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‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira prometendo três noites de muita
animação

Contagem regressiva para a primeira noite do ‘Arraiá do Povo’ 2019, que começa nesta
sexta-feira (14), a partir das 18h30, na área do estacionamento da Assembleia Legislativa
do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Barracas, bandeirinhas e um
grande palco já compõem a estrutura da festança junina, que promete três noites de
muita animação. A programação terá continuidade nos dias 15 e 16.
Em sua segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Alema, por meio do Grupo
de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). Comodidade e segurança estão
garantidos na festança, cujo espaço contará com quatro barracas para a venda de
comidas típicas, mesas e cadeiras, além de playground para a criançada e um grande
palco, onde se apresentarão variadas atrações.
Também foi ampliado o circuito de acessibilidade, principalmente às barracas, que foram
adaptadas para o atendimento de cadeirantes. A estrutura do arraial contará, ainda, com
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rampa de acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em frente ao palco e
acesso especial aos banheiros químicos.
Programação
A primeira atração da noite de abertura será o grupo Folia de Três, formado pelos
cantores Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, que também fará a abertura
da festa nas duas noites seguintes. Na sequência, vem a apresentação do Boizinho
Barrica. O público ainda assistirá às apresentações do Boi Lendas e Magias, Boi de Axixá
e do Boi de Maracanã. O show de encerramento da primeira noite junina terá o cantor
cearense Matheus Fernandes, um dos talentos sertanejos da nova geração.
No sábado (15), o ‘Arraiá do Povo’ receberá, além do Folia de Três, os alunos das oficinas
de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi de
Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi Novilho Branco, Quadrilharte de Alcântara e Boi da Maioba.
No domingo (16), encerrando a festa, tem Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona Teté, Boi de
Morros, Boi de Nina Rodrigues e o cantor sertanejo Lucas Seabra.
Transmissão ao vivo
A TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) fará transmissão ao vivo nas três noites de
festança do ‘Arraiá do Povo’. A festança também será transmitida pela Rádio Assembleia
Online (www.radioalema.com), pelo site www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes sociais.
A transmissão contará com entrevistas, comentários, flashes, além de reportagens
especiais, que serão exibidas nos intervalos da cobertura. Uma cabine foi montada
especialmente para a transmissão, começando às 18h30, mesmo horário de início das
apresentações.
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Duarte Jr consolidado como o nome mais forte do grupo Flávio Dino para disputa de São
Luís

De acordo com informações divulgadas por pessoas com bom trânsito no Palácio dos
Leões, uma nova pesquisa encomendada pelos governistas para avaliar o cenário
eleitoral para a disputa da Prefeitura de São Luís, o deputado estadual Duarte Júnior
(PCdoB), está consolidado como o nome que possui o melhor desempenho dentre
aqueles que compõem o grupo do governador Flávio Dino (PCdoB).
A projeção aponta Eduardo Braide (PMN) com 50%, Duarte Júnior com 12%, Wellington
do Curso (PSDB) com 9% e Neto Evangelista (DEM) com 7%. Os demais nomes colocados
na pesquisa eleitoral não tiveram seus números revelados, o que chama atenção que
Bira do Pindaré (PSB), Rubens Júnior (PCdoB) e Osmar Filho (PDT), ainda não possuem
números expressivos.
Sabendo que o principal adversário do grupo Flávio Dino será o deputado federal
Eduardo Braide, Duarte Júnior é quem vem demonstrando maior poder de
enfrentamento. Vale ressaltar que o deputado estadual vive uma tentativa de
isolamento por uma parte do seu grupo político, mas mesmo assim o ex-presidente do
Procon mostra que tem os principais aliados ao seu lado: o povo.
Com a consolidação de sua posição, como o nome mais forte do grupo Flávio Dino,
Duarte Júnior deve começar a vencer resistências e deve começar aglutinar forças
políticas, que começam a entender que uma vitória sobre Eduardo Braide é muito mais
provável e real com aquele que ficou conhecido como defensor dos direitos dos
consumidores.
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O restabelecimento da ordem democrática exige a imediata demissão do ministro da
Justiça”, diz Zé Inácio

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta segunda-feira (10), para dar
destaque as conversas entre o na época juiz Sérgio Moro e o procurador Dallton
Dallagnol.
“As conversas tornadas públicas pelo Site The Intercept demostram a condução antiética
e criminosa dos principais atores da Operação Laja Jato. O ex-juiz Sérgio Moro e o
Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus que
eram seus alvos políticos, especialmente, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva”, disse.
Segundo Zé Inácio, a troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da
Justiça assumiu o papel de chefe das investigações, ferindo as normas da Constituição e
do Código de Ética da Magistratura.
“O antigo responsável pela 13ª Vara Criminal Federal, de Curitiba, rompeu com as
normas do devido processo legal da imparcialidade e da independência do julgador.
Moro e os procuradores liderados por Dallton Dallagnol conspiraram para fabricar
evidências que driblassem a regra do juízo natural, a presunção de inocência e o amplo
direito de defesa. Atuaram abertamente para influir nos resultados das eleições
presidenciais de 2018, em uma primeira etapa para condenar o ex-presidente e torná-lo
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inelegível. Depois para impedir que sua voz fosse ouvida pelos eleitores antes do pleito”,
destacou o parlamentar, a partir da Nota divulgada pelo Comitê Lula Livre.
Ainda, segundo Zé Inácio, estes atuaram como cabos eleitorais de Jair Bolsonaro, que
acabou por recompensar Sérgio Mouro com o cargo de Ministro da Justiça. E os diálogos
provam que a operação Lava Jato e os julgamentos de Lula são a maior fraude judicial de
nossa história.
“O sistema de justiça vem sendo manipulado para servir de arma aos setores mais
conservadores de nosso país. O restabelecimento da ordem democrática exige a
imediata demissão do ministro da Justiça com a responsabilização criminal e a abertura
de processos administrativos contra todos que participaram da conspiração sob seu
comando, que também devem ser prontamente afastados das suas funções. O
Parlamento, aqui me refiro a Câmara e ao Senado. O Parlamento não pode se calar. Estão
sobre a Mesa todos os motivos para abrir uma comissão de investigação sobre os delitos
da operação Lava Jato. Exigimos das cortes superiores a anulação dos julgamentos que
condenaram o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva com sua imediata libertação e o
pleno reconhecimento de sua inocência. O combate à corrupção, anseio nacional, não
pode servir de bandeira para a ação ilegal antidemocrática, antipatriótica de um grupo
que, por esse caminho, pretende tomar de assalto o Estado“, finalizou.
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Adriano apresenta emenda contra diminuição salarial de policiais

