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Júnior Verde cumpre agenda de visitas no interior do Estado… 

 
 
Cumprindo extensa agenda no interior do estado, o deputado estadual Júnior Verde 
(PRB) percorreu diversos municípios para receber demandas de lideranças políticas e 
da população, além de participar de eventos institucionais. 
 
O parlamentar passou por Sambaíba, onde se reuniu com o prefeito Santana, do PRB, 
líderes políticos e comunitários. 
 
– Recebemos demandas importantes para a região e informamos que já solicitamos ao 
Governo do Estado a recuperação da MA-375, que liga o município a Mangabeira, uma 
obra que vai fazer muita diferença para Sambaíba – informou Júnior Verde. 
 
Na ocasião, o grupo foi levado pelo secretário adjunto da SAGRIMA, Edijailson, para 
vistoriar a obra de construção da ponte sobre o Rio Balsas, que liga Sambaíba à região 
produtora de soja. Hoje, o município é o terceiro do Estado em produção de grãos. 
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Em visita a Paraibano, o parlamentar esteve com o prefeito Zé Hélio, acompanhado do 
vice-presidente do PRB, Benerrur Coutinho, com quem percorreu diversos pontos do 
município. 
 
– É muito importante conhecer a realidade, as dificuldades dos municípios, para buscar 
melhorias por meio do parlamento. Encaminharemos emenda e faremos solicitação de 
reforma da escola Estadual de ensino médio, que encontra-se desativada, além da 
pavimentação de ruas de Paraibano – garantiu o deputado, que também esteve nos 
municípios de Pastos Bons, Loreto e São Domingos do Azeitão com lideranças do PRB. 
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Adriano Sarney se diz impressionado com a força política do pai 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), afirmou estar impressionado com a força 
política do seu pai, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. A declaração foi 
durante o encontro promovido pelos amigos em homenagem a Sarney Filho, na última 
sexta-feira (2), que contou com a presença de prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, deputados estaduais, federais, do senador João Alberto e da ex-
governadora Roseana Sarney que declararam total apoio à candidatura ao Senado 
Federal de Sarney Filho (PV). 
 
“Estou impressionado com a força política demonstrada por Sarney Filho. Nunca 
tinha visto algo parecido, aglutinar tantas lideranças políticas das mais diversas 
regiões do nosso estado e de partidos das mais variadas posições políticas, só com 
amizade, amor, gratidão, dedicação e estima aos serviços prestados ao longo de sua 
trajetória política de mais de 40 anos sem nenhuma mácula”, destacou Adriano. 
 
Durante o evento, Sarney Filho garantiu estar qualificado para o novo desafio e, 
afirmou ainda, conhecer os “caminhos de Brasília” para ajudar ainda mais o Maranhão. 
Sarney Filho tem em sua trajetória 1 mandato de deputado estadual, 9 mandatos de 
deputado federal e, pelo seu engajamento na área ambiental, foi nomeado Ministro do 
Meio Ambiente pela segunda vez. 
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Com Projetos e Leis, deputado Wellington destaca Dia Mundial do Meio Ambiente 

 
 
Proteção aos animais e garantia de um meio ambiente cada vez mais sustentável. Essa 
preocupação é o que motiva o deputado estadual Wellington do Curso (PP) a 
apresentar inúmeros projetos na Assembleia Legislativa. Aproveitando o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, que é celebrado hoje (05), o parlamentar fez referência a alguns 
projetos e leis de sua autoria. 
 
“Em nosso mandato, nós temos a consciência de que a natureza clama por atenção. É 
uma relação ‘mútua’: o meio ambiente precisa de nosso cuidado e nós precisamos 
cuidar para conservar a vida, inclusive a nossa. É preciso que nos preocupemos com o 
futuro” 
 
Ainda sobre a temática, Wellington mencionou projetos por ele já apresentados na 
Assembleia Legislativa, a exemplo do que institui a Semana da Coleta Seletiva e 
Reciclagem de Lixo, que já é Lei Estadual. 
 
