primeiro Papa da Igreja. 
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“Sem dúvida um emocionante, grandioso e tradicional evento religioso que faço questão 
de participar. Temos atuado com todos os esforços possíveis na defesa da pesca, dos 
pescadores e da aquicultura, por isso não poderíamos deixar de fazer parte desta bela 
procissão, que já entrou para o calendário religioso da região. Estão todos de parabéns!”, 
elogiou Júnior Verde. 
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Fábio Macedo participa de eventos no interior do Maranhão… 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo realizou neste fim de 
semana, vasta agenda no interior do Maranhão percorrendo os municípios de Dom 
Pedro, Pedreiras, Trizidela do Vale e Benedito Leite, onde participou de eventos 
importantes e dialogou com as comunidades. 
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Em Dom Pedro, o parlamentar pedetista comemorou junto da população as festividades 
juninas da cidade, ele estava acompanhado do ex-prefeito e atual Secretário de Trabalho 
e Economia Solidária, Hernando Macedo e de várias lideranças locais.  
 
“Nada é melhor do que passar um tempo na nossa terra, quantas saudades eu estava da 
minha Dom Pedro. Foi gratificante participar dos festejos juninos ao lado de tantas 
pessoas maravilhosas”, disse. 
 

 
 
Já em Trizidela do Vale e Pedreiras, Macedo participou da 29a Cavalgada do Parque 
Matará, evento tradicional na cidade e que reúne milhares de pessoas da região do 
Médio Mearim. No evento estavam presentes os prefeitos, Antônio França e Fred Maia, 
o ex-prefeito Paulo Matará, o presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras, Bruno 
Curvina e da liderança política de Dom Pedro, Eduardo Costa. 
 
“A cavalgada do Parque Maratá é um evento tradicional e muito movimentado aqui na 
região. E festa estava muito linda, foi uma honra participar desta grande festa”, afirmou 
o depuatdo. 
 
Fabio Macedo finalizou a sua agenda pelos municípios em Benedito Leite. Ao lado do ex-
prefeito Junior Coelho e das lideranças locais, dialogou com a a população com o objetivo 
de levar mais benefícios para cidade. 
 
“Nossa vontade é sempre atender aos anseios da população e para isso é importante 
ouvir quais as suas necessidades. Esse momento de conversa com o povo é importante 
e aqui, coloquei o meu mandato a serviço de todos e firmei o meu compromisso com a 
cidade”, ressaltou. 
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Deputado Stenio Rezende prestigia festas juninas de Alto Alegre do Pindaré, Vitorino 
Freire e Raposa 

 
 
O deputado estadual Stenio Rezende (DEM) participou de eventos culturais e arraiais 
juninos no interior do estado na última semana. O parlamentar prestigiou os festejos 
juninos da sua terra natal, Vitorino Freire, de Alto Alegre do Pindaré e Raposa.  
 
Em Alto Alegre do Pindaré, na noite da quarta (27), foi recebido pelo prefeito Fufuca, 
pelo deputado federal André Fufuca (PP), secretários e lideranças políticas da região, 
onde acompanhou o “São João de Todos” junto a grande multidão que compareceu à 
praça do município. 
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Na noite da quinta (28), Stenio Rezende (DEM) esteve junto aos seus conterrâneos, 
Vitorino Freire, participando do “Arraiá Luá Vitorinense”, evento promovido pela 
prefeitura do município e com o seu apoio. 
 
Ao lado da prefeita Luanna Rezende, do deputado federal Juscelino Filho (DEM), 
secretários, vereadores, grandes amigos, o deputado apreciou uma diversificada 
programação com danças típicas, brincadeiras e um show do Forró Sacode que encerrou 
a noite. 
 
No município de Raposa, Stenio Rezende (DEM) participou na noite de sexta (29), do 
tradicional “Arraial do Pescador”, que homenageia São Pedro e encerra as festas juninas 
locais. 
 

 
 
A convite da prefeita Talita Laci, o parlamentar marcou presença na companhia da 
esposa, Andreia Martins, dos seus filhos, da grande liderança e ex-prefeito, Sr. Laci, do 
ex-secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, secretários e 
vereadores, além de toda população que prestigiou em peso o evento. 
 
De acordo com o deputado Stenio Rezende, foi uma satisfação participar dos eventos 
que fortalecem as manifestações culturais maranhenses. 
 