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou emenda ao projeto de Lei n°
290/2019 do governador Flávio Dino que trata da redução dos benefícios salariais dos
policiais civis do Estado do Maranhão.
O projeto de Lei do poder executivo foi publicado no diário da Assembleia Legislativa do
Maranhão no dia 04 de junho. A alteração sugerida é no artigo 4 do anexo V da Lei
10.266, que trata dos subsídios do subgrupo de atividades da Polícia Civil. Com a
aprovação da medida do governador, os profissionais terão a diminuição dos seus
salários.
A emenda do deputado Adriano pretende impedir essa alteração, evitando novas
despesas e mantendo os valores atuais pagos aos comissários, investigadores, escrivães,
peritos e auxiliares de perito médico legal da Polícia Civil, integrantes da classe A/3.
“Em vez de aumentar os benefícios desses profissionais, ele diminui o adicional noturno
e de insalubridade. É um absurdo! Entrei com uma emenda na Assembleia Legislativa do
Maranhão para corrigir essa injustiça!”, disse o deputado.
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“Não vamos baixar a cabeça por ter sido barrado”, afirma Fábio Macedo

Durante seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira(10), o
presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Fabio Macedo levou esclarecimentos
sobre a visita à unidade Itaqui Geração de Energia da Empresa Eneva, onde a comissão
composta pelos deputados Zito Rolim, Leonardo Sá, Ciro Neto, Antônio Pereira e
Wendell Lages, teve sua entrada barrada, mesmo acompanhando o Instituto de
Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq), que é o órgão fiscalizador da
atividade industrial e metrologia no estado.
“Não vamos baixar a cabeça por ter sido barrados pela empresa Eneva, durante a nossa
visita à Itaqui Geração de Energia, onde estávamos acompanhado o Instituto de
Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq). Ali, não foram barrados os
deputados membros da Comissão de Assuntos Econômicos, mas representantes
legítimos de 7 milhões de maranhenses, mostrando a falta de respeito e consideração
que a Eneva demonstra ao povo do Maranhão, mesmo lucrando bilhões com a
exploração da nossa riqueza, que é o Gás Natural”, disse Macedo.
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Ainda como parte de seu discurso, o parlamentar pedetista ainda destacou o papel dos
parlamentares como comissão e reafirmou o compromisso de fazer com que o Gás
Natural seja utilizado como combustível veícular no Maranhão.
“Enquanto deputados temos o dever de lutar para trazer mais benefícios para o nosso
povo, pois, foi para isso que fomos eleitos. Portanto, continuaremos brigando,
arregaçando as mangas e saindo do nosso lugar de conforto, porque as pessoas se
cansaram de discursos prontos e querem ação. Tenho certeza que conseguiremos fazer
com que o GNV seja uma realidade para a nossa população“, finalizou.
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‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira com
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‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira com grandes atrações

Contagem regressiva para a primeira noite do ‘Arraiá do Povo’ 2019, que começa nesta
sexta-feira (14), a partir das 18h30, na área do estacionamento da Assembleia Legislativa
do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Barracas, bandeirinhas e um
grande palco já compõem a estrutura da festança junina, que promete três noites de
muita animação. A programação terá continuidade nos dias 15 e 16.
Em sua segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Alema, por meio do Grupo
de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). Comodidade e segurança estão
garantidos na festança, cujo espaço contará com quatro barracas para a venda de
comidas típicas, mesas e cadeiras, além de playground para a criançada e um grande
palco, onde se apresentarão variadas atrações.
Também foi ampliado o circuito de acessibilidade, principalmente às barracas, que foram
adaptadas para o atendimento de cadeirantes. A estrutura do arraial contará, ainda, com
rampa de acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em frente ao palco e
acesso especial aos banheiros químicos.
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Programação
A primeira atração da noite de abertura será o grupo Folia de Três, formado pelos
cantores Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, que também fará a abertura
da festa nas duas noites seguintes. Na sequência, vem a apresentação do Boizinho
Barrica. O público ainda assistirá às apresentações do Boi Lendas e Magias, Boi de Axixá
e do Boi de Maracanã. O show de encerramento da primeira noite junina terá o cantor
cearense Matheus Fernandes, um dos talentos sertanejos da nova geração.
No sábado (15), o ‘Arraiá do Povo’ receberá, além do Folia de Três, os alunos das oficinas
de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi de
Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi Novilho Branco, Quadrilharte de Alcântara e Boi da Maioba.
No domingo (16), encerrando a festa, tem Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona Teté, Boi de
Morros, Boi de Nina Rodrigues e o cantor sertanejo Lucas Seabra.
Transmissão ao vivo
A TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) fará transmissão ao vivo nas três noites de
festança do ‘Arraiá do Povo’. A festança também será transmitida pela Rádio Assembleia
Online (www.radioalema.com), pelo site http://www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes
sociais.
A transmissão contará com entrevistas, comentários, flashes, além de reportagens
especiais, que serão exibidas nos intervalos da cobertura. Uma cabine foi montada
especialmente para a transmissão, começando às 18h30, mesmo horário de início das
apresentações.
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Depois do TJ, agora a Assembleia poderá liberar servidores em dias de jogos da seleção
feminina