“Como deputado estadual, temos a preocupação de cobrar a efetivação de ações que 
zelem pela sustentabilidade. Acreditamos que o passo inicial de qualquer 
‘transformação’ está na educação. Por isso, apresentamos o projeto que institui a 
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Semana da Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo nas escolas do Ensino Médio, 
objetivando a conscientização da importância da seleção do lixo e a busca de 
soluções possíveis para seu melhor reaproveitamento. Hoje, já temos a Lei N. 10.340, 
que surge como instrumento capaz de fazer nascer em cada estudante a vontade de 
cuidar do meio ambiente e, assim, traçar ações embasadas em perspectivas futuras”, 
disse Wellington. 
 
Além da Lei N. 10.340, de 20 de outubro de 2015, é de autoria do deputado Wellington 
vários outros projetos a exemplo: 
 
– Indicação 289/2017, que institui o projeto “Multiplicadores ambientais”, que tem o 
objetivo de capacitar jovens para ajudar a preservar o meio ambiente no Estado do 
Maranhão; 
 
– Indicação 281/2017, que impõe o projeto “Cavalos de Lata”, a fim de combater o uso 
de carroças, movidas por cavalos, para fazer o transporte de lixo e materiais reciclados, 
substituindo-os por máquinas; 
 
– Indicação 278/2017, que institui o Plano de Ação Animal, que consiste em mutirões e 
visitas a bairros a fim de garantir ações preventivas e de proteção aos animais de rua. 
 

  



 

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: 
Deputado Max Barros denuncia crimes de pistolagem 

em Santa Quitéria 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 06/06/2017 

Deputado Max Barros denuncia crimes de pistolagem em Santa Quitéria 

Na tarde desta segunda-feira (5), o deputado Max Barros (PRP) fez uma grave denúncia 
durante seu pronunciamento na Assembleia. Ele fez um relato sobre a tentativa de 
homicídio sofrida por Rayrison, advogado militante que atua na região do Baixo 
Parnaíba e também no município de Santa Quitéria. 
 

 
 
De acordo com o deputado, Rayrison teve sua casa alvejada por mais de 10 tiros. Fato 
semelhante aconteceu com o ex-prefeito de Santa Quitéria, Maninho, que já teve, no 
mês passado, sua residência também atingida por cinco tiros. Para o deputado, estes 
crimes parecem encomendados e precisam ser imediatamente apurados pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. 
 
O CRIME 
 
O parlamentar descreveu que às 2h da manhã do último dia 4 de junho, o advogado 
estava em sua residência quando aconteceram os disparos, sendo que dos dez, dois 
atingiram sua casa e oito atingiram seu carro, atentando contra sua vida. 
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Max Barros destacou que tanto esse crime contra o advogado, quanto o crime contra o 
ex-prefeito Maninho possuem características de encomenda com conotações políticas, 
já que a primeira vítima foi um ex-prefeito e segunda vítima é um advogado militante 
que está atuando naquele município e naquela região, representando várias 
comunidades, inclusive, entrando com ações contra decisões do prefeito do município, 
questões trabalhistas, equívocos em licitações, além de denúncias contra 
irregularidades cometidas pelo atual prefeito. 
 
Barros parabenizou a atuação da OAB/MA no caso, cujo presidente, Thiago Diaz, se 
manifestou por meio de nota, manifestando total solidariedade e empenho na 
apuração dos fatos, inclusive acionando o Sistema de Segurança para verificação do 
ocorrido. 
 
Max também destacou a ação da Secretaria de Segurança que, segundo ele, cumpriu 
também o seu papel, já que, assim que que foi comunicada do crime, deslocou uma 
equipe para Santa Quitéria, inclusive com helicóptero e peritos. O deputadoinformou 
que foi feita a perícia na casa do e no veículo do advogado e já foi aberto o inquérito 
para apurar a responsabilidade. 
 
Ao finalizar o discurso, Max Barros fez um apelo ao Secretário de Seguranca para que o 
Estado dê garantia de vida ao advogado Reyrison e ao ex-prefeito Maninho, já que, nos 
dias de hoje, crimes de pistolagem são inaceitáveis. 
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Júnior Verde faz o plantio de mudas com alunos da Creche Sementinha em alusão ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente 

 
 
Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta segunda (05), o 
deputado Júnior Verde (PRB) fez o plantio simbólico de mudas de árvores junto com 
alunos da Creche-Escola Sementinha na área externa da instituição. Foram doadas 
também 100 mudas de árvores. 
 