“Me sinto sempre muito feliz e honrado em prestigiar e apoiar esses eventos. A todos os 
municípios e respectivas prefeituras, os meus sinceros parabéns e agradecimentos pela 
forma carinhosa com que sempre me recebem”, agradeceu Stenio Rezende. 
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Fim de contrato da CEF com a Cemar pode inviabilizar lotéricas, alerta Neto Evangelista… 

Parlamentar reuniu sindicato dos empresários, a companhia energética, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública para debater o problema causado pelo fim da aceitação 
de pagamentos de contas de energia nas casas lotéricas. 
 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) alertou para os riscos de falência do sistema de 
casas lotéricas no Maranhão com o fim do contrato pactuado entre a Caixa Econômica 
Federal e a Companhia Energética do Maranhão. 
 
A rescisão do contrato significa, na prática, que as lotéricas não vão mais poder receber 
o pagamento das contas de energia da Cemar a partir de 17 de julho. 
 
– Na audiência pública que realizamos, ficou claro que a CEF não repassava para as casas 
lotéricas o reajuste anual feito contratualmente com a Cemar, de acordo com o índice 
IPCA. E em virtude disso, queria aumentar o reajuste em um valor bem acima do 
previsto. E, lógico, quem vai pagar a conta? Nós consumidores – alertou o parlamentar. 
 
Na avaliação do deputado, o fim do contrato da CEF com a Cemar vai levar a quatro 
situações entrelaçadas: 
 
1- possível fechamento das casas lotéricas; 
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2- com isso, mais de 1.500 pessoas ficarão desempregadas; 
 
3- o cidadão não poderá pagar todas suas contas em um único lugar; 
 
4- as famílias de baixa renda que tem nas casas lotéricas do estado o principal ponto de 
saque de benefícios sociais, não terão aonde sacar e outras consequências indiretas. 
 
Neto Evangelista pretende levar o relatório da audiência também para o Ministério 
Público Federal, para ações contra o Governo Federal impeçam a quebra do contrato 
pela Caixa Econômica. 
 
– Vamos unir esforços pra mais uma vez o governo federal não prejudicar a população. 
Quebraram o país e querem passar a conta ao cidadão – finalizou o deputado… 
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Presidente do PT no Maranhão tira foto ao lado de deputado que votou pelo 
impeachment de Dilma 

 
Na extremidade direita da foto, pode-se ver Fufuquinha, um dos algozes de Dilma, com o braço nos ombros de Augusto  
Lobato e o presidente do PT no Maranhão com ar de receptividade 

 
O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Maranhão, Augusto Lobato, deu 
uma demonstração de lealdade incondicional ao atual governo e provou que sua 
afinidade com os aliados comunistas está acima da bandeira partidária que diz 
empunhar. Em um gesto de total desprezo à história recente do PT, marcada pela perda 
de poder e pela prisão de algumas das suas principais lideranças, Lobato deixou-se 
fotografar com ninguém menos do que o deputado federal André Fufuca (PP), que votou 
pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e fez campanha ardorosa pela 
cassação da petista. 
 
Na fotografia, aparecem, além do presidente estadual do PT e do deputado Fufuquinha, 
o ex-deputado Gastão Vieira, os deputados estaduais Josemar de Maranhãozinho e Jota 
Pinto, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Weverton, o pré-candidato a 
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deputado federal e ainda influente nas hostes comunistas Márcio Jerry, o vereador e 
pré-candidato a deputado federal Pedro Lucas Fernandes, o ex-secretário e pré-
candidato a deputado federal Simplício Araújo, a deputada federal e pré-candidata ao 
Senado Eliziane Gama, e o prefeito de Timon, Luciano Leitoa. 
 
Um verdadeiro time, engajado à missão primordial de reeleger o governador Flávio Dino 
(PCddoB), custe o que custar, haja o que houver. Interesses pessoas à parte, todos 
parecem estar dispostos, até mesmo, a violar os próprios princípios e causas que outrora 
defendiam, como bem provou Augusto Lobato. 
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“Flávio Dino, pague os aposentados do Maranhão”, cobra deputado Wellington 

 
Wellington exige providências do governo em relação ao atraso dos pagamentos 

 
Por meio do projeto “Ouvindo o Maranhão”, o deputado estadual Wellington do Curso 
recebeu diversas denúncias de que o governador Flávio Dino (PCdoB) não efetuou o 
pagamento dos benefícios de vários aposentados do Estado, previsto para o último dia 
30. Além dos inativos, há relatos de que alguns servidores ativos e pensionistas também 
não receberam seus proventos. 
 
Segundo as denúncias, muitos aposentados que se dirigiram às agências bancárias no dia 
do pagamento ficaram surpresos ao acessarem suas contas e constataram a falta do 
mesmo sem qualquer motivo. Também estão nessa condição diversos professores ativos 
e pensionistas, porém, desde o acontecido, o Governo e Secretária de Gestão e 
Previdência (Segep) não deram nenhuma explicação sobre o atraso. 
 
“Homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço público estadual e à educação 
pública, que agora são aposentados, não merecem ter seus pagamentos atrasados após 
tanto trabalho. Além dos aposentados, alguns pensionistas e professores ativos estão 
com atrasos ou erros em seus pagamentos. Essas pessoas merecem uma explicação 
sobre o que está acontecendo, pois estamos falando de direitos, dos seus pagamentos, 
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para garantir seu sustento e de suas famílias! Por isso solicitamos que o governador 
Flávio Dino e a Segep adotem providências para resolver o problema e efetuarem os 
pagamentos devidos. Flávio Dino, pague os aposentados do Maranhão”, cobrou o 
deputado Wellington. 
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Cafeteira diz que pedido de Impeachment é puro desespero das Viúvas do Sarneysismo 

 
 
O deputado Rogério Cafeteira (DEM), líder do governo na Assembleia Legislativa, criticou 
o comportamento das viúvas do sarneysismo que, sem votos para conseguir voltar ao 
comando do Estado e padecendo de abstinência do poder, apelam para qualquer 
bestialidade, como por exemplo, pedir impeachment do governador Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
A proposta do genro de Nelma Sarney de cassar o mandato do governador, na avaliação 
de Cafeteira “não tem fundamento”. O parlamentar do Democrata acredita que Edilázio 
esteja apenas a serviço da oligarquia e de sua estratégia de alimentar os veículos de 
comunicação do Sistema Mirante e seus satélites na blogosfera com matéria negativa do 
governador na esperança de desconstituir a sua imagem de homem sério, transparente 
e competente. 
 
“Desespero por falta de votos faz as pessoas se prestarem a cada papel ridículo… A 
última é um pedido de impeachment contra o governador Flávio Dino, sem nenhum 
fundamento e que só mostra o desespero de quem se acostumou a viver no poder e não 
se conforma por tê-lo perdido. Lamentável!”, observou Rogério Cafeteira em sua 
mensagem publicadas nas redes sociais. 
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Na sessão desta manhã de terça-feira (3), os dois parlamentares voltaram a tratar sobre 
o assunto no plenário da Assembleia Legislativa. Edilázio confirmou que a 
fundamentação é baseada em matérias publicadas por jornais e blogs, todos ligados ao 
grupo Sarney, sobre um memorando assinado por um Policial supostamente par 
mapeando adversários para convencer o advogado Pedro Leonel a fazer a peça a qual 
solicitou que o presidente Othelino Neto encaminhasse para os órgãos técnicos 
competentes da Casa analisarem. Já Cafeteira disse que se recusaria até comentar 
devido ao absurdo do pedido. 
 
“Pela relação pessoal, pela amizade que tenho com o deputado Edilázio, eu vou me 
permitir calar, porque é um absurdo tão grande que eu não tenho nem defesa a fazer 
sobre isso. Eu acho que o deputado só pode estar de brincadeira conosco sobre esse 
pedido e sobre a peça do advogado Pedro Leonel, apesar de ele ter uma vasta carreira e 
ser conhecido pelas suas polêmicas. Eu pelo respeito que tenho a ele, vou esperar que a 
Casa se pronuncie, mas é um total absurdo esse pedido de impeachment”, disse 
Cafeteira. 
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Júnior Verde participa de programação do Dia de São Pedro em Pedreiras e Bacabal 

 
 
Como nos últimos quatro anos, o deputado estadual Júnior Verde (PRB) prestigiou as 
festividades alusivas ao Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, nos municípios de 
Bacabal e Pedreiras, no último fim de semana. 
 
Em Bacabal, acompanhado do vereador Venâncio do Peixe e de centenas de pescadores, 
ele acompanhou a tradicional corrida de canoas. Já em Pedreiras, marcou presença na 
programação organizada pela Igreja Católica (Santuário de São Benedito), com apoio da 
Colônia de Pescadores. 
 
Os devotos de São Pedro uniram-se aos de São Benedito, São Francisco e Santo Antônio 
de Pádua para acompanhar todo o trajeto da procissão do padroeiro dos pescadores. Na 
rampa, onde a procissão foi finalizada, uma multidão acompanhou a celebração de 
encerramento. 
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O celebrante, padre José Geraldo, contou com a participação do padre Raílson, e os dois 
levaram ao conhecimento de todos a importância do santo, escolhido por Jesus para ser 
pescador de homens, tornando-se o primeiro Papa da Igreja. 
 
