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Helena Duailibe faz convite para curso sobre políticas públicas para mulheres 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Procuradoria da Mulher, promove, 
nesta sexta-feira (14), das 8h às 18h, o curso “Políticas Públicas para Mulheres do 
Legislativo Municipal”. 
 
O objetivo é promover a liderança e o empoderamento de mulheres vereadoras do 
Maranhão, a partir da capacitação sobre políticas públicas voltadas para mulheres nas 
três instâncias federativas e da habilitação relativa à implementação da Procuradoria 
Municipal da Mulher nas Câmaras de Vereadores. 
 
No mesmo evento também será realizado o “Encontro da União de Vereadores do 
Maranhão” (nas primeiras horas do curso, ou seja, de 8h às 10h40), no qual será assinado 
um manifesto em apoio à PEC 056/2019, que unifica as eleições. 
 
São esperados vereadores e vereadoras de todo o estado. Para a abertura, foram 
convidadas a deputada federal e procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, 
Iracema Portella, e a adjunta da Secretaria da Mulher na Câmara, deputada Aline Gurgel. 
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O curso será encerrado com a posse da nova diretoria do Fórum da Mulher Vereadora 
do Maranhão. 
 

 
 
Palestrantes 
 
Beatriz Rodrigues Sanchez 
 
Doutoranda e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É formada em 
Relações Internacionais pela mesma Universidade. É pesquisadora do Grupo de Estudos 
de Gênero e Política da Universidade de São Paulo e do Núcleo Democracia e Ação 
Coletiva do CEBRAP. Áreas de interesse: estudos feministas, representação política e 
movimentos sociais. 
 
Ricardo Agum Ribeiro 
 
Possui doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense (2013); 
mestrado em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense (2005) e graduação 
(Bacharel e Licenciatura) em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense 
(2002/2003). Atualmente é Pesquisador Visitante do Instituto Leônidas e Maria Deane – 
FIOCRUZ AMAZÔNIA da Fundação Oswaldo Cruz. Professor colaborador do mestrado em 
Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de Ciência 
Política e Antropologia, com ênfase em Políticas Públicas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Políticas Públicas, Amazônia, Malária e Antropologia Visual. 
 
Hesaú Rômulo Braga Pinto 
 
Professor Assistente I do Curso de Ciências Sociais da UFT – Campus Tocantinópolis. 
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão (2012) e 

https://www.youtube.com/watch?v=X7qvvm0DDXQ
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Mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (2016). Trabalha com 
Representação Política, Democracia e República. 
 
Ananda Beatriz Rodrigues Marques 
 
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí (2015) e 
mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (2017). Atualmente é 
assessora da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular do 
Maranhão. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em pobreza e 
desenvolvimento, democracia na América Latina e políticas sociais. 
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Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa promove curso “Políticas Públicas 
para Mulheres” 

 
 
A Assembleia Legislativa do maranhão por meio da Procuradoria da Mulher promove o 
curso “Políticas Públicas para Mulheres – Legislativo Municipal”. Com objetivo de 
promover a liderança e empoderamento de mulheres vereadoras do Estado do 
Maranhão, capacitar quanto às políticas públicas voltadas para mulheres nas três 
instâncias federativas e habilitar vereadoras quanto à implementação da Procuradoria 
Municipal da Mulher nas Câmaras de Vereadores. O evento será realizado no dia 14 
deste mês, no auditório Fernando Falcão, com início às 8h e previsão de encerramento 
para as 18h. Na oportunidade também será realizado o Encontro da União de Vereadores 
do Maranhão (Nas primeiras horas do Curso de 8h às 10h40min), para assinatura do 
manifesto em apoio a PEC 056/2019 que unifica as eleições. São esperados vereadores 
e vereadoras de todo Estado do Maranhão. Para abertura do evento contaremos com a 
ilustre presença da Deputada Federal e Procuradora da Mulher na câmara dos 
Deputados Iracema Portella e da Adjunta da Secretaria da Mulher da câmara dos 
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deputados, a Deputada Aline Gurgel. O Evento encerra com a posse da nova direção do 
fórum da mulher vereadora do maranhão. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
8h – CREDENCIAMENTO 
9h – MESA DE ABERTURA 
9h30h – ASSINATURA DO MANIFESTO EM APOIO A PEC 056/2019 – UVCM (UNIÃO DOS 
VEREADORES E CÂMARAS DO MARANHÃO) • Eduardo Braide – Eleições 2020 e suas 
novas regras. 45 min. 
• Eduardo Braide – Reforma da previdência. 45 min. 
11:30h – PALESTRA (PROCURADORA DA MULHER – IRACEMA PORTELA) 
• Procuradoria da Mulher na esfera Federal 
 