A ação contou com a participação do educador ambiental Luzio Rocha, que desenvolve 
o projeto Reflorestando o Mundo. O deputado Júnior Verde destacou que o plantio das 
mudas carrega a simbologia de chamar a atenção para a preservação do meio 
ambiente. 
 
“É um momento especial, porque simboliza que nós temos que ter a consciência para 
com o meio ambiente. As crianças são o presente e o futuro, então elas têm que 
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aprender a cuidar do meio ambiente. A Assembleia está fazendo, nesse momento, uma 
campanha de conscientização. Essa ampla divulgação nos permite ter um alcance para 
que chegue a todas as pessoas, pois elas precisam saber que todos nós somos 
responsáveis pelo meio ambiente”, completou. 
 
Bruna Abreu, diretora da Sementinha, ressaltou que a ação leva os alunos a refletir 
sobre qual deverá ser seu papel na preservação do meio ambiente. “As crianças têm 
tudo a ver com a natureza. Esse é um momento para refletir quais ações são 
importantes para a preservação do nosso meio ambiente e para a própria preservação 
da vida humana. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, com certeza vamos ter 
um mundo melhor e um ambiente mais saudável”, disse. 
 
Já para as crianças, o momento foi de diversão e reconhecimento da importância de se 
cuidar do meio ambiente. “A maioria das coisas no meio ambiente faz bem para nossa 
vida. São coisas lindas da natureza e é a fonte de tudo”, afirmou Arthur Felipe Silva 
Freire. 
 
Maria Clara Diniz disse que aprende muito mais em contato com as plantas. “As plantas 
fazem bem para a vida, pois elas que dão o nosso ar, nos dão as frutas. A gente 
aprende muito mais em contato com elas”, assinalou. 
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Deputado estadual Josimar de Maranhãozinho prestigia aniversário de 82 anos de 
Carutapera 

O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), esteve no último final de semana 
prestigiando as comemorações de aniversário pela passagem de 82 anos de 
emancipação política de Carutapera. Ao lado do prefeito André Dourado o parlamentar 
fez questão de deixar a sua mensagem e os seus agradecimentos ao povo 
carutaperense, onde obteve uma votação expressiva. “É sempre bom retornar a essa 
cidade tão acolhedora e onde tenho grandes amigos. O prefeito André Dourado está 
apenas no começo da sua administração e eu tenho certeza que ele fará um dos 
melhores governos da história desse lugar, estou pronto para contribuir com esse 
trabalho.” 
 

 
 
Em reunião com o deputado Josimar o prefeito André Dourado definiu duas 
prioridades para o município, pavimentação asfáltica e mais reforço na segurança. O 
parlamentar afirmou que vai cobrar do estado mais segurança para a região, em 
especial Carutapera. 
O deputado Josimar fez questão de participar do momento cultural das comemorações 
de aniversário do município, juntamente com o prefeito André, sua esposa Márcia 
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Daniele, vereadores e alguns assessores. 
 

As comemorações 
 

 
 
As comemorações de aniversário de 82 anos de emancipação política de Carutapera 
tiveram início no dia 01 de junho e se estendeu até o dia até o dia 04, fechando uma 
vasta programação cultural. 
 
A gincana cultural Terra Carú ano VIII teve com tema de “Nossa Ancestralidade”. O 
evento organizado pelo departamento de cultural se estendeu até o dia até o dia 03, 
onde alunos de todas as escolas da rede pública deram um show de conhecimento, 
competitividade e espirito de equipe. Um dos pontos marcantes da gincana foi o 
resgate da história de Carutapera através de registros antigos e peças que contavam 
como viviam os primeiros moradores do lugar. Os alunos ficaram encantados com o 
modo de vida dos antepassados, segundo o departamento de cultura o objetivo é 
transformar o projeto em um museu para que a história de Carutapera, que bastante 
rica não se perca. Á noite as autoridades participaram de um culto em ação de graças 
pelos 82 anos de Carutapera. 
 