A deputada Helena Duailibe acaba de solicitar ao presidente da Assembleia, deputado
Othelino Neto, que copie o bom modelo de ação do Tribunal de Justiça do Maranhão,
que dará folga aos seus servidores nos dias de jogos da Seleção Feminina de Futebol, no
mundial que, pela primeira vez, está sendo transmitido pela Rede Globo.

Imagem de sessão transmitida pela TV Assembleia, feita por internauta
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Vale lembrar a todos que a Band investe nesse produto há 8 mundiais femininos e só
agora os poderes públicos notaram que existe uma equipe de mulheres da categoria
esportiva que representa o Brasil no mundo.
Aviso! A geração da craque Marta já está se aposentando. O saudoso narrador e bom
empresário de marketing esportivo Luciano do Vale já partiu. Mas os “louros” vão para
a TV dos Marinhos, que “tomaram” um quase eterno produto da Band neste mundial.
Parabéns, Rede Globo.
É mole?!
Texto escrito e postado originalmente no Facebook de Marcos Mondego, Radialista R
Publicitário
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Zé Inácio critica postura de Sérgio Moro quando juiz, pede absolvição e soltura imediata
de Lula
O deputado Zé Inácio Lula (PT) ocupou a tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira
(10), para criticar severamente o comportamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro,
quando exerceu o cargo de juiz federal e comandou o processo da Operação Lava Jato.

As críticas do parlamentar petista são por conta das recentes divulgações de áudios em
que o ex-magistrado e o procurador federal Deltan Dellagnol atuaram de forma
combinada para condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o claro objetivo
de tirá-lo do páreo das eleições presidenciais de 2018.
“O diálogo que veio a público entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Dellagnol
demonstra que muita coisa do que eu dizia aqui era verdade, era correto e que, de fato,
o ex-presidente Lula foi perseguido politicamente por meio de instrumento via Poder
Judiciário, para condená-lo, depois condená-lo novamente em segunda instância e
interditá-lo do processo eleitoral. E aí não ser candidato nas últimas eleições 2018.
Depois foi impedido, inclusive, de conceder entrevistas que poderiam, no entendimento
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dos adversários, inclusive do próprio Judiciário, dos próprios membros da Lava Jato,
como Sérgio Moro, influenciar no resultado das eleições”, afirmou o parlamentar.
Conforme Zé Inácio, Lula não pôde dar entrevista à Folha de São Paulo, no período do
processo eleitoral, mas, às vésperas do segundo turno, o então juiz Sérgio Moro divulgou
uma delação premiada do Palocci com a certeza de que aquilo interferiria no processo
eleitoral.
Na tribuna, Zé Inácio leu uma nota do Comitê Lula Livre, que faz menção às mensagens
provando que o julgamento de Lula foi farsa judicial.
Íntegra da nota
“As conversas tornadas públicas pelo Site The Intercept demostram a condução antiética
e criminosa dos principais atores da Operação Laja Jato. O ex-juiz Sérgio Moro e o
Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus que
eram seus alvos políticos, especialmente, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.
A troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da Justiça era o chefe
real das investigações, o seu tutor e maestro, ferindo as normas da Constituição e do
Código de Ética da Magistratura. O antigo responsável pela 13° Vara Criminal Federal, de
Curitiba, rompeu com as normas do devido processo legal da imparcialidade e da
independência do julgador. Moro e os procuradores liderados por Dallton Dallagnol
conspiraram para fabricar evidências que driblassem a regra do juízo natural, a
presunção de inocência e o amplo direito de defesa. Atuaram abertamente para influir
nos resultados das eleições presidenciais de 2018, em uma primeira etapa para
considerar o ex-presidente e torná-lo inelegível. Depois para impedir que sua voz fosse
ouvida pelos eleitores antes do pleito.
Atuaram como cabos eleitorais de Jair Bolsonaro, que acabou por recompensar Sérgio
Mouro com o cargo que atualmente ocupa, para a vergonha dos brasileiros e brasileiras
que têm compromisso com a democracia.
São incontestáveis as provas nos diálogos informados de que a operação Lava Jato e os
julgamentos de Lula são a maior fraude judicial de nossa história. Uma demonstração
inequívoca do que temos denunciado. O sistema de justiça vem sendo manipulado para
servir de arma nos setores mais conservadores de nosso país. O restabelecimento da
ordem democrática exige a imediata demissão do ministro da Justiça com a
responsabilização criminal e a abertura de processo administrativos contra todos que
participaram da conspiração sob seu comando, que também devem ser prontamente
afastados das suas funções.
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O Parlamento, aqui me refiro ao Parlamento da Câmara e do Senado. O Parlamento não
pode se calar. Estão sobre a Mesa todos os motivos para abrir uma comissão de
investigação sobre os delitos da operação Lava Jato.
Exigimos das cortes superiores a anulação dos julgamentos que condenaram o expresidente Luís Inácio Lula da Silva com sua imediata libertação e o pleno
reconhecimento de sua inocência. O combate à corrupção, anseio nacional, não pode
servir de bandeira para a ação ilegal antidemocrática, antipatriótica de um grupo que,
por esse caminho, pretende tomar de assalto o Estado. São Paulo, 10 de junho de 2019.
Comitê Nacional Lula Livre”.
Investigação
Zé Inácio acrescenta que o vazamento de informações ainda vai passar por investigação,
para se identificar como chegou a essa troca de mensagens vazadas. Ele afirma que foi
um hacker, mas enfatiza que tudo ali é verdadeiro.
“Sempre tenho dito aqui que um processo, se fosse conduzido de acordo com o que
rege, o Código do Processo Penal Brasileiro, com as garantias constitucionais
estabelecidas na Constituição Federal de 1988, esse processo não teria, no mínimo, a
celeridade que teve. De tal forma que visava condenar um presidente da República, um
ex-presidente da República com um potencial eleitoral de se tornar novamente
presidente da República. E para ele não se tornar novamente presidente do Brasil, a
única alternativa que os adversários tiveram foi interditá-lo, tirá-lo da disputa eleitoral
de 2018”, finalizou.
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Zé Inácio vê conduta criminosa de Sérgio Moro no
julgamento de Lula…
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Deputado estadual do PT diz que o ex-juiz da Lava Jato estabeleceu uma relação de
conluio com o procurador Deltan Dallagnol para perseguir e condenar o ex-presidente
como forma de influenciar as eleições de 2018

