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Wellington denuncia supostas ameaças sofridas por adolescente em Anapurus 

 
 
Na manhã de quarta-feira (6), o deputado Wellington do Curso (PSDB), presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, utilizou a tribuna para denunciar supostas 
ameaças e agressões sofridas por uma menor de apenas 13 anos, que etaria sendo 
acusada de prática de ato infracional análogo ao crime de furto no município. 
 
As denúncias foram encaminhadas ao deputado Wellington por meio de moradores de 
Anapurus e confirmadas por Elida Cristina Alves Corrêa, mãe da adolescente, que relatou 
que a menor teria sido acusada pelo furto de três aparelhos celulares, que sumiram da 
residência da prefeita da cidade. A menor, conforme a mãe, estava brincando com outras 
crianças no momento do sumiço dos objetos. 
 
“A gente pode até não ter muito dinheiro, mas é honesto. Minha filha foi acusada de 
pegar o celular. Depois disso, foi trancada em um quarto, sofreu agressões e tem sofrido 
constantes ameaças, o que tem lhe causado danos psicológicos, inclusive medo de sair 
de casa e frequentar a escola. A gente não sabe mais o que fazer. Isso é maldade. É 
crueldade”, desabafou a mãe. 
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Para o deputado Wellington, providências devem ser adotadas a fim de proteger a 
adolescente e sua família. “Recebemos essas denúncias e solicitamos que a Comissão de 
Direitos Humanos da Assembleia, da qual sou presidente, a Promotoria da Infância e a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB possam agir. Uma menina de apenas 13 anos e 
sua família estão sofrendo ameaças. Não podemos confirmar a veracidade dos fatos, 
mas a questão deve ser investigada e, assim, adotadas as devidas providências. Já 
encaminhei a solicitação e deixo aqui o meu apoio aos familiares da menina. Aproveito 
também para agradecer a confiança de cada maranhense que vive em Anapurus e me 
encaminhou essa denúncia”, disse o deputado Wellington. 
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Deputado Wellington comemora vitória dos 21,7% para os servidores do Estado do 
Maranhão no STF 

 
 
Na manhã desta quinta (07) em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado 
estadual Wellington do Curso destacou a vitória dos servidores públicos do Estado no 
Supremo Tribunal Federal que determinou que o Governo do Maranhão deverá pagar a 
diferença salarial de 21,7% a algumas categorias do serviço público estadual. 
 
Desde 2015, Wellington vem lutando pela garantia dos direitos e defesa dos servidores 
públicos estaduais que tiveram seus direitos ameaçados pela ação rescisória nº 36.586, 
proposta pelo Governo. No entanto, o STF já decidiu que o Estado deve pagar as 
diferenças salarias devidas desde 2006 a ser implantado no contracheque do servidor 
que deve ser pago por meio de precatórios. 
 
“Desde o início do nosso mandato, ainda em 2015, estamos na luta pela garantia dos 
direitos dos servidores públicos estaduais para que o Governo pague o reajuste de 
21,7% devido desde 2006. Agora, em 2018, o STF decidiu que o Governador Flávio Dino 
deve pagar a diferença salarial a ser implementada no contracheque dos servidores, 
uma importante vitória para as categorias. Parabenizo aqui a luta do sindicato por esse 
direito e reafirmo o meu compromisso em defesa dos direitos dos servidores públicos 
firmado desde o início do mandato”, disse o deputado Wellington. 
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Zé Inácio destaca Congresso Nacional da Juventude do PT 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira 
(06) para dar destaque ao Congresso Nacional da Juventude do PT, que aconteceu nos 
dias 01, 02 e 03 deste mês, em Curitiba, no centro da resistência e luta pela liberdade do 
Presidente Lula e a Democracia do País. 
 
Durante o congresso o jovem Ronald Sorriso, da CNB, foi eleito como Secretário Nacional 
da Juventude do PT, junto com uma direção unitária, composta por todas as correntes 
internas da JPT. 
 
“Ronald fará um grande trabalho em favor da juventude, do Partido dos Trabalhadores 
a nível nacional e empunhará a bandeira em favor dos direitos da juventude de todo o 
País”, disse. 
 
Ainda em seu discurso o parlamentar destacou a participação da juventude maranhense 
no processo, com mais de 20 delegados e delegadas e que de forma consensuada e sem 
disputas elegeu sua nova diretoria, mostrando que no atual momento político do pais é 
necessária a união do partido em âmbito nacional e estadual. 
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“Parabenizo em especial o companheiro Carlos Augusto (Gugu), que é Secretário 
Estadual da JPT no Maranhão e liderou de forma exemplar a delegação maranhense 
no Congresso Nacional da JPT em Curitiba. O companheiro Bruno Cacau, da Executiva 
Estadual da Juventude do PT no Maranhão, que assumiu o importante papel de 
Coordenador Nacional da Juventude CNB (JCNB), e vai liderar a condução política da 
Juventude da nossa corrente, a CNB”, disse Zé Inácio. 
 
