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Variadas atrações juninas integram programação do ‘Arraiá do Povo’ da AL 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 
(16), a partir das 18h30, na área estacionamento da Assembleia Legislativa, em frente ao 
Complexo de Comunicação. Conforto, comodidade, segurança e espaço para a criançada 
também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
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No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (14) 
 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
22h – Pepê Júnior 
23h30 – Boi de Itapera 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
21h30 – Boi de Axixá 
22h30 – Boi de Morros 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
20h30 – Boi Barrica 
21h30 – Boi Pirilampo 
22h30 – Boi da Maioba 
23h30 – Luckas Seabra 
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Variadas atrações juninas integram programação do ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 
(16), a partir das 18h30, no estacionamento da Assembleia Legislativa. Conforto, 
comodidade, segurança e espaço para a criançada também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
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Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
 

 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (14) 
 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
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22h – Pepê Júnior 
23h30 – Boi de Itapera 
 

 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
21h30 – Boi de Axixá 
22h30 – Boi de Morros 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
20h30 – Boi Barrica 
21h30 – Boi Pirilampo 
22h30 – Boi da Maioba 
23h30 – Luckas Seabra 
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Deputado Josimar Maranhãozinho reivindica junto ao governo do estado a recuperação 
das MA 101 e 206 

 
 
O deputado estadual Josimar Maranhãozinho (PR), mais uma vez sai em defesa dos 
municípios do litoral norte do estado, demostrando assim o seu forte compromisso com 
a região e levando ao governador Flávio Dino as demandas que influenciam diretamente 
na qualidade de vida da população. 
 
Através da indicação 375/18 Maranhãozinho reivindicou em caráter emergencial junto 
a secretaria de infraestrutura a pavimentação asfáltica das rodovias MA 101 e MA 206 
que vai da BR 316 passando pelos municípios de Amapá do Maranhão, Carutapera, 
Cândido Mendes, Godofredo Viana e Luís Domingues. 
 
O parlamentar argumentou que, com as fortes chuvas as rodovias ficaram 
completamente danificadas, comprometendo a segurança do transporte rodoviário 
colocando em risco a vida das pessoas. 
 
O deputado Josimar Maranhãozinho tem um histórico de serviços prestados a essa 
região do estado que durante décadas ficou completamente abandonada e sem um 
legitimo representante. Constantemente o parlamentar, juntamente com sua esposa 
Detinha são vistos nesses municípios participando da vida social e política e ajudando as 
administrações. 
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Arraial do Povo é na TV Assembleia; confira 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLBVKim0Zw
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Glalbert Cutrim prestigia torneio de futebol na zona rural de Catanhede 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve neste sábado, 09, no povoado 
Vassoura de Botão, zona rural do município de Cantanhede, onde aconteceu mais uma 
edição do Torneio de Futebol Masculino e Feminino, idealizado pelo ex-vereador Toinho 
(PDT) e pelo empresário Ronildo Ageme. No total, vinte e oito equipes de vários 
povoados vizinhos participaram da competição, que também contou com a presença dos 
vereadores Emerson Costa (PROS), Edimilson Peroba (PSC) e Jairo Dantas (PHS). 
 

 
 
Toinho destacou a presença de Glalbert no torneio que já virou marca registrada, e em 
mais uma edição, contou com o apoio incondicional do deputado. “Glalbert faz parte de 
nossa cidade e de nossa família, quando começamos a organizar o torneio aqui em 
Vassoura de Botão, já contamos com sua presença, que além de amigo, tem contribuído 
para melhorar a situação de nossa cidade.” Destacou o ex-vereador. 
 
Para Glalbert, poder contribuir com o esporte e lazer da zona rural de Cantanhede é um 
compromisso que já virou tradição. “A nossa relação com Vassoura de Botão é mais do 
que política, virou familiar e tradição. Meu pai quando foi deputado já vinha aqui, e 
desde então, sempre estamos na comunidade independentemente de política, todos os 
anos. Geralmente, na zona rural, é a região que os gestores menos investem, por isso, 
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sinto-me na obrigação de sempre contribuir para melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores rurais.” Disse o deputado. 
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Glalbert Cutrim prestigia torneio de futebol na zona rural de Cantanhede 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve neste sábado, 09, no povoado 
Vassoura de Botão, zona rural do município de Cantanhede, onde aconteceu mais uma 
edição do Torneio de Futebol Masculino e Feminino, idealizado pelo ex-vereador Toinho 
(PDT) e pelo empresário Ronildo Ageme. 
 