ZÉ INÁCIO PEDE A ANULAÇÃO SUMÁRIA DO JULGAMENTO DE LULA POR SÉRGIO MORO, e diz que o juiz agiu
em conluio com o Ministério Público

O deputado estadual Zé Inácio (PT) fez duro discurso esta semana para analisar a
revelação de um esquema envolvendo o juiz Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato,
procurador Deltan Dallagnol.
– As conversas tornadas públicas pelo Site The Intercept demonstram a condução
antiética e criminosa dos principais atores da Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro
e o Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus
que eram seus alvos políticos, especialmente, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva –
afirmou o parlamentar.
Na avaliação do petista, Sérgio Moro assumiu o papel de chefe das investigações contra
Lula, orientando até a montagem da denúncia, ferindo a Constituição e do Código de
Ética da Magistratura.
– Moro e os procuradores liderados por Dallton Dallagnol conspiraram para fabricar
evidências que driblassem a regra do juízo natural, a presunção de inocência e o amplo
direito de defesa. Atuaram abertamente para influir nos resultados das eleições
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presidenciais de 2018. Em uma primeira etapa para condenar o ex-presidente e torná-lo
inelegível. Depois para impedir que sua voz fosse ouvida pelos eleitores antes do pleito
– destacou o parlamentar, a partir da Nota divulgada pelo Comitê Lula Livre.
– O sistema de justiça vem sendo manipulado para servir de arma aos setores mais
conservadores de nosso país. O restabelecimento da ordem democrática exige a
imediata demissão do ministro da Justiça com a responsabilização criminal e a abertura
de processos administrativos contra todos que participaram da conspiração sob seu
comando, que também devem ser prontamente afastados das suas funções –
completou.
Zé Inácio também defendeu a anulação sumária dos julgamentos de Lula e imediata
liberdade do ex-presidente nas instâncias superiores da Justiça.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Pesquisa confirma liderança de Braide e mostra
segundo lugar indefinido em São Luís...
http://www.marcoaureliodeca.com.br/
POLÍTICA
12/06/2019

Pesquisa confirma liderança de Braide e mostra segundo lugar indefinido em São Luís...
Números do Instituto Interpreta, do Pará – aos quais o blog Marco Aurélio D’Eça teve
acesso – mostra empate técnico entre Wellington do Curso, Duarte Júnior e Neto
Evangelista pela condição de enfrentar o favorito em um eventual segundo turno.

EDUARDO BRAIDE CONTINUA MANTENDO A LIDERANÇA NA CORRIDA PELA PREFEITURA DE SÃO LUÍS, com larga
margem em relação aos adversários

Nova pesquisa sobre a sucessão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT) em São Luís –
divulgados com exclusividade pelo blog Marco Aurélio D’Eça – confirma os institutos
Prever e Escutec nos dois principais aspectos da corrida eleitoral.
1 – O deputado federal Eduardo Braide (PMN) mantém liderança folgada na disputa;
2 – Os deputados estaduais Wellington do Curso (PSDB), Duarte Júnior (PCdoB) e Neto
Evangelista (DEM) – exatamente nesta ordem – estão rigorosamente empatados na
segunda posição.
No principal cenário a que este blog teve acesso, Braide aparece com índice na casa dos
42%; em seguida, aparecem Wellington, com cerca de 10%, Duarte com 9% e Evangelista
com 7,5%.
Entre Braide e os candidatos que estão embolados no segundo turno aparece o índices
dos que Não Sabem ou Não Responderam a pesquisa, hoje na casa dos 14%.
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WELLINGTON DO CURSO, DUARTE JÚNIOR E NETO EVANGELISTA disputam o direito de enfrentar Braide
em um segundo turno