O Parlamentar parabenizou ainda os jovens Carla Alcântara, da corrente Resistência 
Socialista, que assumiu a vaga de membro da Executiva Nacional da JPT e Elton Marques, 
da corrente Militância Socialista, que foi eleito como suplente da Executiva Nacional da 
JPT. 
 
Inácio deu destaque também ao Congresso Estadual da JPT, que aconteceu nos dias 26 
e 27 de maio, no plenarinho da Assembleia. Na ocasião foi eleito o Secretario Estadual 
de Juventude do Partido, Carlos Augusto, a Secretária Municipal da juventude do PT, 
Criciele Muniz. 
 
E encerrou dizendo que “Esse congresso do PT na verdade foi um marco na história do 
nosso partido, porque mostrou que a juventude petista está unificada em torno da luta 
em defesa da democracia e do Brasil e que continuará lutando pela liberdade do 
Presidente Lula. O lema do Congresso Nacional da Juventude é o grito de toda 
militância do PT: “Lula livre, Lula inocente e Lula Presidente”. 
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“Enquanto oposição se preocupa com Agnaldo Timóteo, Flávio Dino muda o Maranhão”, 
diz Cafeteira 

 
 
Em uma sequência de postagens no Twitter, o deputado estadual e líder do governo na 
Assembleia, Rogério Cafeteira (DEM), mandou um recado aos oposicionistas ao 
comemorar a redução no número de homicídios no Maranhão. 
 
“Enquanto a oposição se preocupa com ‘Agnaldo Timóteo’, o governador Flávio Dino 
vem mudando a realidade do nosso Maranhão”, disparou Cafeteira. 
 
Para atacar o rival Dino, nessa semana o jornal de propriedade da família Sarney divulgou 
notícia falsa sobre o cachê que vai ser pago ao cantor Agnaldo Timóteo, uma das atrações 
da festa de São João para os Aposentados do Estado. 
 
“Enquanto a Oposição se preocupa com discussões infrutíferas, é com grande alegria que 
registramos que, após uma década de aumento absoluto do índice de homicídios, o 
Maranhão começou a registrar redução desse crime a partir de 2015, conforme apontou 
o Atlas da Violência 2018”, festejou o deputado. 
 
Caos no governo Roseana 
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Cafeteira acredita que dados importantes sobre a redução no número de homicídios 
“não interessam a oposição que quer fazer politicagem”. 
 
O deputado lembrou que o Maranhão fechou 2016 com a taxa de 34,6 assassinatos por 
100 mil habitantes, a terceira menor taxa do Nordeste, enquanto em 2014, no último 
ano do governo Roseana Sarney (PMDB), “o estado chegou a ocupar o 4º lugar do país 
com maior crescimento de homicídios, sete vezes maior que a média nacional”. 
 
Confira abaixo as postagens: 
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Zé Inácio destaca Congresso Nacional da Juventude do PT 

O deputado Zé Inácio (PT) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira 
(06) para dar destaque ao Congresso Nacional da Juventude do PT, que aconteceu nos 
dias 01, 02 e 03 deste mês, em Curitiba, no centro da resistência e luta pela liberdade do 
Presidente Lula e a Democracia do País. 
 

 
 
Durante o congresso o jovem Ronald Sorriso, da CNB, foi eleito como Secretário Nacional 
da Juventude do PT, junto com uma direção unitária, composta por todas as correntes 
internas da JPT. 
 
“Ronald fará um grande trabalho em favor da juventude, do Partido dos Trabalhadores 
a nível nacional e empunhará a bandeira em favor dos direitos da juventude de todo o 
País”, disse. 
 
Ainda em seu discurso o parlamentar destacou a participação da juventude maranhense 
no processo, com mais de 20 delegados e delegadas e que de forma consensuada e sem 
disputas elegeu sua nova diretoria, mostrando que no atual momento político do pais é 
necessária a união do partido em âmbito nacional e estadual. 
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“Parabenizo em especial o companheiro Carlos Augusto (Gugu), que é Secretário 
Estadual da JPT no Maranhão e liderou de forma exemplar a delegação maranhense no 
Congresso Nacional da JPT em Curitiba. O companheiro Bruno Cacau, da Executiva 
Estadual da Juventude do PT no Maranhão, que assumiu o importante papel de 
Coordenador Nacional da Juventude CNB (JCNB), e vai liderar a condução política da 
Juventude da nossa corrente, a CNB”, disse Zé Inácio. 
 
O Parlamentar parabenizou ainda os jovens Carla Alcântara, da corrente Resistência 
Socialista, que assumiu a vaga de membro da Executiva Nacional da JPT e Elton Marques, 
da corrente Militância Socialista, que foi eleito como suplente da Executiva Nacional da 
JPT. 
 
Inácio deu destaque também ao Congresso Estadual da JPT, que aconteceu nos dias 26 
e 27 de maio, no plenarinho da Assembleia. Na ocasião foi eleito o Secretario Estadual 
de Juventude do Partido, Carlos Augusto, a Secretária Municipal da juventude do PT, 
Criciele Muniz. 
 