No total, vinte e oito equipes de vários povoados vizinhos participaram da competição, 
que também contou com a presença dos vereadores Emerson Costa (PROS), Edimilson 
Peroba (PSC) e Jairo Dantas (PHS). 
 
Toinho destacou a presença de Glalbert no torneio que já virou marca registrada, e em 
mais uma edição, contou com o apoio incondicional do deputado. “Glalbert faz parte de 
nossa cidade e de nossa família, quando começamos a organizar o torneio aqui em 
Vassoura de Botão, já contamos com sua presença, que além de amigo, tem contribuído 
para melhorar a situação de nossa cidade”, destacou o ex-vereador. 
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Para Glalbert, poder contribuir com o esporte e lazer da zona rural de Cantanhede é um 
compromisso que já virou tradição. 
 
“A nossa relação com Vassoura de Botão é mais do que política, virou familiar e tradição. 
Meu pai quando foi deputado já vinha aqui, e desde então, sempre estamos na 
comunidade independentemente de política, todos os anos. Geralmente, na zona rural, 
é a região que os gestores menos investem, por isso, sinto-me na obrigação de sempre 
contribuir para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais”, disse o 
deputado. 

 

  



 

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: 
Fábio Braga participa de ato político em Humberto de 

Campos 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 12/06/2018 

Fábio Braga participa de ato político em Humberto de Campos 

 
 
O deputado Fabio Braga esteve, no último sábado (8), na cidade de Humberto de 
Campos, onde participou de um grande ato político. Em seu discurso, o deputado 
destacou a importância da união da oposição e falou do seu compromisso com os 
moradores da cidade. 
 
“Quero deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês, que atenderam ao chamado dos 
líderes locais e vieram ouvir as nossas propostas para Humberto de Campos. Eu estou 
aqui, principalmente, para ouvir vocês, saber o que vocês querem do meu mandato, 
pois na Assembleia Legislativa estou à inteira disposição de todos os humbertoenses”, 
disse o deputado. 
 
Gardenia Sabóia agradeceu a parceria com o deputado Fabio Braga e se colocou à 
disposição para ajudar no que for preciso em prol de Humberto de Campos. “O deputado 
Fábio tem se mostrado amigo e companheiro. Precisamos de uma pessoa assim para 
representar Humberto de Campos na Assembleia”, pontuou. 
 
Na ocasião, estiveram presentes o deputado federal Juscelino Filho; os ex-prefeitos Deco 
e Luís Augusto Espíndola; o ex-prefeito de Santa Quitéria, Manin Leal; e os vereadores 
Augusto Filho (PSD) e Exley (PTC); além das lideranças políticas, Neide e Gardenia Sabóia, 
Roberto Cunha e Raimundinho Fala Fraco. 
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Fábio Macedo participa da final da Copa de Futebol Amador da Vila Luizão 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo (PDT), ao lado do 
vereador de São Luís, Marquinhos, participou, no domingo (10), da final Copa de Futebol 
Amador da Vila Luizão. O evento reuniu centenas de expectadores, que acompanharam 
a partida disputada pelo Santa Rosa FC e o Goiás Esporte Clube. 
 
“É uma grande satisfação participar deste grande evento esportivo aqui na Vila Luizão. 
Aos times que vão disputar a final, muita sorte e que espírito esportivo prevaleça 
durante toda partida”, disse Fábio. 
 
Na ocasião, o parlamentar pedetista lembrou que, neste mês de junho, começa a Copa 
do Mundo e exaltou a importância do esporte para a juventude maranhense. 
 