“Sem dúvida, um emocionante, grandioso e tradicional evento religioso, do qual faço 
questão de participar. Temos atuado com todos os esforços possíveis na defesa da 
pesca, dos pescadores e da aquicultura. Por isso, não poderíamos deixar de fazer parte 
desta bela procissão, que já entrou para o calendário religioso da região. Estão todos 
de parabéns!”, elogiou Júnior Verde. 
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Fábio Macedo participa de eventos no interior do Maranhão 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo (PDT) participou, 
neste fim de semana, de uma vasta agenda no interior do Maranhão. O parlamentar 
percorreu os municípios de Dom Pedro, Pedreiras, Trizidela do Vale e Benedito Leite, 
onde prestigiou eventos importantes e dialogou com as comunidades. 
 
Em Dom Pedro, o parlamentar pedetista comemorou, junto com a população, as 
festividades juninas da cidade. Ele estava acompanhado do ex-prefeito e atual secretário 
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Hernando Macedo, e de várias lideranças 
locais. 
 
“Nada é melhor do que passar um tempo na nossa terra. Quantas saudades eu estava 
da minha Dom Pedro. Foi gratificante participar dos festejos juninos, ao lado de tantas 
pessoas maravilhosas”, disse. 
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Já em Trizidela do Vale e Pedreiras, Macedo participou da 29ª Cavalgada do Parque 
Matará, evento tradicional na cidade, que reúne milhares de pessoas da região do Médio 
Mearim. No evento estavam presentes os prefeitos Antônio França e Fred Maia, o ex-
prefeito Paulo Matará, o presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras, Bruno 
Curvina e a liderança política de Dom Pedro, Eduardo Costa. 
 
“A cavalgada do Parque Maratá é um evento tradicional e muito movimentado aqui na 
região. A festa estava muito linda. Foi uma honra participar desta grande festa”, 
afirmou o deputado. 
 
Fabio Macedo finalizou a sua agenda pelos municípios em Benedito Leite. Ao lado do ex-
prefeito Junior Coelho e de lideranças locais, o parlamentar dialogou com a população, 
com o objetivo de levar mais benefícios para cidade. 
 
“Nossa vontade é sempre atender aos anseios da população e, para isso, é importante 
ouvir quais as suas necessidades. Esse momento de conversa com o povo é importante 
e, aqui, coloquei o meu mandato a serviço de todos e firmei o meu compromisso com 
a cidade”, ressaltou. 
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Partidos da base de sustentação de Flávio Dino farão grande Convenção no próximo dia 
28 

 
Na Convenção, serão oficializadas a candidatura à reeleição de Flávio Dino para o Governo do Estado, de Weverton Rocha  
e Eliziane Gama para o Senado Federal, de candidatos à Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
Partidos que fazem parte da base de sustentação do governo Flávio Dino (PCdoB) farão 
uma Convenção conjunta com objetivo de oficializar as candidaturas para as próximas 
eleições. 
 
Em reunião realizada na segunda-feira (02), representantes de pelo menos 11 partidos 
decidiram que a grande Convenção será realizada às 16h, no dia 28 de julho, em um local 
ainda a ser definido. 
 
Leia mais: Diálogos pelo Maranhão: maranhenses contribuem com programa de 
reeleição de Flávio Dino 
 
Estiveram na reunião os presidentes partidários: Márcio Jerry (PCdoB); Weverton Rocha 
(PDT); Eliziane Gama (PPS); Augusto Lobato (PT); Gastão Vieira (PROS); Josimar de 

http://silviatereza.com.br/dialogos-pelo-maranhao-maranhenses-contribuem-com-programa-de-reeleicao-de-flavio-dino/
http://silviatereza.com.br/dialogos-pelo-maranhao-maranhenses-contribuem-com-programa-de-reeleicao-de-flavio-dino/
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Maranhãozinho (PR); Luciano Leitoa (PSB); André Fufuca (PP); Jota Pinto (Patriotas); 
Simplício Araújo (Solidariedade) e Pedro Lucas Fernandes, representando o PTB. 
 