E encerrou dizendo que “Esse congresso do PT na verdade foi um marco na história do 
nosso partido, porque mostrou que a juventude petista está unificada em torno da luta 
em defesa da democracia e do Brasil e que continuará lutando pela liberdade do 
Presidente Lula. O lema do Congresso Nacional da Juventude é o grito de toda militância 
do PT: “Lula livre, Lula inocente e Lula Presidente”. 

 

  



 

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: 
Antônio Pereira participa da entrega de reforma de 

escolas em Buritirana 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/06/2018 

Antônio Pereira participa da entrega de reforma de escolas em Buritirana 

O deputado Antônio Pereira (DEM), acompanhado do prefeito Vagtonio Brandão, 
vereadores, secretários, lideranças políticas e centenas de populares, participou, na 
segunda-feira (4), em Buritirana, da entrega da reforma das escolas Rui Barbosa e Alvino 
Venerando, localizadas no povoado Varjão dos Crentes. 
 

 
 
Ao chegar ao povoado para entregar os benefícios, o deputado Antônio Pereira e o 
prefeito foram recepcionados pelos pais e estudantes com apresentações culturais, um 
gesto de agradecimento pelas melhorias na estrutura das duas escolas municipais. 
 
Na ocasião, Antônio Pereira parabenizou o prefeito e a população pela reforma das 
escolas, que receberam grandes melhorias na estrutura física, e vão oferecer mais 
conforto e comodidade aos estudantes dos povoados e das comunidades adjacentes. 
 
NOVOS BENEFÍCIOS 
 
O democrata destacou o trabalho do prefeito, agradeceu a recepção de todos e 
prometeu continuar trabalhando para levar os benefícios cobrados pelo povo de 
Buritirana, especialmente na saúde, educação, infraestrutura e segurança. 
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Na solenidade, o prefeito Vagtonio Brandão agradeceu ao deputado Antônio Pereira 
pelo trabalho de parceria pelo povo, e anunciou novos investimentos em Buritirana, 
como a ampliação das áreas de saúde, abastecimento d’água e infraestrutura. 
 
A diretora da Escola Rui Barbosa, Nágila, destacou a preocupação do prefeito e do 
deputado com a educação. “Desde o começo do mandato, são viabilizadas condições 
para realizar os serviços de manutenção e melhorias das escolas em Buritirana”, disse. 
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Verde retoma diálogo com o Estado em busca da correção salarial para os policiais civis 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) reabriu as conversas com o governo do 
Maranhão para resolver as distorções salariais do subgrupo APC da Polícia Civil, demanda 
que ajudará a categoria a ter seus rendimentos mais justos nesta classe. A reunião 
aconteceu com a presença do ex-presidente do SINPOL, Heleudo Costa, e o secretário 
chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago. 
 

 
 
A pauta de solicitações incluiu, além da correção das distorções salariais do subgrupo 
APC; a ampliação da contratação de policiais civis aposentados; a correção do auxílio 
alimentação dos operadores de rádio e motoristas policiais; a equiparação salarial dos 
operadores de rádio e motoristas policiais como os auxiliares de perícia médica legal; e 
a reabertura do PGCE para adesão dos policiais civis que não aderiram. 
 
Júnior Verde tem atuado fortemente desde o início do mandato, buscando diálogo com 
o Governo do Estado para fortalecer a categoria e em defesa da Segurança Pública. “A 
questão do concurso, a necessidade dessa recomposição salarial para diminuir essa 
disparidade que há entre as categorias da Polícia Civil, o fortalecimento do sistema 
investigativo, a reestruturação das delegacias, entre outras melhorias, são reivindicações 
legítimas que temos buscado alcançar junto ao Governo do Estado. Acredito que 
estamos avançando e que o Governo será sensível à essas questões”, disse Júnior Verde. 
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Assis Filho e Roberto Costa na articulação da juventude… 

Secretário Nacional da Juventude e o deputado estadual participam desde o início da 
semana de eventos que mobilizam jovens maranhenses em ações de afirmação social, 
profissional e política. 
 

 
 
Anfitrião, desde o início da semana, de encontro reunindo Juventude e entidades ligadas 
ao trabalho, educação e orientação de jovens, o secretário Nacional de Juventude, Assis 
Filho, tem liderado um grande contingente em São Luís. 
 
Ele comanda a 46ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), na 
capital maranhense, levando debates sobre Educação, Trabalho, Empreendedorismo e 
engajamento político. 
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– O conselho precisa ser plural, representativo, e ter conexão com os movimentos 
sociais, para construir políticas públicas não só para a juventude, mas com a juventude 
– defendeu, lembrando que encaminhou à Presidência da República uma recomendação 
para que o Conjuve deixe de ser consultivo e passe a ser deliberativo. 
 
E para isso conta com o apoio luxuoso do deputado estadual Roberto Costa (MDB). 
 

 
 
Costa foi, inclusive, um dos principais palestrantes da abertura do evento, no auditório 
da Assembleia Legislativa, com discurso sobre a participação da Juventude na política. 
 