12:30min – ALMOÇO 
 
13h30min – PALESTRA 1 
• Participação política e empoderamento feminino: construindo mecanismos de 
participação permanente. (Ms. Beatriz Sanchez). 
 
14h30min – PALESTRA 2 
• O legislativo municipal no federalismo brasileiro: discutindo competências e 
atribuições das vereadoras. (Ms. Hesaú Rômulo). 
 
15h 30 – PALESTRA 3 
• A implementação de Procuradorias Municipais da Mulher nas Câmaras de Vereadores. 
(Ms. Ananda Marques). 
 
16h 30 – PALESTRA 4 
• Grupos de Trabalho: propostas para o legislativo municipal a partir de experiências 
exitosas. (Ms. Ricardo Agum). 
 
17h30 – POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO FÓRUM DA MULHER VEREADORA DO MARANHÃO 
 
18h – ENCERRAMENTO 
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Duarte Jr debate propostas para a informatização e modernização do sistema de 
transporte público em São Luís 

 
 
Na audiência pública desta segunda-feira (10), na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, convocada pelo deputado Duarte Jr, para discutir o impacto da retirada dos 
cobradores dos ônibus de São Luís, foram apresentados motivos para que a medida seja 
imediatamente suspensa pela Justiça, como a nítida necessidade da informatização do 
sistema de passagens no transporte público da capital maranhense, o impacto maior que 
a medida irá causar para as pessoas com deficiência, sobrecarga aos motoristas, 
desemprego em massa e prejuízo à mobilidade urbana. 
 
Só em São Luís, há cerca de 253.621 pessoas com deficiência, “cerca de 13,5% dos 
usuários do transporte público em uma das cidades com pior acessibilidade do país”, 
informa Isabelle Passinho, advogada e ativista dos direitos da pessoa com deficiência que 
integrou a mesa de debates da audiência, com dados do IBGE. “A pessoa com deficiência 
é auxiliada pelo cobrador, que aciona os elevadores, que na maioria das vezes nem 
funciona. Esse serviço vai ficar ainda mais precário”, observou Passinho. 
 
Paulo Júnior, cadeirante e usuário do transporte público presente na audiência, 
reforçou: “A retirada vai gerar impactos maiores para nós. É um retrocesso, é 
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inadmissível”, disse Júnior, que pega ônibus todo dia às 17h para chegar à faculdade duas 
horas depois, “na espera de um ônibus com elevador que funcione”. 
 
Para os rodoviários, haverá uma sobrecarga e uma precarização ainda maior da rotina 
de trabalho. Luís Câmara, rodoviário há 33 anos, assegura que agora os motoristas terão 
mais pressão, além das preocupações do trânsito. “Porque a gente dirige pela gente e 
pelos outros. Mas quando a gente olha pra trás, a gente tem um parceiro que auxilia, 
que é o cobrador, então já é mais uma preocupação pro motorista, você dirigir, cobrar, 
passar troco e ficar de olho nos retrovisores e nas portas”, lamenta Câmara. 
 
Informatização do sistema 
 
Os participantes concordaram que é primordial, antes da retirada dos cobradores, um 
processo adequado de informatização do sistema de passagens no transporte público de 
São Luís. Diante da questão, o deputado Duarte Jr já havia protocolado, através do 
Ibedec (Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo), uma ação civil 
pública pedindo a suspensão imediata da decisão de retirar os cobradores e a 
informatização do sistema de passagens. “Propus que em São Luís aconteça o mesmo 
processo de Curitiba, a informatização do sistema de passagens, com a introdução de 
cartão magnético para todos os passageiros”, informou o deputado. Segundo o 
parlamentar, “a cidade é exemplo a ser seguido, pois, além da modernização, nenhum 
cobrador ficou desempregado. Pelo contrário, foram capacitados e treinados para 
desempenhar novas funções”. Duarte acrescenta que a medida também fere a legislação 
trabalhista. 
 