Na Convenção, serão oficializadas a candidatura à reeleição de Flávio Dino para o 
Governo do Estado, de Weverton Rocha e Eliziane Gama para o Senado Federal, de 
candidatos à Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Leia mais: Ponte Central-Bequimão: Mais uma lenda que Flávio Dino tira do papel 
 
Leia mais: Flávio Dino reúne multidões em quatro cidades no interior do Maranhão 

 

  

http://silviatereza.com.br/ponte-central-bequimao-mais-uma-lenda-que-flavio-dino-tira-do-papel/
http://silviatereza.com.br/flavio-dino-reune-multidoes-em-quatro-cidades-no-interior-do-maranhao/
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“Presidente Sarney vive momento histórico com inaugurações”, afirma Othelino Neto 

 
“Estou muito feliz por presenciar várias inaugurações. Confesso que ainda não tinha visto uma Escola de  
Música tão bonita quanto a que inauguramos em Presidente Sarney”, salientou Othelino 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ao lado do 
governador Flávio Dino (PCdoB), da prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro 
(PCdoB), e de outras autoridades, participou, no sábado (30), de uma extensa agenda de 
inaugurações de obras realizadas pelo Governo do Estado e a Prefeitura. A população 
desta cidade da Baixada Maranhense foi beneficiada com a pavimentação asfáltica de 
vias, além da entrega do Centro de Ensino Dr. Jackson Lago e da Escola de Música. 
 
“Estou muito feliz por presenciar várias inaugurações. Confesso que ainda não tinha visto 
uma Escola de Música tão bonita quanto a que inauguramos em Presidente Sarney. É 
muito bom ver essa parceria entre Estado e Município, pois só quem ganha com isso é a 
cidade. A prefeita Valéria e o povo de Presidente Sarney estão de parabéns”, declarou, 
emocionado, o presidente da Assembleia. 
 
O deputado Othelino Neto disse, ainda, que Presidente Sarney vive um momento 
histórico, e que o destino escreve certo por linhas tortas, por levar o governador Flávio 
Dino a inaugurar o Centro de Ensino Dr. Jackson Lago, a primeira escola de Ensino Médio 
daquele município. “Parabenizo a prefeita Valéria pelo grande trabalho que vem fazendo 
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e a população deste município pelos benefícios que tem recebido. Agradeço ao 
governador Flávio Dino pelo apoio que tem dado a Presidente Sarney”, acrescentou. 
 
Flávio Dino afirmou que ficou impressionado com o trabalho realizado pela prefeita 
Valéria, destacando a qualidade das obras inauguradas. “A prefeita Valéria não faz obra 
pública de qualquer jeito, mas sim com muita qualidade. A Escola de Música que 
inauguramos, confesso que ainda não vi uma mais bonita. Parabéns à prefeita Valéria e 
ao povo de Presidente Sarney. O seu trabalho é digno de elogio”, frisou. 
 
“Estamos quebrando um recorde no Brasil. O ex-governador Leonel Brizola inaugurava 
uma escola por semana. Nosso governo está inaugurando uma escola a cada dois dias. 
Só hoje, essa é a quinta escola que inauguramos. Fomos o único estado do Brasil, até 
agora, a pagar o mês de junho. Apesar da crise, estamos fazendo a nossa parte com união 
e muita parceria”, completou o governador. 
 
Agradecimento 
 

 
Na ocasião, Flávio Dino anunciou que Presidente Sarney será contemplada com mais uma etapa do  
Programa Mais Asfalto 

 
A prefeita Valéria, em sua fala, enfatizou o apoio que tem recebido do deputado Othelino 
Neto e do ex-secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, e, principalmente, do 
governador Flávio Dino. “É uma grande satisfação estar aqui, ao lado desse grande 
governador, que considero um amigo, companheiro e parceiro. Estamos demonstrando, 
hoje, que quando se tem responsabilidade e compromisso com o povo, se faz bem feito”, 
salientou. 
 
Entre as obras inauguradas estavam a iluminação de LED de todo o município; pontes de 
concreto; postos de saúde; Escola de Música; reforma da Secretaria Municipal de 
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Educação; Centro de Ensino Dr. Jackson Lago; 24 ruas asfaltadas; reforma do Ginásio 
Poliesportivo; praça; biblioteca e poço artesiano, no Distrito de Três Furos – o maior do 
município -, dentre outras. 
 
A aluna Gleyciane Santos Fonseca, falando em nome dos demais alunos, agradeceu ao 
governador e a prefeita Valéria pelo Centro de Ensino Dr. Jackson Lago. “Estamos 
recebendo uma belíssima escola do governador Flávio Dino e da prefeita Valéria, que 
não tem medido esforços para mudar o Maranhão e nossa cidade. Essa escola é um 
passaporte para um futuro melhor de toda a juventude de Presidente Sarney. 
Agradecemos pela oportunidade”, destacou. 
 
O Centro de Ensino Dr. Jackson Lago conta com seis salas de aula, biblioteca, sala de 
leitura, laboratório de informática, secretaria, sala de professores e cantina. Vai 
funcionar nos três turnos e beneficiará 750 alunos. 
 