– A vinda do Conselho para o Maranhão demonstra a nossa força, tanto político como 
dos movimentos juvenis no estado. O secretário Assis, que é maranhense, da cidade de 
Pio XII, tem feito um brilhante trabalho de fortalecimento das políticas públicas para a 
juventude de todo o Brasil. A vinda do Conselho fortalece a nossa luta que é buscar 
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melhorias para a nossa juventude, a dignidade, o espaço estruturado para que os jovens 
possam crescer, desenvolver e construir uma sociedade mais justa e igualitária, dentro 
do nosso estado – discursou Roberto Costa. 
 
Os líderes jovens articulam também a participação de entidades de todos os segmentos 
nos eventos no Maranhão coordenados pela Secretaria Nacional da Juventude. 

 

  



 

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 Wellington denuncia ameaças sofridas por 

adolescente de 13 anos em Anapurus 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/06/2018 

Deputado Wellington denuncia ameaças sofridas por adolescente de 13 anos em 
Anapurus 

 
Para o deputado Wellington, devem ser adotadas providências para proteger a adolescente e sua família 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia, usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa 
quarta-feira (6), para denunciar diversas ameaças e agressões sofridas por uma menor 
de apenas 13 anos, que foi supostamente acusada de prática de ato infracional análogo 
ao crime de furto pela prefeita de Anapurus, Wanderly, seu marido, Ivanildo, e pela sua 
filha, Carol Monteles. 
 
As denúncias foram encaminhadas ao deputado Wellington por meio de moradores de 
Anapurus e confirmadas pela senhora Elida Cristina Alves Corrêa, mãe da adolescente, 
que relatou que a menor foi acusada pelo furto de três aparelhos celulares que sumiram 
da residência da atual prefeita da cidade somente por se encontrar brincando com 
outras crianças no momento do sumiço dos objetos. 
 
“A gente pode até não ter muito dinheiro, mas é honesto. Acusaram a minha filha foi 
acusada de pegar o celular. Depois disso, foi trancada em um quarto, sofreu agressões e 
tem sofrido constantes ameaças o que tem lhe causado danos psicológicos, inclusive 
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medo de sair de casa e frequentar a escola. A gente não sabe mais o que fazer. Isso é 
maldade. É crueldade”, desabafou a mãe. 
 
Para o deputado Wellington, providências devem ser adotadas a fim de proteger a 
adolescente e sua família. 
 
“Recebemos essas denúncias e solicitamos que a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia, em que eu sou presidente, a promotoria da infância e a Comissão de Direitos 
Humanos da OAB possam agir. Uma menina de apenas 13 anos e sua família estão 
sofrendo ameaças. Não podemos confirmar a veracidade dos fatos, mas a questão deve 
sim ser imvestigada e, assim, adotadas as devidas providências. Já encaminhei a 
solicitação e deixo aqui o meio apoio aos familiares da menina. Aproveito também para 
agradecer a confiança de cada maranhense que vive em Anapurus e me encaminhou 
essa denúncia”, disse o deputado Wellington. 
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Bira do Pindaré comemora redução dos Índices de Violência no Maranhão 

 
 
O Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontou queda 
considerável de homicídios no Maranhão. O estudo foi destacado da tribuna da 
Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (7), pelo deputado estadual Bira do Pindaré 
(PSB), que comemorou os últimos resultados. 
 
“Mais uma pesquisa respeitada confirmando que o Maranhão tem um dos melhores 
índices em relação à criminalidade do Nordeste e do Brasil. Os homicídios no Nordeste 
aumentaram de 41,84 para 44,15, mas, na contramão, o Maranhão, o Ceará e a Paraíba 
se destacaram pela redução. Há uma tendência de queda da violência no estado do 
Maranhão. Isso é uma excelente notícia para os maranhenses, mostrando que, apesar 
da crise, o Maranhão tem adota as estratégias corretas”, frisou. 
 
O parlamentar acrescentou ao seu discurso informações da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, que registrou redução de 73% nas ocorrências de assaltos a bancos, 
em comparação aos anos de 2017 e 2014. Na região metropolitana de São Luís, o número 
de homicídios caiu 40,6%, no mesmo período. Para ele, esses são resultados dos 
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investimentos necessários e do fortalecimento do Sistema de Segurança que o 
governador Flávio Dino (PCdoB) tem feito para enfrentar a criminalidade, que, destacou, 
é extremamente perversa no Brasil inteiro. 
 
“Acabaram os assaltos no Maranhão? Não, não acabaram. Mas hoje, no Maranhão, está 
diminuindo e a mesma coisa acontece em relação aos homicídios. Tudo isso acontece 
graças à ação correta do Governo do Estado que investe na segurança pública, com mais 
equipamentos, mais viaturas, motocicletas, mais inteligência e policiais. Tudo isso é 
determinante para combater a violência; além, claro, das políticas públicas na área da 
educação. Combater a violência não é só caso de polícia, é, sobretudo, de políticas 
públicas”, defendeu. 
 
Bira acrescentou a importância de oferecer mais alternativa à juventude como um vetor 
decisivo, pois, de acordo com ele, é o segmento mais vulnerável à violência. Na mesma 
linha, ele lembrou que há, o que chamou de um verdadeiro extermínio da juventude 
brasileira em razão da criminalidade. 
 