Na manhã seguinte (04), as autoridades participaram da celebração eucarística na 
Igreja Matriz de São Sebastião. Mais uma vez o prefeito agradeceu e pediu ao povo 
católico que reze pelo seu governo. Ao final da missa o bolo de aniversário foi servido e 
os parabéns cantados por todos que estavam na praça. 
 



 

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 

 
 
A noite na Praça da Matriz teve shows culturais, a banda Forró Sacode animou o 
público até o dia amanhecer e as comemorações se encerraram com a IV Trilha do 
Passa Mal. 
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Em comum acordo com o presidente Humberto Coutinho, presidente em exercício 
determinou que a primeira parcela do abono seja paga antes do pagamento do salário 
de junho 

 
DINHEIRO NA CONTA. Humberto concordou com decisão de Othelino 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
determinou nesta segunda-feira, 5, o pagamento antecipado da primeira parcela do 
13º salário dos servidores. 
 
O dinheiro estará na conta no próximo dia 15. 
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A decisão de Othelino foi tomada em comum acordo com o presidente licenciado da 
Casa, Humberto Coutinho (PDT). 
 
Geralmente, a primeira parcela do 13º era paga junto com o salário do mês de junho. 
 
A antecipação vai garantir um melhor planejamento orçamentário do servidor neste 
período do ano. 
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Júnior Verde cumpre agenda de visitas no interior do Estado… 

 
Verde observa estado de prédio no interior do estado 

 
Cumprindo extensa agenda no interior do estado, o deputado estadual Júnior Verde 
(PRB) percorreu diversos municípios para receber demandas de lideranças políticas e 
da população, além de participar de eventos institucionais. 
 
O parlamentar passou por Sambaíba, onde se reuniu com o prefeito Santana, do PRB, 
líderes políticos e comunitários. 
 
– Recebemos demandas importantes para a região e informamos que já solicitamos 
ao Governo do Estado a recuperação da MA-375, que liga o município a Mangabeira, 
uma obra que vai fazer muita diferença para Sambaíba – informou Júnior Verde.  
 
Na ocasião, o grupo foi levado pelo secretário adjunto da SAGRIMA, Edijailson, para 
vistoriar a obra de construção da ponte sobre o Rio Balsas, que liga Sambaíba à região 
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produtora de soja. Hoje, o município é o terceiro do Estado em produção de grãos. 
 
Em visita a Paraibano, o parlamentar esteve com o prefeito Zé Hélio, acompanhado do 
vice-presidente do PRB, Benerrur Coutinho, com quem percorreu diversos pontos do 
município. 
 
– É muito importante conhecer a realidade, as dificuldades dos municípios, para 
buscar melhorias por meio do parlamento. Encaminharemos emenda e faremos 
solicitação de reforma da escola Estadual de ensino médio, que encontra-se 
desativada, além da pavimentação de ruas de Paraibano – garantiu o deputado, que 
também esteve nos municípios de Pastos Bons, Loreto e São Domingos do Azeitão com 
lideranças do PRB. 
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Lideranças partidárias participaram de debate sobre reforma política no município, mas 
não deixaram de analisar a conjuntura política do Maranhão 

 
Madeira, Marlon e Braide em destaque durante encontro em Imperatriz (imagem: Sandro Lima) 

 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN), o ex-prefeito Sebastião Madeira (PSDB) e 
o advogado Marlon Reis (REDE), protagonizaram na manhã desta segunda-feira, 5, o 
encontro em Imperatriz para debater a reforma política. 
 
A presença das três lideranças políticas na cidade repercutiu nos bastidores políticos, 
sobretudo pelo peso que os três representam hoje no cenário eleitoral de 2018. 
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No domingo, Braide e Marlon Reis gravaram até vídeo juntos, chamando para o 
encontro, que teve a participação também do deputado federal Rubem Júnior (PCdoB). 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d5WX_-0RV9M
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Parlamentar coordena o projeto “Conversando com a comunidade”, que leva o 
Parlamento até à população dos bairros 

 
AÇÕES. Wellington fala aos moradores da área Itaqui-Bacanga, em reunião que teve a presença de outras autoridades 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou de reunião com 
representatividade da comunidade da área Itaqui-Bacanga. 
 