Nosdiversos cenários, Eduardo Braide tem índices que variam entre 42% e 50%,
dependendo dos adversaários.
O Instituto Interpreta, do Pará, ouviu pouco mais de mil pessoas em São Luís, entre os
dias 28 e 30 de maio; os dados confirmam os números da Escutec, divulgados no final de
abril.
Na pesquisa, aparecem também o candidato Bira do Pindaré (PSB), no pelotão de trás, e
Rubens Pereira Júnior (PCdoB) candidato prefeito do Palácio dos Leões, com índices
abaixo de 1%.
Os outros aspectos da pesquisa Interpreta serão abordados em posts futuros…
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Para Zé Inácio, demissão do ministro da Justiça restabelecerá ordem democrática do país

Segundo Zé Inácio, a troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da Justiça assumiu o
papel de chefe das investigações, ferindo as normas da Constituição e do Código de Ética da Magistratura

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta segunda-feira (10), para dar
destaque as conversas entre o na época juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan
Dallagnol.
“As conversas tornadas públicas pelo site The Intercept demostram a condução antiética
e criminosa dos principais atores da Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro e o
Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus que
eram seus alvos políticos, especialmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, disse.
Segundo Zé Inácio, a troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da
Justiça assumiu o papel de chefe das investigações, ferindo as normas da Constituição e
do Código de Ética da Magistratura.
“O antigo responsável pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba rompeu com as normas
do devido processo legal da imparcialidade e da independência do julgador. Moro e os
procuradores liderados por Deltan Dallagnol conspiraram para fabricar evidências que
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driblassem a regra do juízo natural, a presunção de inocência e o amplo direito de defesa.
Atuaram abertamente para influir nos resultados das eleições presidenciais de 2018, em
uma primeira etapa para condenar o ex-presidente e torná-lo inelegível. Depois para
impedir que sua voz fosse ouvida pelos eleitores antes do pleito”, destacou o
parlamentar, a partir da nota divulgada pelo Comitê Lula Livre.
Ainda segundo Zé Inácio, eles atuaram como cabos eleitorais de Jair Bolsonaro, que
acabou por recompensar Sérgio Mouro com o cargo de Ministro da Justiça. “E os diálogos
provam que a Operação Lava Jato e os julgamentos de Lula são a maior fraude judicial
de nossa história”, afirmou.
Manipulação
“O sistema de Justiça vem sendo manipulado para servir de arma aos setores mais
conservadores de nosso país. O restabelecimento da ordem democrática exige a
imediata demissão do ministro da Justiça, com a responsabilização criminal, e a abertura
de processos administrativos contra todos que participaram da conspiração sob seu
comando, que também devem ser prontamente afastados das suas funções.
O parlamento a que me refiro é à Câmara dos Deputados e ao Senado. O parlamento
não pode se calar. Estão sobre a mesa todos os motivos para abrir uma comissão de
investigação sobre os delitos da Operação Lava Jato.
Exigimos das cortes superiores a anulação dos julgamentos que condenaram o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva com sua imediata libertação e o pleno
reconhecimento de sua inocência. O combate à corrupção, anseio nacional, não pode
servir de bandeira para a ação ilegal, antidemocrática, antipatriótica de um grupo que,
por esse caminho, pretende tomar de assalto o Estado.”, finalizou Zé Inácio.
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Adriano apresenta emenda contra diminuição salarial de policiais

Os deputados Adriano Sarney, César Pires e Wellington do Curso receberam representantes
de delegados e policiais civis

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou emenda ao projeto de Lei n°
290/2019 do governador Flávio Dino que trata da redução dos benefícios salariais dos
policiais civis do Estado do Maranhão.
O projeto de Lei do poder executivo foi publicado no diário da Assembleia Legislativa do
Maranhão no dia 04 de junho. A alteração sugerida é no artigo 4 do anexo V da Lei
10.266, que trata dos subsídios do subgrupo de atividades da Polícia Civil. Com a
aprovação da medida do governador, os profissionais terão a diminuição dos seus
salários.
A emenda do deputado Adriano pretende impedir essa alteração, evitando novas
despesas e mantendo os valores atuais pagos aos comissários, investigadores, escrivães,
peritos e auxiliares de perito médico legal da Polícia Civil, integrantes da classe A/3.
“Em vez de aumentar os benefícios desses profissionais, ele diminui o adicional noturno
e de insalubridade. É um absurdo! Entrei com uma emenda na Assembleia Legislativa do
Maranhão para corrigir essa injustiça!”, disse o deputado.
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Deputado Wellington destaca ação dos professores aprovados no concurso de 2009 e se
posiciona em defesa da categoria

Wellington reafirmou seu compromisso com a educação e com os professores

O deputado estadual Wellington do Curso fez referência, na Assembleia Legislativa do
Maranhão, ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para definição da
existência ou não do direito dos candidatos excedentes em concurso público para
professor do Estado do Maranhão à nomeação. O que ensejou a ação foi o elevado
número de contratação de professores temporários, dentro do prazo de validade do
certame, para o mesmo local e disciplina de aprovação dos excedentes.
Ao fazer referência ao caso, Wellington reafirmou o seu compromisso com a educação
e, consequentemente, com os professores.
“Entendemos sim que os poderes Legislativo e Judiciário são harmônicos e
independentes entre si. Estamos na luta em defesa dos professores de 2009 desde o
início do mandato, quando realizamos, inclusive, audiências em defesa da categoria. Há
argumentos fáticos que comprovam que, ainda durante o prazo de validade do concurso,
houve inúmeras contratações temporárias de professores, sendo que havia aprovados
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em concurso. O nosso posicionamento é um só: em defesa dos aprovados em concurso,
em defesa dos professores”, disse Wellington.

O pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – aprovado
pelo Pleno do TJMA nessa quarta-feira (14) – foi formalizado pelo desembargador Paulo
Velten (relator), visando à formação de tese jurídica pelo colegiado sobre a matéria.
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Prefeito Fábio Gentil define com empresários do Paraná instalação de duas fábricas em
Caxias

Prefeito Fábio Gentil e o deputado Zé Gentil discutiram detalhes do projeto com os representantes da
empresa paranaense

O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, recebeu, em seu gabinete, representantes da empresa
Água Top, do Paraná, especializada em beneficiamento de produtos químicos para
tratamento de água e em fabricação de equipamentos tecnológicos no mesmo ramo. Na
audiência, os empresários anunciaram a instalação de duas unidades no município. O
deputado estadual Zé Gentil, que vem atuando, desde o início do mandato, de forma
permanente e decisiva em prol do povo caxiense, foi quem intermediou a reunião.
Rogério Joróski, representante da Água Top, anunciou que a implantação das duas
unidades da Água Top em Caxias se dará em dois momentos. A primeira será a etapa de
obras civis e de montagem dos equipamentos. Posteriormente, terá início a operação da
planta propriamente dita, com geração de emprego e renda para a cidade.
O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Caxias, Arnaldo Arruda,
também participou do encontro. Para ele, o investimento vai proporcionar melhorias à
região, pois serão fabricados produtos de boa qualidade, comercializados a preços
competitivos. “Acima de tudo, os empreendimentos trarão desenvolvimento”,
enfatizou.
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Zé Gentil destacou a perspectiva de desenvolvimento gerada pelo anúncio da
implantação das duas fábricas e disse acreditar que o projeto se tornará realidade.
Investimentos

Fábio Gentil e Zé Gentil comemoram a chegada de mais um empreendimento a Caxias

O cenário atual de Caxias é promissor. Nos últimos três meses, o município tem recebido
investimentos de diferentes setores, sobretudo por sua localização geográfica
estratégica no Norte/Nordeste, diferencial que a torna uma das apostas para empresas
nacionais, sobretudo do segmento da Água Top, que atua há 25 anos no mercado,
inicialmente no Paraná, depois no Ceará e agora no Maranhão.
O prefeito Fábio Gentil considerou a primeira conversa com os representantes da Água
Top uma oportunidade mais do que clara para que tenha início o processo de
implantação das fábricas. “Consequentemente, transformaremos esse sonho em
realidade, tirando o projeto do papel para executá-lo na prática”, salientou.
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Deputado Yglésio admite mudar de Partido para ser candidato a Prefeito de São Luís

O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) em conversa com o titular do blog Jorge Vieira,
nesta manhã de terça-feira (11), afirmou que está trabalhando para viabilizar sua
candidatura pelo PDT, mas ressaltou que não pretende impor qualquer obstáculo, caso
o partido faça opção por apoiar um candidato de outra legenda, desde que lhe libere
também para tentar se viabilizar outra sigla.
O parlamentar fez esta manifestação ao ser questionado sobre constantes comentários
de bastidores em torno de uma suposta aliança que estaria sendo costurada pelo DEM
com o PDT visando às eleições de 2020 e 2022. Perguntei se ele na condição de précandidato aceitaria uma aliança dos dois partidos tendo Neto Evangelista (DEM) como
candidato e ele respondeu: “aceitaria, mas desde que me liberassem para viabilizar a
minha candidatura por outra legenda”.
Como as articulações para o pleito de 2020 estão só iniciando, se o PDT resolver lançar
candidatura própria, o deputado terá que vencer internamente uma disputa com o
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho, que também está em précampanha para prefeito da capital.
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Marque na sua agenda! ‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira

A programação do Arraiá do Povo terá continuidade nos dias 15 e 16.

Contagem regressiva para a primeira noite do ‘Arraiá do Povo’ 2019, que começa nesta
sexta-feira (14), a partir das 18h30, na área do estacionamento da Assembleia Legislativa
do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Barracas, bandeirinhas e um
grande palco já compõem a estrutura da festança junina, que promete três noites de
muita animação. A programação terá continuidade nos dias 15 e 16.
Em sua segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Alema, por meio do Grupo
de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). Comodidade e segurança estão
garantidos na festança, cujo espaço contará com quatro barracas para a venda de
comidas típicas, mesas e cadeiras, além de playground para a criançada e um grande
palco, onde se apresentarão variadas atrações.
Também foi ampliado o circuito de acessibilidade, principalmente às barracas, que foram
adaptadas para o atendimento de cadeirantes. A estrutura do arraial contará, ainda, com
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rampa de acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em frente ao palco e
acesso especial aos banheiros químicos.
A primeira atração da noite de abertura será o grupo Folia de Três, formado pelos
cantores Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, que também fará a abertura
da festa nas duas noites seguintes. Na sequência, vem a apresentação do Boizinho
Barrica. O público ainda assistirá às apresentações do Boi Lendas e Magias, Boi de Axixá
e do Boi de Maracanã. O show de encerramento da primeira noite junina terá o cantor
cearense Matheus Fernandes, um dos talentos sertanejos da nova geração.
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Membros do Judiciário, Ministério Público e entidades de classe destacam a importância
da audiência sobre a Previdência