Por fim, o deputado anunciou que a tendência é os índices caírem ainda mais, porque no 
mês de julho o Governo do Estado vai colocar nas ruas mais 1.500 policiais, pela 
convocação. Serão 1.200 do último concurso que foi realizado e 300 policias sub judice 
serão chamados em todo o Maranhão. 
 
“Na hora em que o Brasil virar essa página da crise política e econômica, certamente, 
nós vamos poder avançar ainda mais com as estratégias e as políticas públicas, que já 
estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado. Portanto, quero parabenizar o 
governador Flávio Dino com toda sua equipe, especialmente o secretário de Segurança, 
Jefferson Portela, porque está no caminho certo”, concluiu. 
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Othelino Neto garante apoio à Celebração dos 65 anos do Colégio Pinheirense 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta 
quinta-feira (7), a visita de uma comissão do Colégio Pinheirense, localizado no município 
de Pinheiro. O objetivo foi pedir o apoio do parlamentar para a realização da festa em 
celebração aos 65 anos de fundação da unidade de ensino, pioneira na Baixada 
Maranhense. 
Na reunião, Othelino Neto comprometeu-se em colaborar com a organização da festa, 
colocando-se à disposição, inclusive, para a mobilização de novos parceiros, que possam 
contribuir para a realização de uma bela festa em homenagem ao Colégio Pinheirense. 
 
“O Colégio Pinheirense é muito marcante na história de várias gerações de Pinheiro e 
entorno. Agora, completa 65 anos e recebi a comissão, com o objetivo de somar esforços 
e, assim, fazer uma bela festa, prestando serviços à comunidade de Pinheiro”, afirmou. 
 
O padre Benedito Pereira Estrela destacou que o Colégio Pinheirense foi a primeira 
escola a chegar à Baixada Maranhense e já formou inúmeras pessoas, que alçaram 
sucesso profissional e, até hoje, contribui com os três pilares da educação – a ética, a 
moral e a religião. Participaram também da reunião Ana Paula Lobato, presidente do 
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Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema); a diretora 
pedagógica do Colégio Pinheirense, Célia Serrão; o professor Gilmar Soares; e o vereador 
Valter Soares. 
 
“Nós viemos apresentar uma proposta de parceria com o Colégio Pinheirense, que 
completa 65 anos de existência. Para fazer essa comemoração, pedimos um apoio na 
organização da festa, já que são muitos os alunos que passaram por aquela escola e, 
hoje, queremos fazer com que essas pessoas, que já são formadas, retornem para 
comemorar esses 65 anos de existência em prol da educação da Baixada Maranhense”, 
completou. 
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Assembleia Legislativa realizará o ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de junho 

 
 
Comodidade, segurança e variadas atrações juninas do São João do Maranhão. Assim 
será o ‘Arraiá do Povo’, que será realizado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por 
meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), nos dias 
14, 15 e 16 de junho. A festança, aberta ao público, acontecerá no estacionamento da 
Alema. 
 
A montagem da estrutura está quase finalizada. No espaço, haverá quatro barracas para 
a venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses. Amplo estacionamento 
e estrutura de segurança também estão garantidos. 
 
Segundo Antino Noleto, diretor administrativo da Casa, tudo foi pensado para 
proporcionar comodidade, conforto e segurança ao público. “Tudo está sendo 
preparado com muito carinho, dedicação e esforço. Recebemos a determinação, do 
nosso presidente para dar todo o apoio ao Gedema. Afinal de contas, é um arraial da 
Assembleia para os servidores da Casa e, também, para toda a população do Maranhão 
que quiser participar da festa”, afirmou. 
 
Noleto adiantou algumas das atrações que deverão animar o arraial. Entre elas, Boi de 
Nina Rodrigues, Boi de Axixá, Boi de Morros, Quadrilhas, Cacuriá de Dona Teté, Boi 

https://www.youtube.com/watch?v=34bgMRn4vZ4
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Pirilampo, Companhia Barrica e Boi da Maioba. Os alunos da Creche-Escola Sementinha 
e do Projeto Sol Nascente também devem se apresentar na festa. 
 
“É com muita satisfação que divulgamos para a população esse arraial da Assembleia. 
Um arraial do povo, para o qual estão todos convidados. É a festa da cultura 
maranhense”, completou o diretor. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN). “A TV Assembleia terá uma cabine própria para 
a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a festa, ao vivo. 
Estamos com uma equipe afinada e pronta para levar ao nosso telespectador o melhor 
do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de Comunicação da AL. 
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Em audiência pública, Zé Inácio ouve famílias de comunidade ameaçada de despejo 

 
Deputado Zé Inácio Rodrigues ouviu os moradores do residencial 

 
O deputado Zé Inácio (PT) coordenou e presidiu reunião que se transformou em 
audiência pública, na tarde desta quinta-feira (07), no Plenarinho, para debater o 
problema de moradia de 300 famílias da comunidade Nova Era, em São José de Ribamar, 
que já se arrasta desde 2012. “Conseguimos suspender a liminar de reintegração de 
posse pelo juiz de São José de Ribamar e estamos aqui para debater esse grave problema 
e encontrar uma alternativa”, afirmou. 
 