Ao ouvir os membros do Movimento Comunitário e Articulação (MACAIB) e moradores 
dos bairros, o deputado Wellington tomou ciência de uma série de reivindicações, 
principalmente, quanto à falta de infraestrutura, ao transporte deficiente na região e, 
ainda, falta de escolas e hospitais para garantir os direitos básicos como saúde e 
educação. 
 
Wellington coordena o proejto “Conversando com a Comunidade”, que leva o 
Parlamento aos bairros. 
 
– Sabemos que essa responsabilidade para efetivar políticas públicas não cabe ao 
deputado estadual. A minha função é a de legislar e fiscalizar. É o que tenho feito. No 
entanto, não poderia me omitir e, por isso, todas essas solicitações, inclusive quanto 
ao Fundo Social, iremos encaminhar às autoridades competentes, sejam elas 
vereadores, secretários ou até o próprio Prefeito. Esse é o objetivo do nosso mandato 
popular: levar as reivindicações da população até quem pode, de fato, resolver – 
disse o parlamentar. 
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Estiveram presentes o líder comunitário Sebastião Santos e também os vereadores 
Francisco Chaguinhas (PP) e César Bombeiro (PSD); além do representante do Sindicato 
dos Usuários do Transporte Público e do representante da SEMCAS; bem como o 
presidente da Feira do Anjo da Guarda e membros da Comissão da OAB-MA. 
 
Como um dos encaminhamentos, agendou-se uma audiência pública no mês de junho, 
que acontecerá na Câmara Municipal de São Luís. 
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Para Wellington, ao vender água em avenidas para competir, atleta expôs descaso do 
governo com esporte 

 
Andressa, que representará o Maranhão em campeonato mundial de jiu-jitsu, em São Paulo, vende água em retorno  
para financiar participação na competição 

 
A atleta Andressa Raquel de 13 anos precisa arrecadar cerca de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) para participar do Mundial de Jiu-Jtsu, que acontecerá nos dias 8 e 9 
de julho em São Paulo. Foi baseado nessa realidade, que durante pronunciamento na 
Assembleia Legislativa nessa semana, que o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) questionou os parâmetros do incentivo ao esporte por parte do Governo do 
estado. A dúvida, basicamente, remete-se a saber o que que o Governo leva em 
consideração para, por exemplo, destinar R$100.000,00 (cem mil reais) para um atleta 
e ignorar outros. 
 
“Nós recebemos a reivindicação quanto à falta de incentivo ao esporte em nosso 
Estado. Falta apoio aos nossos atletas. Isso, por si só, já nos causa revolta. No entanto, 
o que não entendemos é essa ‘lógica’ do Governo: enquanto uns recebem 
R$100.000,00, conforme publicação no Diário Oficial ; outros vendem água em retorno 
para arrecadar recursos, participar de competições e representar o Maranhão. Por que 
tanta diferença? Nossos atletas merecem um tratamento igualitário e estamos na luta 
para que a Lei de Incentivo ao Esporte possa ajudar todos os atletas. Afinal, eles 
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representam o nosso Maranhão”, disse Wellington. 
 
Entenda o caso: 
 
Andressa concorre na categoria Infantojuvenil do esporte e representará o Maranhão 
no mundial, em São Paulo. Mesmo com 13 anos, Andressa já coleciona cerca de 20 
medalhas e tem na bagagem grandes conquistas como o Campeonato Norte/Nordeste 
de Jiu-Jitsu 2016. Em 2017 ela já conquistou o I e II Etapa do Campeonato Maranhense 
de Jiu-Jitsu Profissional e Circuito Cidades, no município de Santa Inês. 
 
A família da atleta iniciou a campanha nas avenidas da capital no último sábado (27), 
no intuito de arrecadar dinheiro para a jovem campeã participar do Mundial de Jiu-
Jtsu. 
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Em visita a Paço do Lumiar, Sousa Neto constata caos na gestão Domingos Dutra e 
anuncia emenda 

 
Deputado Sousa Neto com lideranças políticas e comunitárias em frente à unidade mista, atualmente fechada e abandonada 

 
A convite de lideranças políticas e comunitárias, entre as quais o ex-candidato a 
vereador Ricardinho do Salão, o deputado estadual Sousa Neto (Pros) visitou Paço do 
Lumiar e constatou o caos administrativo em que o município está mergulhado na 
gestão do prefeito Domingos Dutra (PCdoB). Ele cobrou a efetivação da parceria com o 
Governo do Estado prometida pela atual gestão e anunciou uma emenda de R$ 400 mil 
para aplicação em ações prioritárias na cidade. 
 