Macedo também visitou as instalações do Projeto Viva Bem Mais, gerido pelo vereador 
Marquinhos, e que conta com uma série de atividades esportivas para a comunidade, 
como ballet, jiu-jitsu, zumba, educação física, aero fitness, aeróbica, escola de música, 
capoeira, hip-hop, entre outros. 
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“O vereador Marquinhos tem realizado um grande trabalho na região Vila Luizão e 
entorno. Seu mandato popular valoriza a comunidade e leva cidadania através do 
inventivo ao esporte, saúde, educação e infraestrutura”, afirmou Fábio Macedo. 
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‘Arraiá do Povo’ inicia quinta-feira na Assembleia Legislativa com grandes atrações… 

 
Arraiá do Povo contará com três dias de programação diversificada 

 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 

https://www.youtube.com/watch?v=-x9iJitqqyM
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(16), a partir das 18h30, na área estacionamento da Assembleia Legislativa, em frente ao 
Complexo de Comunicação. Conforto, comodidade, segurança e espaço para a criançada 
também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (14) 
 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
 
22h – Pepê Júnior 
 
23h30 – Boi de Itapera 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
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20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
 
21h30 – Boi de Axixá 
 
22h30 – Boi de Morros 
 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
 
20h30 – Boi Barrica 
 
21h30 – Boi Pirilampo 
 
22h30 – Boi da Maioba 
 
23h30 – Luckas Seabra 
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Variadas atrações juninas integram programação do ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 
(16), a partir das 18h30, na área estacionamento da Assembleia Legislativa, em frente ao 
Complexo de Comunicação. Conforto, comodidade, segurança e espaço para a criançada 
também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
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contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
Quinta-feira (14) 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
22h – Pepê Júnior 
23h30 – Boi de Itapera 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
21h30 – Boi de Axixá 
22h30 – Boi de Morros 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
20h30 – Boi Barrica 
21h30 – Boi Pirilampo 
22h30 – Boi da Maioba 
23h30 – Luckas Seabra 
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Glalbert Cutrim prestigia torneio de futebol na zona rural de Cantanhede 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve neste sábado, 09, no povoado 
Vassoura de Botão, zona rural do município de Cantanhede, onde aconteceu mais uma 
edição do Torneio de Futebol Masculino e Feminino, idealizado pelo ex-vereador Toinho 
(PDT) e pelo empresário Ronildo Ageme. 
 
No total, vinte e oito equipes de vários povoados vizinhos participaram da competição, 
que também contou com a presença dos vereadores Emerson Costa (PROS), Edimilson 
Peroba (PSC) e Jairo Dantas (PHS). 
 
Toinho destacou a presença de Glalbert no torneio que já virou marca registrada, e em 
mais uma edição, contou com o apoio incondicional do deputado. “Glalbert faz parte de 
nossa cidade e de nossa família, quando começamos a organizar o torneio aqui em 
Vassoura de Botão, já contamos com sua presença, que além de amigo, tem contribuído 
para melhorar a situação de nossa cidade.” Destacou o ex-vereador. 
 
Para Glalbert, poder contribuir com o esporte e lazer da zona rural de Cantanhede é um 
compromisso que já virou tradição. 
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“A nossa relação com Vassoura de Botão é mais do que política, virou familiar e tradição. 
Meu pai quando foi deputado já vinha aqui, e desde então, sempre estamos na 
comunidade independentemente de política, todos os anos. Geralmente, na zona rural, 
é a região que os gestores menos investem, por isso, sinto-me na obrigação de sempre 
contribuir para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais.” Disse o 
deputado. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Não fique de fora do Arraiá do Povo 2018 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-x9iJitqqyM
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Arraial da Assembleia começa nesta quinta-feira 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 
(16), a partir das 18h30, na área estacionamento da Assembleia Legislativa, em frente ao 
Complexo de Comunicação. Conforto, comodidade, segurança e espaço para a criançada 
também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
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contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (14) 
 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
22h – Pepê Júnior 
23h30 – Boi de Itapera 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
21h30 – Boi de Axixá 
22h30 – Boi de Morros 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
20h30 – Boi Barrica 
21h30 – Boi Pirilampo 
22h30 – Boi da Maioba 
23h30 – Luckas Seabra 
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Arraiá do Povo começa nesta quinta na Assembleia Legislativa 

 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão devem animar a 
programação do ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e sábado 
(16), a partir das 18h30, no estacionamento da Assembleia Legislativa. Conforto, 
comodidade, segurança e espaço para a criançada também estão garantidos. 
 