Participaram da mesa de debate Maria Silva Câmara, representante dos moradores da 
comunidade Nova Era; o advogado de defesa dos moradores, Antonio Mendes; os 
defensores públicos estaduais Gustavo Ferreira e Evilton Marques; o major Marcos Brito, 
da 13ª Batalhão da Polícia Militar; o secretário adjunto da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop); a representante da Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem do Advogados Seccional do Maranhão, Maria Sousa, e o 
secretário adjunto da Secretaria de Estado da Cidades, Adilon Arruda  Leda Filho. 
 
Debate 
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Maria Silva Câmara disse que o problema de moradia na comunidade Nova Era existe 
desde 2012, quando a Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente 
(COOPHAB) ameaçou as famílias de despejo. “Essa cooperativa intermediou a venda de 
casas do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ junto à Caixa Econômica Federal. Eu paguei 
R$ 8 mil e nunca recebei minha casa. Então, nós não somos invasores. Ocupamos as 
casas porque pagamos e a COOPHAB, ao invés de entregar nossas casas, ajuizou uma 
ação na Justiça para nos despejar. Não temos onde morar”, esclareceu. 
 
Segundo o advogado Antonio Mendes, há um precedente judicial no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que reconhece o direito de moradia às famílias que residem em áreas 
urbanas em litígio que já contam com urbanização. “E, me parece, esse é o caso da 
comunidade Nova Era. É um problema que tem que ser visto com um olhar social”, 
salientou. 
 
“Essa demanda nos chegou em 2015 e tomamos algumas providências como, por 
exemplo, o cadastramento das famílias. Estamos à disposição para contribuir no sentido 
de que vocês tenham assegurado o direito à moradia”, afirmou Gilvan Alves, da 
Sedihpop. 
 
O major Marcos Brito disse que a Polícia Militar está a serviço da sociedade, mas é 
obrigada a cumprir decisão judicial e, nessas ocasiões, sempre colocamos o diálogo em 
primeiro lugar. “Já vistoriamos a área. Advirto a todos que o direito não costuma 
socorrer os que dormem”, ressaltou. 
 
O defensor público Gustavo Ferreira colocou-se à disposição para se reunir com o poder 
público municipal de São José de Ribamar e os moradores. “Estamos à disposição e 
vamos nos empenhar para encontrar uma alternativa que garanta o direito à moradia de 
todos vocês”, acrescentou. 
 
“A Comissão de Direitos Humanos da OAB/MA se solidariza com as famílias da 
comunidade Nova Era e passa a acompanhar e participar, desde já, na busca de uma 
alternativa para esse drama social”, declarou a advogada Maria Sousa. 
 
Avaliação 
 
“A reunião, que se transformou em audiência dada a presença maciça dos moradores da 
comunidade Nova Era, foi muito positiva. Fizemos um bom debate do problema e 
aprovamos os novos passos a serem dados nessa luta pelo direito à moradia”, declarou 
o advogado Antonio Mendes. 
 
Para Zé Inácio, embora alguns órgãos não tenham podido se fazer presente, a 
reunião/audiência pública cumpriu plenamente seus objetivos e, em geral, contou com 
uma boa representação. “A presença do Governo do Estado demonstra que está sensível 
ao problema. E da OAB/MA e da defensoria Pública mostram que a luta pelo direito, na 
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esfera judicial, tem uma tendência a ter um desfecho favorável aos moradores. A 
Assembleia Legislativa vai se colocar sempre à disposição”, destacou. 
 
“Primeiro, gostei muito da reunião. Tudo que eu estava esperando aconteceu aqui. Só 
tenho a agradecer ao deputado Zé Inácio pelo apoio e à Assembleia por ter nos recebido 
e ouvido. A nossa luta continua e, com fé em Deus, será vitoriosa”, avaliou a moradora 
Maria Silva Câmara. 
 
Encaminhamentos 
 
Ai final, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: a) Reunião com a 
Superintendência da Caixa Econômica Federal; b) Reunião com a Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ); c) Reunião com o desembargador relator do processo; d) Reiteração de 
pedido junto a Sedihpop para atualizar relatório e acompanhamento do caso; e) Reunião 
com a Defensoria Pública Estadual e Federal. 
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Othelino Neto garante apoio à celebração dos 65 anos do Colégio Pinheirense 

 
Deputado garantiu apoio à celebração do Colégio Pinheirense 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta 
quinta-feira (7), a visita de uma comissão do Colégio Pinheirense, localizado no município 
de Pinheiro. O objetivo foi pedir o apoio do parlamentar para a realização da festa em 
celebração aos 65 anos de fundação da unidade de ensino, pioneira na Baixada 
Maranhense. 
 
Na reunião, Othelino Neto comprometeu-se em colaborar com a organização da festa, 
colocando-se à disposição, inclusive, para a mobilização de novos parceiros, que possam 
contribuir para a realização de uma bela festa em homenagem ao Colégio Pinheirense. 
 
“O Colégio Pinheirense é muito marcante na história de várias gerações de Pinheiro e 
entorno. Agora, completa 65 anos e recebi a comissão, com o objetivo de somar esforços 
e, assim, fazer uma bela festa, prestando serviços à comunidade de Pinheiro”, afirmou. 
 