Mais asfalto para Presidente Sarney 
 
Na ocasião, Flávio Dino anunciou que Presidente Sarney será contemplada com mais 
uma etapa do Programa Mais Asfalto, para a recuperação de todas as ruas da cidade 
esburacadas pelo rigoroso inverno, que castigou o município. 
 
Participaram, também, das inaugurações os deputados federais Weverton Rocha (PDT) 
e Eliziane Gama (PPS); o suplente de deputado estadual Fernando Furtado; o ex-
secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry; o superintendente de 
Articulação Política da Região da Baixada e ex-deputado estadual, Penaldon Jorge; os 
prefeitos de Conceição de Lago Açú e Santa Helena, respectivamente, Alexandre Lavepel 
(PDT) e Zezildo Almeida (PTB); o superintendente da Unidade Regional de Educação de 
Pinheiro, José Ribamar Ribeiro; os vereadores de Presidente Sarney, Totó (PCdoB), Gilson 
Lima (PCdoB), Domingos Borges (PCdoB), Adelmo Moraes (PSD), Eleurde Costa (PSD). 
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Cafeteira minimiza pedido de impeachment de Flávio Dino 

 
 
O líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa, deputado Rogério 
Cafeteira (DEM), minimizou ontem (2), nas redes sociais, o pedido de impeachment do 
comunista protocolado pelo deputado Edilázio Júnior (PV) na Assembleia Legislativa 
(saiba mais). 
 
Para ele, denúncia formulada pelo oposicionista “nenhum fundamento”. 
 
“Desespero por falta de votos faz as pessoas se prestarem a cada papel ridículo… A 
última é um pedido de impeachment contra o governador Flávio Dino, sem nenhum 
fundamento e que só mostra o desespero de quem se acostumou a viver no poder e não 
se conforma por tê-lo perdido. Lamentável!”, escreveu o deputado no Twitter. 
 
Espionagem 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/30/deputado-protocola-pedido-de-impeachment-de-flavio-dino-na-al/
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No pedido de impeachment, Edilázio acusa Flávio Dino de crime de responsabilidade e 
de improbidade administrativa devido à Circular da Polícia Militar determinando o 
monitoramento de adversários políticos do governador que poderiam “causar 
embaraços” no pleito eleitoral (relembre o caso). 
 
A peça foi construída junto com o advogado Pedro Leonel Pinto de Carvalho. 
 
“O artigo 85 da Constituição da República e o artigo 65 da Constituição do Estado, assim 
como o artigo 4º da Lei 1.079/50 definem os crimes de responsabilidade como ‘os atos 
do Governador que atentarem contra a Constituição Federal, a Constituição do Estado’ 
e listam alguns crimes. No caso do governador Flávio Dino, perante o escândalo vazado 
na mídia e citado linhas acima foram desrespeitados o exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais e a probidade na Administração”, diz trecho do pedido de 
Impeachment. 
 
O parlamentar aponta, ainda, crime de improbidade administrativa porque a circular 
determinando a espionagem expôs ordens u requisições “de forma contrária às 
disposições expressas na Constituição”. Outros ilícitos são: “usar de violência ou ameaça 
contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente” e “proceder de modo 
incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”. 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/?s=espionagem&submit=Pesquisa
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Wellington do Curso cobra pagamento de aposentados do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) cobrou do Governo do Estado o 
pagamento dos benefícios de aposentados do Maranhão. 
 
Segundo revelou o Blog do Gilberto Léda no fim de semana, vários deles ficaram sem 
receber no dia 30 de junho, data para pagamento anunciada pelo governador Flávio Dino 
(reveja). 
 
Wellington do Curso afirma que, por meio do projeto “Ouvindo o Maranhão”, recebeu 
diversas denúncias de que o governo não efetuou o pagamento dos benefícios de todos 
os aposentados do Estado. 
 
De acordo com essas denúncias, muitos aposentados que se dirigiram às agências 
bancárias no dia do pagamento ficaram surpresos ao acessarem suas contas e 
constataram a falta do mesmo sem qualquer motivo. Também estão nessa condição 
diversos professores ativos e pensionistas. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/01/governo-do-maranhao-atrasa-pagamento-de-aposentados/
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“Homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço público estadual e à educação 
pública, que agora são aposentados, não merecem ter seus pagamentos atrasados após 
tanto trabalho. Além dos aposentados, alguns pensionistas e professores ativos estão 
com atrasos ou erros em seus pagamentos. Essas pessoas merecem sequer uma 
explicação sobre o que está acontecendo, pois estamos falando de direitos, dos seus 
pagamentos para garantir seu sustento e de suas famílias! Por isso solicitamos que o 
Governador Flávio Dino e SEGEP adotem providências para resolver o problema e 
efetuarem os pagamentos devidos. Flávio Dino, pague os aposentados do Maranhão”, 
disse o deputado Wellington. 
 