O evento foi proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B), por meio de requerimentos dos deputados
federais Bira do Pindaré (PSB-MA) e Juscelino Filho (DEM) e reuniu parlamentares e vários
representantes de entidades civis organizadas

Membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, advogados e representantes de
entidades de classe avaliaram de forma positiva a audiência pública sobre a Reforma da
Previdência, realizada na manhã segunda-feira (10), no auditório Fernando Falcão, da
Assembleia Legislativa do Maranhão.
O evento foi proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B), por meio de
requerimentos dos deputados federais Bira do Pindaré (PSB-MA) e Juscelino Filho (DEM)
e reuniu parlamentares e vários representantes de entidades civis organizadas. O
presidente da Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa a proposta de reforma
da Previência, deputado federal Marcelo Ramos, também compareceu à audiência.
Presente ao evento, o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem), Tarcisio José Sousa Bomfim, parabenizou a Assembleia Legislativa
do Maranhão pela iniciativa e também os representantes da Câmara Federal que
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compareceram à audiência. Ele afirmou que a Previdência é importante porque é
patrimônio da sociedade brasileira e que a reforma precisa atender aos anseios da
população.
“A PEC visa alterar tanto o regime geral quanto o regime próprio de Previdência Social.
Logo, há muito o que se discutir porque, nos últimos 24 anos, nós já tivemos seis
reformas da Previdência. Então, quem garante que a PEC que foi proposta no início desse
ano já não concretiza propostas e anseios da população brasileira que podem resolver o
alegado déficit?”, disse Tarcísio.
O presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, Ângelo Santos, afirmou que
a reforma é necessária, mas não nos termos em que ela está sendo colocada pelo
governo federal. “Nós temos que enfrentar, principalmente, a questão da
desconstitucionalização, ou seja, de tirar a previdência do texto constitucional. É um
problema muito grande porque tira, inclusive, a importância do parlamento na
amplitude dessa discussão e de outros temas que nós temos que enfrentar, como o
Benefício Continuado, o trabalhador rural e as alíquotas excessivas. São pontos que
merecem uma discussão ampliada e um ajuste”, acentuou Ângelo Santos.
O jornalista Ed Wilson, representante da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias
no Maranhão, enfatizou que a reforma da Previdência vem sendo pautada pelos meios
de comunicação convencionais como algo que vai retirar privilégios, que vai atacar os
setores mais sofisticados da sociedade, quando, na verdade, a reforma é um projeto,
não só no Brasil, mas do sistema financeiro internacional.
“A reforma já aconteceu no Chile e está em pauta no Brasil, visando, fundamentalmente,
atender aos interesses dos bancos. O objetivo é desmontar o sistema de seguridade
social, que é mais complexo do que a Previdência. Então, dentro de uma lógica de
privatizações do setor público, a proposta do governo visa privatizar o sistema público
de Previdência, desmontar o INSS, desmontar o sistema de seguridade social e entregar
a aposentadoria que tem um modelo solidário”, destacou Ed Wilson.
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Adriano apresenta emenda contra diminuição de salários de policiais

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou emenda ao projeto de Lei n°
290/2019 do governador Flávio Dino que trata da redução dos benefícios salariais dos
policiais civis do Estado do Maranhão.
O projeto de Lei do poder executivo foi publicado no diário da Assembleia Legislativa do
Maranhão no dia 04 de junho. A alteração sugerida é no artigo 4 do anexo V da Lei
10.266, que trata dos subsídios do subgrupo de atividades da Polícia Civil. Com a
aprovação da medida do governador, os profissionais terão a diminuição dos seus
salários.
A emenda do deputado Adriano pretende impedir essa alteração, evitando novas
despesas e mantendo os valores atuais pagos aos comissários, investigadores, escrivães,
peritos e auxiliares de perito médico legal da Polícia Civil, integrantes da classe A/3.
“Em vez de aumentar os benefícios desses profissionais, ele diminui o adicional noturno
e de insalubridade. É um absurdo! Entrei com uma emenda na Assembleia Legislativa do
Maranhão para corrigir essa injustiça!”, disse o deputado.
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Zé Inácio pede absolvição e soltura imediata de Lula