O padre Benedito Pereira Estrela destacou que o Colégio Pinheirense foi a primeira 
escola a chegar à Baixada Maranhense e já formou inúmeras pessoas, que alçaram 
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sucesso profissional e, até hoje, contribui com os três pilares da educação – a ética, a 
moral e a religião. Participaram também da reunião Ana Paula Lobato, presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema); a diretora 
pedagógica do Colégio Pinheirense, Célia Serrão; o professor Gilmar Soares; e o vereador 
Valter Soares. 
 
“Nós viemos apresentar uma proposta de parceria com o Colégio Pinheirense, que 
completa 65 anos de existência. Para fazer essa comemoração, pedimos um apoio na 
organização da festa, já que são muitos os alunos que passaram por aquela escola e, 
hoje, queremos fazer com que essas pessoas, que já são formadas, retornem para 
comemorar esses 65 anos de existência em prol da educação da Baixada Maranhense”, 
completou. 
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“Mentiras não subsistirão”, diz Andrea sobre vídeo do governo retirado do ar 

 
 
A deputada estadual Andrea Murad (PRP), comentou a decisão do juiz Gustavo Vilas Boas 
– e mandar retirar do ar trecho de uma propaganda institucional do Governo do 
Maranhão onde foram encontradas “digitais”de campanha eleitoral (saiba mais). 
 
Segundo ela, a oposição seguirá vigilante para os abusos do governador Flávio Dino 
(PCdoB) durante toda a campanha. 
 
“Mentiras não subsistirão”, declarou. 
 
Para ele, a Justiça Eleitoral teve, no caso, o mesmo entendimento do PRP: o de que o 
comunista extrapolou os limites do bom senso e da legalidade ao usar na propaganda 
oficial do governo uma cena praticamente idêntica a uma veiculada durante propgrama 
eleitoral de 2014. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/07/tre-manda-dino-excluir-trecho-de-propaganda-com-campanha-antecipada/
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“A Justiça Eleitoral entendeu que Flávio Dino, ao permitir veiculação de propaganda 
institucional usando a mesma cena de sua campanha de 2014, abusou e cometeu ato 
ilegal, extrapolando todos os limites! A mesma cena do garoto de campanha, está nos 
vídeos do governo, inebriando o povo com a retórica comunista antes e hoje, em clara 
demonstração de propaganda antecipada. O governador está abusando da estrutura do 
Estado, promovendo gastos milionários com publicidade, apenas para promoção 
pessoal, sem dar qualquer informação útil ao cidadão maranhense, que, há tempos, já 
percebeu que suas propagandas não passam de mentiras e mais mentiras que não 
subsistirão ao voto verdadeiro do povo em outubro deste ano!”, comentou. 
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Roberto Costa lamenta morte de Marcele Cardoso 

NOTA DE PESAR 
 
Foi com grande pesar que o deputado Roberto Costa (MDB) recebeu a notícia da morte 
de Marcele Cardoso da Silva, vítima de crime de feminicídio no Maranhão. Ela tinha 26 
anos e teve seu trajeto de vida interrompido de forma tão precoce. 
 
Marcele Cardoso da Silva era natural de São Luís, mãe e servidora do Detran, era membro 
do Diretório do MDB em São Luís. Ela atuou como presidente do Grêmio Estudantil, do 
Colégio Almirante Tamandaré, localizado no bairro Cohab, e contribuiu de forma 
significa para a juventude maranhense. 
 
Neste momento de dor, o deputado Roberto Costa solidariza-se com toda a família e 
amigos de Marcele, rogando a Deus que conforte a todos. 
 

Roberto Costa 
Deputado Estadual 
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Assembleia realizará ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de junho 

 
 
Agência Assembleia 
 
Comodidade, segurança e variadas atrações juninas do São João do Maranhão. Assim 
será o ‘Arraiá do Povo’, a ser realizado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por 
meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), nos dias 
14, 15 e 16 de junho. A festança, aberta ao público, acontecerá no estacionamento. 
 
A montagem da estrutura está quase finalizada. No espaço, haverá quatro barracas para 
a venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses. Amplo estacionamento 
e estrutura de segurança também estão garantidos. 
 
Segundo Antino Noleto, diretor administrativo da Casa, tudo foi pensado para 
proporcionar comodidade, conforto e segurança ao público. “Tudo está sendo 
preparado com muito carinho, dedicação e esforço. Recebemos a determinação, do 
nosso presidente para dar todo o apoio ao Gedema. Afinal de contas, é um arraial da 
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Assembleia para os servidores da Casa e, também, para toda a população do Maranhão 
que quiser participar da festa”, afirmou. 
 
Noleto adiantou algumas das atrações que deverão animar o arraial. Entre elas, Boi de 
Nina Rodrigues, Boi de Axixá, Boi de Morros, Quadrilhas, Cacuriá de Dona Teté, Boi 
Pirilampo, Companhia Barrica e Boi da Maioba. Os alunos da Creche-Escola Sementinha 
e do Projeto Sol Nascente também devem se apresentar na festa. 
 