Sousa Neto garantiu que não foi a Paço do Lumiar tumultuar a gestão local ou fazer 
oposição responsável. “Não estou fazendo política, não estou pedindo voto para 
ninguém. Vim aqui porque a situação é calamitosa”, justificou, durante encontro com 
os líderes em frente à unidade mista de saúde do Maiobão, que foi fechada para ser 
reformada e transformada em uma maternidade, mas jamais foi reaberta porque as 
obras foram paralisadas. 
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Com obras paralisadas, prédio tornou-se antro de abandono e marginalidade 

 
O deputado lamentou o fato de o prédio ser hoje antro de marginalidade e de 
abandono e tenha se tornando um grave problema, com consumo de drogas e 
concentração de criminosos, que têm no imóvel em desuso o esconderijo perfeito para 
planejar assaltos. 
 
O parlamentar classificou a eleição de Dutra como o maior estelionato eleitoral da 
história de Paço do Lumiar, com uso escancarado da máquina pública durante a 
campanha política, e cobrou do Governo do Estado que cumpra a promessa de firmar 
parceria com a prefeitura em prol da população. 
 

 
Sousa Neto aproveitou a visita para cortar o cabelo com o líder comunitário e ex-candidato  
a vereador Ricardinho do Salão 

 
Sobre a emenda que destinará ao município, Sousa Neto adiantou que o povo é quem 
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decidirá em qual área será aplicada. “A população é quem vai decidir se o recurso será 
aplicado em infraestrutura, saúde ou educação”, afirmou, acrescentando que se cada 
um dos 42 deputados com assento na Assembleia Legislativa destinar parte das suas 
emendas para ações na cidade, a situação degradante em que a cidade se encontra 
atualmente será, pelo menos, amenizada. Assista ao vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w8oEIFFMaP8
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Wellington denuncia que alunos assistem às aulas ao relento em escola digna de Flávio 
Dino no Maiobão 

 
Deputado Wellington flagrou estudantes assistindo a aula ao relento em escola estadual no Maiobão 

 
Quadra abandonada, matagal, banheiros imundos e alunos assistindo às aulas no pátio 
porque as salas não possuem condições. Essa é a triste realidade do Centro de Ensino 
Robson Martins, localizado no Maiobão. A escola recebeu a visita do deputado 
estadual Wellington do Curso (PP), na tarde do último dia 2. 
 
“Isso aqui é um desrespeito com a gente. Eu tenho que dar aula no pátio porque 
ninguém aguenta ficar na sala de aula. Lá não tem interruptor e muito menos lâmpada. 
Ainda disseram que reformaram. Nesses anos todos a única coisa que eles fizeram foi 
pintar o muro. Escola digna? Só se for de pena. Essa escola deveria era ser interditada”, 
desabafou o professor Ribamar. 
 
Na escola, o sentimento é de revolta por parte dos alunos que dizem não encontrar 
incentivo algum para estudar. 
 
“A gente já é pobre e ainda tem que vir pra cá. Aqui não tem incentivo nenhum pra 
estudar. Nem livro a gente tem. Como que eu vou passar em vestibular desse jeito? 
Entrar na faculdade? Só em sonho mesmo. Eu queria saber era se o Governador 
colocaria o filho dele aqui”, disse Amanda, que irá fazer Enem no final do ano. 
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Ao constatar a precariedade da Escola de Ensino Médio, Wellington encaminhou, em 
caráter de urgência, ofício à Secretaria de Educação do Estado e ao Ministério Público 
para que adotem providências. 
 