Mesmo procurado, o governo não se manifestou sobre o caso. 
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Adriano cobrará dados sobre real situação da Previdência estadual 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) informou que dará entrada, hoje (2), em um 
pedido de informações para que o Governo do Maranhão forneça dados sobre a real 
situação da Previdência estadual. 
 
Segundo ele, as informações já disponíveis apontam para um sistema previdenciário 
quebrado. 
 
“Amanhã darei entrada em um requerimento para pedir mais uma vez informações 
detalhadas da REAL situação da previdência do estado. Pelos dados que tenho, a 
previdência está quebrada”, afirmou. 
 
O anúncio do parlamentar veio depois de o Blog do Gilberto Léda revelar que o governo 
Flávio Dino (PCdoB) recorreu à Justiça para resgatar R$ 440 milhões aplicados em fundos 
de investimento do Banco do Brasil, ou não conseguiria pagar os benefícios de junho dos 
aposentados (saiba mais). 
 
Apesar disso, vários dos beneficiários de aposentadorias do Maranhão ficaram sem 
receber os valores devidos no fim de semana, quando deveriam ser pagos todos (reveja). 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/29/sem-dinheiro-para-pagar-aposentados-governo-flavio-dino-antecipa-resgate-de-r-440-milhoes-aplicados-no-bb/
http://gilbertoleda.com.br/2018/07/01/governo-do-maranhao-atrasa-pagamento-de-aposentados/
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O governador maranhense vai encarar uma campanha pela reeleição debaixo de vários 
pedidos de impeachment. Um desgaste para qualquer gestor que deseja um segundo 
mandato… 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) deve enfrentar outros pedidos de impeachment, além 
do já protocolado pelo deputado estadual Edilázio Júnior (PV). 
 
Pelo que a apurou o Blog do Robert Lobato, os deputados Eduardo Braide (PMN), 
Wellington do Curso (PSDB), Adriano Sarney (PV) e a deputada Graça Paz (PSDB) também 
deverão solicitar o impeachment do comunista por razões diferentes. Motivos é que não 
faltam. 
 
Flávio Dino pode, nesse aspecto, se comparar a Michel Temer (MDB) em termos de 
depender do parlamento para ter sua vida política garantida. Não se sabe a qual preço. 
 
O fato é que o governador maranhense vai encarar uma campanha pela reeleição 
debaixo de vários pedidos de impeachment. 
 
Um desgaste para qualquer gestor que deseja um segundo mandato… 
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Após diálogo, partidos da coligação de Flávio Dino decidem fazer Convenção dia 28 

 
 
Os 14 partidos que integram o amplo arco de alianças que apoiará a reeleição de Flávio 
Dino ao governo do Estado estiveram reunidos ontem para decidir a data da Convenção 
da pré-candidatura. Após diálogo entre as legendas, ficou decidido que o evento será 
realizado no dia 28 de julho. 
 
“Os partidos que integrarão a nossa coligação concordaram e a nossa Convenção será 
no dia 28 próximo, para confirmação da minha pré-candidatura à reeleição como 
Governador. Hoje houve reunião para preparar o importante evento”, disse ontem Dino 
por meio das redes sociais. 
 
O pré-candidato a senador, deputado Weverton (PDT), reforçou o convite. “No próximo 
dia 28, às 16h, teremos uma convenção conjunta em São Luís, com presença dos partidos 
que formam a base deste nosso projeto coletivo. A escolha da data foi feita hoje, no café 
da manhã, em reunião com lideranças do grupo. Participe com a gente!”, ressaltou 
ontem. 
 
Estiveram presentes na reunião deste domingo Gastão Vieira (PROS), Josimar de 
Maranhãozinho (PR), Jota Pinto (PEN), Márcio Jerry (PCdoB), Pedro Lucas Fernandes 
(PTB), Simplicio Araújo (Solidariedade), Eliziane Gama (PPS), Luciano Leitoa (PSB), André 
Fufuca (PP) e Augusto Lobato (PT). 
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“Só pode estar de brincadeira”, diz Cafeteira sobre pedido de impeachment feito por 
Edilázio 

 
 
“Eu acho que o deputado só pode estar de brincadeira conosco sobre esse pedido”. Foi 
com essa frase que o deputado Rogério Cafeteira (DEM), líder do governo na Assembleia, 
definiu o pedido de impeachment do governador Flávio Dino protocolado pelo seu 
colega de parlamento Edilázio Júnior (PSD). 
 