Na quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrem a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Em seguida, apresenta-se o Boi da 
Mocidade de Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e Boi de Nina Rodrigues. A noite 
encerra com show de Pepê Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Já na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abre a noite, seguido da Quadrilha 
Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros também 
integram a programação. O encerramento fica por conta do show do grupo Folia de Três. 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão abre a festança. Logo após, é a vez do Boi 
Barrica e do Boi Pirilampo animarem o público. O último dia do ‘Arraiá do Povo’ também 
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contará com a apresentação do batalhão pesado do Boi da Maioba, seguido do show de 
Luckas Seabra. 
 
Os três dias do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 
aberto 51.2 / 17 TVN). A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira (14) 
 
18h30 – Programa Sol Nascente (Oficinas de Sopro e Dança) 
19h30 – Boi da Mocidade de Pinheiro 
20h30 – Cacuriá de Dona Teté 
21h – Boi de Nina Rodrigues 
22h – Pepê Júnior 
23h30 – Boi de Itapera 
 
Sexta-feira (15) 
 
18h30 – Boi da Creche-Escola Sementinha 
19h30 – Quadrilha Asa Branca 
20h30 – Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão 
21h30 – Boi de Axixá 
22h30 – Boi de Morros 
23h30 – Folia de Três 
 
Sábado (16) 
 
19h30 – Quadrilha Mocinha do Sertão 
20h30 – Boi Barrica 
21h30 – Boi Pirilampo 
22h30 – Boi da Maioba 
23h30 – Luckas Seabra 
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Em Humberto de Campos, Fábio Braga recebe apoio do grupo de oposição da cidade 

 
Gardenia Sabóia ladeada por Juscelino Filho e Fábio Braga… 

 
O deputado estadual Fabio Braga, esteve neste sábado (8), na cidade de Humberto de 
Campos, onde participou de um grande ato político que marcou sua apresentação como 
pré-candidato oficial das oposições unidas do município. 
 
Em seu discurso, o deputado destacou a importância da união da oposição neste 
momento e falou do seu compromisso com os moradores da cidade. “Quero deixar aqui 
o meu abraço a cada um de vocês que atenderam ao chamado dos líderes locais e vieram 
ouvir as nossas propostas para Humberto de Campos. Eu estou aqui principalmente para 
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ouvir vocês, saber o que vocês querem do meu mandato, pois na Assembleia Legislativa, 
estou a inteira disposição de todos os Humbertoenses”, disse o deputado. 
 
Estiveram presentes, o deputado federal Juscelino Filho, os ex-prefeitos Deco e Luís 
Augusto Espíndola, o ex prefeito de Santa Quitéria Manin Leal e os vereadores Augusto 
Filho (PSD) e Exley (PTC), além das lideranças políticas, Neide e Gardenia Sabóia, Roberto 
Cunha e Raimundinho Fala Fraco. 
 
Gardenia Sabóia, que disputou a eleição para Prefeita da cidade em 2016, agradeceu a 
parceria com o deputado estadual Fabio Braga e se colocou à disposição para ajudar no 
que for preciso para que o mandato do deputado tenha continuidade. “O deputado 
Fábio tem se mostrado amigo e companheiro, precisamos de uma pessoa assim para 
representar Humberto de Campos na Assembleia. Na minha eleição em 2016 sofremos 
muito por falta de apoio de deputados comprometidos com o novo jeito de fazer política, 
mas agora estamos juntos com o Fábio e Juscelino para que possamos consolidar o nosso 
grupo e fortalecer o projeto da oposição de Humberto de Campos”, disse Gardenia 
Sabóia que também é suplente de deputada federal. 

 