 
Wellington conversa com alunos em área de matagal na escola Robson Martins 

 
“Recebemos as denúncias de professores e de alunos. Viemos até à escola e o que 
encontramos foi uma prova de desrespeito. Salas sem condições. Quadra abandonada. 
Mato pra todo lado. Até no teto. Banheiro imundo. Em escola digna de Flávio Dino, 
alunos assistem às aulas ao relento. Isso é compromisso com a educação? O que mais 
chama atenção é que encaminharam um documento à Assembleia em que essa escola 
do Estado aparece como reformada. De acordo com o documento da própria Secretaria 
de Educação, essa escola sofreu uma intervenção em 2016. Qual foi o tipo de 
intervenção? Eles plantaram mato? Destruíram as salas? Quebraram os ventiladores? 
Fica aqui o questionamento que não é meu, mas de alunos e professores que sofrem 
com o descaso”, pontuou Wellington. 
 
As denúncias quanto à situação da escola foram recebidas por meio do Projeto “De 
Olho nas Escolas”, que é desenvolvido pelo deputado Wellington. Entre as principais 
reivindicações há a estruturação das salas; iluminação; ventilação; reforma da quadra; 
serviços de capina, já que a escola está rodeada de mato e, ainda, fornecimento de 
livros e merenda escolar. 
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Júnior Verde e alunos da Sementinha plantam árvores em alusão ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente 

 
Deputado Júnior Verde com os alunos 

 
No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a 
data, o deputado Júnior Verde (PRB) fez o plantio simbólico de mudas de árvores, nesta 
segunda-feira (5), junto com alunos da Creche-Escola Sementinha na área externa da 
instituição. Foram doadas também 100 mudas de árvores. 
 
A ação contou com a participação do educador ambiental Luzio Rocha, que desenvolve 
o projeto Reflorestando o Mundo. O deputado Júnior Verde destacou que o plantio das 
mudas carrega a simbologia de chamar a atenção para a preservação do meio 
ambiente. 
 
“É um momento especial, porque simboliza que nós temos que ter a consciência para 
com o meio ambiente. As crianças são o presente e o futuro, então elas têm que 
aprender a cuidar do meio ambiente. A Assembleia está fazendo, nesse momento, 
uma campanha de conscientização. Essa ampla divulgação nos permite ter um 
alcance para que chegue a todas as pessoas, pois elas precisam saber que todos nós 
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somos responsáveis pelo meio ambiente”, completou. 
 

 
 
Bruna Abreu, diretora da Sementinha, ressaltou que a ação leva os alunos a refletir 
sobre qual deverá ser seu papel na preservação do meio ambiente. “As crianças têm 
tudo a ver com a natureza. Esse é um momento para refletir quais ações são 
importantes para a preservação do nosso meio ambiente e para a própria 
preservação da vida humana. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, com 
certeza vamos ter um mundo melhor e um ambiente mais saudável”, disse. 
 
Já para as crianças, o momento foi de diversão e reconhecimento da importância de se 
cuidar do meio ambiente. “A maioria das coisas no meio ambiente faz bem para nossa 
vida. São coisas lindas da natureza e é a fonte de tudo”, afirmou Arthur Felipe Silva 
Freire. 
 
Maria Clara Diniz disse que aprende muito mais em contato com as plantas. “As 
plantas fazem bem para a vida, pois elas que dão o nosso ar, nos dão as frutas. A 
gente aprende muito mais em contato com elas”, assinalou. 
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Assembleia Legislativa antecipará metade do 13° no dia 15 de junho 

 
Metade do décimo terceiro da Assembleia será antecipada no dia 15 de junho 

 
De acordo com nota assinada pelo diretor de Comunicação, Carlos Alberto Ferreira, o 
presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado 
estadual Othelino Neto (PC do B), em comum acordo com o presidente da Casa, 
Humberto Coutinho (PDT), determinou o pagamento de 50% do 13° salário dos 
servidores do Poder Legislativo para o próximo dia 15 de junho de 2017. 
 
Servidores efetivos e comissionados festejaram e elogiaram a decisão. Segundo eles, a 
antecipação vem em tempo de acertar ajustes e planejamentos. 
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O pagamento da folha do mês de junho será feito no período normal. 
 
VEJA NOTA ABAIXO:  
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PC do B), determinou o pagamento de 50% do 13° salário dos 
servidores do Poder Legislativo no dia 15 de junho de 2017. 
 
A decisão foi feita de comum acordo com o presidente da Casa, deputado Humberto 
Coutinho (PDT). 
 
Carlos Alberto Ferreira 
Diretor de Comunicação 
 

 