“É com muita satisfação que divulgamos para a população esse arraial da Assembleia. 
Um arraial do povo, para o qual estão todos convidados. É a festa da cultura 
maranhense”, completou o diretor. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN). “A TV Assembleia terá uma cabine própria para 
a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a festa, ao vivo. 
Estamos com uma equipe afinada e pronta para levar ao nosso telespectador o melhor 
do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de Comunicação da AL. 
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Bira do Pindaré comemora redução dos índices de violência no Maranhão 

 
 
O Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontou queda 
considerável de homicídios no Maranhão. O estudo foi destacado da tribuna da 
Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Bira do Pindaré, que comemorou os 
últimos resultados na manhã dessa quinta-feira (07). 
 
“Mais uma pesquisa respeitada confirmando que o Maranhão tem um dos melhores 
índices em relação à criminalidade do Nordeste e do Brasil. Os homicídios no Nordeste 
aumentaram de 41,84 para 44,15, mas, na contramão, o Maranhão, o Ceará e a Paraíba 
se destacaram pela redução. Há uma tendência de queda da violência no estado do 
Maranhão. Isso é uma excelente notícia para os maranhenses, mostrando que, apesar 
da crise, o Maranhão tem adota as estratégias corretas”, frisou. 
 
O parlamentar acrescentou ao seu discurso informações da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, que registrou redução de 73% nas ocorrências de assaltos a bancos, 
em comparação aos anos de 2017 e 2014. Na região metropolitana de São Luís, o número 
de homicídios caiu 40,6%, no mesmo período. Para ele, esses são resultados dos 
investimentos necessários e do fortalecimento do Sistema de Segurança que o 
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governador Flávio Dino (PCdoB) tem feito para enfrentar a criminalidade, que, destacou, 
é extremamente perversa no Brasil inteiro. 
 
“Acabaram os assaltos no Maranhão? Não, não acabaram. Mas hoje, no Maranhão, está 
diminuindo e a mesma coisa acontece em relação aos homicídios. Tudo isso acontece 
graças à ação correta do Governo do Estado que investe na segurança pública, com mais 
equipamentos, mais viaturas, motocicletas, mais inteligência e policiais. Tudo isso é 
determinante para combater a violência; além, claro, das políticas públicas na área da 
educação. Combater a violência não é só caso de polícia, é, sobretudo, de políticas 
públicas”, defendeu. 
 
Bira acrescentou a importância de oferecer mais alternativa à juventude como um vetor 
decisivo, pois, de acordo com ele, é o segmento mais vulnerável à violência. Na mesma 
linha, ele lembrou que há, o que chamou de um verdadeiro extermínio da juventude 
brasileira em razão da criminalidade. 
 
Por fim, o deputado anunciou que a tendência é os índices caírem ainda mais, porque no 
mês de julho o Governo do Estado vai colocar nas ruas mais 1.500 policiais, pela 
convocação. Serão 1.200 do último concurso que foi realizado e 300 policias sub judice 
serão chamados em todo o Maranhão. 
 
“Na hora em que o Brasil virar essa página da crise política e econômica, certamente, 
nós vamos poder avançar ainda mais com as estratégias e as políticas públicas, que já 
estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado. Portanto, quero parabenizar o 
governador Flávio Dino com toda sua equipe, especialmente o secretário de Segurança, 
Jefferson Portela, porque está no caminho certo”, concluiu. 
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Fábio Braga defende recuperação de estradas para melhor escoamento da produção de 
grãos 

 
Fábio Braga lembrou que, nesse período, houve alagamentos,  
enchentes e transtornos para a população por conta da falta de 
energia e de água. 

 
Em pronunciamento feito na sessão desta quarta-feira, 6, o deputado Fábio Braga (SD) 
enfatizou a necessidade da recuperação das estradas vicinais, estaduais e federais – que 
estão danificadas em decorrência das intensas chuvas que atingem o Maranhão. Ele 
acentuou que, com a recuperação da malha viária, vai melhorar o escoamento de grãos 
e da agricultura sustentável. 
 
Fábio Braga lembrou que, nesse período, houve alagamentos, enchentes e transtornos 
para a população por conta da falta de energia e de água, mas houve também o aumento 
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na produção dos grãos da agricultura familiar, do agronegócio e de todos os 
investimentos na agropecuária maranhense. 
 
Disse também que muitas das estradas vicinais, estaduais e federais, que são trajetos do 
escoamento, estão danificadas, por isso, pediu que os prefeitos e os governos estadual 
e federal tomem providências, visto que, aquelas rodovias servem para o transporte de 
passageiros, de cargas e de todo seguimento de negócios que são feitos pelas malhas 
rodoviárias. 
 
“Todos sabem que sem chuva dificilmente nós teremos boas colheitas, pois temos 
dificuldade ainda em ter uma agricultura que se sustente sem o período chuvoso. Agora, 
com os transtornos advindos da chuva, também tem que ser recuperada boa parte da 
nossa malha viária que corta o Estado do Maranhão”, afirmou Fábio Braga. 

 