O deputado Zé Inácio Lula (PT) ocupou a tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira
(10), para criticar severamente o comportamento do ministro da Justiça, Sérgio Moro,
quando exerceu o cargo de juiz federal e comandou o processo da Operação Lava Jato.
As críticas do parlamentar petista são por conta das recentes divulgações de áudios em
que o ex-magistrado e o procurador federal Deltan Dellagnol atuaram de forma
combinada para condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o claro objetivo
de tirá-lo do páreo das eleições presidenciais de 2018.
“O diálogo que veio a público entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Dellagnol
demonstra que muita coisa do que eu dizia aqui era verdade, era correto e que, de fato,
o ex-presidente Lula foi perseguido politicamente por meio de instrumento via Poder
Judiciário, para condená-lo, depois condená-lo novamente em segunda instância e
interditá-lo do processo eleitoral. E aí não ser candidato nas últimas eleições 2018.
Depois foi impedido, inclusive, de conceder entrevistas que poderiam, no entendimento
dos adversários, inclusive do próprio Judiciário, dos próprios membros da Lava Jato,
como Sérgio Moro, influenciar no resultado das eleições”, afirmou o parlamentar.
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Conforme Zé Inácio, Lula não pôde dar entrevista à Folha de São Paulo, no período do
processo eleitoral, mas, às vésperas do segundo turno, o então juiz Sérgio Moro divulgou
uma delação premiada do Palocci com a certeza de que aquilo interferiria no processo
eleitoral.
Na tribuna, Zé Inácio leu uma nota do Comitê Lula Livre, que faz menção às mensagens
provando que o julgamento de Lula foi farsa judicial.
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Revelação de que Dr. Yglésio pode procurar novo partido expõe situação de tensão do
PDT na sucessão em São Luís

Dr. Yglésio admite deixar o PDT para ser candidato a prefeito por outro partido; neto Evangelista, Osmar Filho
e Ivaldo Rodrigues são as opções da agremiação pedetista

A confidência feita pelo deputado Dr. Yglésio ao jornalista Jorge Vieira de que poderá
deixar o PDT em busca de um partido para disputar a Prefeitura de São Luís no ano que
vem confirma uma impressão já dominante no meio político: o partido criado por
Jackson Lago e hoje comandado pelo senador Weverton Rocha vive a incômoda situação
de não dispor de um quadro forte, com peso político e eleitoral, para a disputar a
Prefeitura de São Luís. A evidência dessa dificuldade para entrar firme e seguro na
corrida para eleger o sucessor do prefeito pedetista Edivaldo Holanda Jr. e manter o
controle administrativo e político da maior joia do municipalismo maranhense está no
fato de que o movimento mais aberto feito até aqui é a proposta de aliança com o DEM
em torno da candidatura do deputado estadual Neto Evangelista. Por avaliar que tem
potencial para ser o candidato do partido, Dr. Yglésio, que teve expressiva votação na
Capital, não aceita ser preterido pela aliança com o DEM e revela disposição de deixar as
fileiras do socialismo moreno em busca de uma legenda que lhe dê a vaga de candidato
a prefeito.
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Na conversa com o experiente jornalista Jorge Vieira, Dr. Yglésio sinalizou com clareza
que vai tentar a vaga de candidato a prefeito pelo PDT, mas que se não for bem-sucedido,
não criará embaraços na agremiação. Indagado sobre aceitaria a aliança PDT/DEM, Dr.
Yglésio respondeu na bucha: “Aceitaria, mas desde que me liberassem para viabilizar a
minha candidatura por outra legenda”. Ou seja, não aceitaria. O tom civilizado e cordato
dado pelo parlamentar na revelação evidencia um cenário em que, se não vive uma crise
aguda, o PDT pode ser abalado por uma divisão. Ali, muitos já apoiam o projeto de
aliança com o DEM em torno de Neto Evangelista, articulada pelo presidente Weverton
Rocha, mas outro tanto, fiel a uma tradição do pedetismo, não topa, pelo menos por
enquanto. E não há como negar que se o projeto PDT/DEM for consumado e Dr. Yglésio
deixar as fileiras pedetistas em busca de um caminho partidário para ser candidato, não
restará dúvida de que o partido brizolista sofrerá um abalo e sairá fragilizado.
Esses movimentos evidenciam uma realidade que fala mais alto: o PDT não tem um
nome de peso para disputar a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr.. Essa limitação
fica clara com o fato de que, além do deputado Dr. Yglésio, o partido só conta com o
vereador Osmar Filho, atual presidente da Câmara Municipal, que saiu das urnas de 2016
com mais de nove mil votos, mas que, pelo menos até aqui, ainda não mostrou estatura
política que o identifique como um quadro com cacife para entrar na briga em condições
de disputar para valer. Além de Osmar Filho, o também o vereador Ivaldo Rodrigues,
pedetista já veterano, com um bom histórico de reeleições, mas sem base para
convencer o partido de que pode dar certo num projeto majoritário no qual enfrentará
o deputado federal Eduardo Braide (PMN).
A falta de opções viáveis nos seus quadros revela um PDT fragilizado em São Luís, onde,
direta ou indiretamente, vem dando as cartas desde 1988 com a primeira das três
eleições de Jackson Lago para o Palácio de la Ravardière. No atual cenário político do
Maranhão, a fragilização do PDT numa disputa pela Prefeitura de São Luís é um mau sinal
para os arrojados planos do senador Weverton Rocha de aumentar o número de
prefeitos pedetistas no ano que vem e, embalado por essa força, chegar em 2022 com
cacife político e potencial eleitoral suficientes para viabilizar sua candidatura à sucessão
do governador Flávio Dino. O senador não fez até agora nenhuma declaração
explicitando o seu projeto de candidatura ao Palácio dos Leões, mas todos os seus
movimentos são reveladores de que ele está de fato se instrumentalizando para disputar
o Governo do Estado, agora com mais determinação diante do projeto do vicegovernador Carlos Brandão (PRB) na mesma direção.
Nesse contexto, a Prefeitura de São Luís é base essencial, como o foi na sua espetacular
vitória para o Senado.
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