“A oposição diminui seu importante papel no Legislativo, com iniciativas circenses como 
esse pedido de impeachment do governador Flávio Dino”, detonou Rogério Cafeteira. 
 
Para o líder do governo, o desespero por falta de votos está fazendo a oposição 
sarneyzista se prestar a cada papel ridículo com o único intuito de tentar criar fato 
político. 
 
Para ele, o pedido não tem “nenhum fundamento e só mostra o desespero de quem se 
acostumou a viver no poder e não se conforma por tê-lo perdido. Lamentável!”. 
 
“O deputado só pode estar de brincadeira conosco sobre esse pedido e sobre a peça do 
advogado Pedro Leonel, apesar de ele ter uma vasta carreira e ser conhecido pelas suas 
polêmicas. Eu pelo respeito que tenho a ele, vou esperar que a Casa se pronuncie, mas 
é um total absurdo esse pedido de impeachment”, concluiu Cafeteira. 
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Stenio Rezende entrega oficialmente estrada que liga sede de Vitorino Freire ao povoado 
da Lagoinha 

 
Parlamentar esteve em sua terra natal, entregando oficialmente a estrada que  
liga a sede do município ao povoado da Lagoinha 

 
A manhã da última sexta-feira (29), foi festiva e repleta de alegria e satisfação para todos 
do município de Vitorino Freire! O deputado estadual Stenio Rezende (DEM), esteve em 
sua terra natal, entregando oficialmente a estrada que liga a sede do município ao 
povoado da Lagoinha. 
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Fruto de uma emenda de sua autoria, a pavimentação asfáltica era um sonho antigo de 
todos os moradores que necessitavam do trecho para se locomoverem e desenvolverem 
suas atividades cotidianas. 
 
Na presença da prefeita Luanna Bringel, do deputado federal Juscelino Filho (DEM), 
secretários, vereadores e amigos, o parlamentar falou da necessidade do asfaltamento 
no trecho e do empenho para entregar a obra para a população vitorinense. 
 
“A sensação é de dever cumprido! Me sinto feliz demais em  entregar oficialmente a 
pavimentação asfáltica da estrada que liga a sede do nosso município até a Lagoinha. 
Uma obra, que, graças a uma emenda minha, ao empenho  do deputado Juscelino 
Filho, da prefeita Luanna, e da parceria com o governo do Estado, hoje beneficia nossos 
irmãos que há anos sonhavam em ter um ir e vir mais digno. Registo aqui meu 
agradecimento ao governador Flávio Dino por atender nossas reivindicações e 
beneficiar a cidade de Vitorino Freire”, disse Stenio Rezende. 
 
Durante o final da manhã, todos confraternizaram e externaram a alegria em poder 
constatar com os próprios olhos uma realidade diferente da que estavam acostumados. 
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Em Axixá, Glalbert Cutrim e prefeita Soninha Campos prestigiam Arraial Viva São João 

 
Glalbert falou da satisfação em participar de mais um evento importante para o município e anunciou que novos 
investimentos virão. 

 
Com uma arquibancada lotada, foi um sucesso mais uma noite da edição 2018 do Arraial 
Viva São João, que aconteceu no município de Axixá. Acompanhado da Prefeita Soninha 
Campos, o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) assistiu a apresentação dos grupos 
folclóricos. 
 
A primeira agremiação cultural foi o grupo Carimbó do Cedro. Logo em seguida, o Boi 
Periz de Cima, após um período parado, voltou com toda força e tradição, e apresentou 
um enredo cheio de cultura e alegria. 
 
O público aguardou ansioso e não se decepcionou com a apresentação do Boi Mocidade 
Axixaense, que trouxe muito ritmo e botou crianças e adultos para cair na dança. 
 
A prefeita destacou o apoio que o deputado Glalbert Cutrim vem dando para o 
município. “O apoio de Glalbert tem sido fundamental para que nossa administração 
cumpra tudo que foi estabelecido durante nossa campanha. Graças ao deputado, o 
Carnaval foi um sucesso, o público ficou satisfeito e a econômica local voltou a aquecer. 
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Agora, repetimos o sucesso novamente, desta vez com o São João, que está mantendo 
nossa tradição mais viva do que nunca”, destacou Soninha Campos. 
 
Glalbert falou da satisfação em participar de mais um evento importante para o 
município e anunciou que novos investimentos virão. 
 
“Investir na cultura local, é mais do que garantir entretenimento para a população, 
garantimos, acima de tudo, que a população tenha fonte de renda e uma economia forte. 
Em breve, junto com a minha amiga prefeita Sonia Campos, iremos anunciar muito mais 
investimentos para Axixá”, concluiu. 

 