Além da precarização de um serviço público essencial e um direito social, previsto no 
artigo 6º da Constituição, a falha com relação à venda de créditos eletrônicos também 
contraria os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Para Marcos Lima, 
chefe do jurídico do Procon, serão necessárias ações de melhoria no sistema de 
transporte público além da informatização. 
 
“É preciso racionalizar as linhas, instalar melhores estruturas nas paradas, pontos de 
venda de crédito eletrônico pulverizados nos bairros, com aproveitamento dos 
cobradores pra atuar nestes postos”, avalia Lima. 
 
O defensor público Marcos Fróes, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria 
Pública, relatou o caso de uma cobradora em pé num ônibus, na área antes reservada 
para seu posto de trabalho, já sem a cadeira, orientando um motorista em treinamento 
para atuar na ausência da profissional. Para ele, além dos cobradores estarem correndo 
o risco do desemprego, a mudança pode causar mais vítimas. “Não acredito que o 
transporte público de São Luís esteja preparado para funcionar sem cobradores. Os 
hipossuficientes, os moradores das periferias, são os que mais vão sofrer com essa 
mudança”, avalia o defensor. 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

A diretora do Ibedec, Ana Brandão, informa que a demissão de 20% dos 2.500 
cobradores, conforme anunciado pelo SET, precisa de soluções coletivas com resultados 
também coletivos. “Temos que buscar soluções. Nos países de primeiro mundo há 
investimento em transporte. Na cidade, o que tem que funcionar é o serviço público para 
todos”, declarou Brandão. 
 
Duarte Jr também destacou a necessidade de uma visão coletiva na busca de soluções. 
“Quem toma as decisões não anda de ônibus. Não sabem as dificuldades da população. 
Discutir o transporte é algo complexo, é preciso ter visão coletiva. É preciso melhorar 
muitos aspectos, como as paradas e tornar as calçadas acessíveis”, disse o deputado que, 
quando foi presidente do Procon, esteve à frente de uma ação que retirou de circulação 
ônibus que estavam há 15 e até 18 anos em atividade. 
 
Precarização de direitos e possíveis soluções 
 
Isaías Castelo Branco, presidente do Sindicato de Trabalhadores em Transporte 
Rodoviários do Maranhão (Sttrema), revela que, em agosto de 2018, o SET já havia 
proposto a retirada não de 20%, mas de 100% dos cobradores. “A reforma trabalhista foi 
danosa para a nossa categoria, os empresários querem a terceirização. Até dezembro 
ocorreram negociações. Estamos preocupados com a jornada intermitente e com a 
terceirização. Infelizmente, a reforma trabalhista torna o sindicato inviabilizado para a 
luta”, afirmou Isaías. 
 
O deputado Duarte Jr informa que, até agosto, deve ocorrer audiência judicial com a 
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Dentre as possíveis soluções para o 
problema, figuram o estabelecimento de medidas para abrandar os efeitos da retirada 
dos cobradores. Além disso, será solicitado um planejamento para a modernização 
eficiente do sistema de passagens, um cronograma da retirada e o reaproveitamento 
dos trabalhadores em outras funções. Estas questões trabalhistas ainda não chegaram 
ao Ministério Público do Trabalho (MPT), segundo o procurador Luciano Aragão. 
 
“A demanda não chegou ao MPT, não foi feito nenhum pedido de mediação ao órgão”, 
informa Aragão, que esclarece que o transporte público é atividade de natureza pública, 
não privada, portanto, sujeito a regras de interesse coletivo. “Deve passar por um 
processo licitatório e está sujeito a regularidade, eficiência, segurança e modicidade das 
tarifas. É direito do consumidor receber um serviço adequado. A demissão dos 
cobradores atende ao interesse público?” O procurador acrescenta que o acúmulo de 
funções pelo motorista é incompatível com a garantia de qualidade e segurança no 
trabalho exigida pela lei. “Esse acúmulo de funções, somado à mobilidade urbana 
precária da cidade, vai afetar ainda mais o que já é considerado trabalho de risco pela 
corte superior trabalhista”, conclui. 
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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. No primeiro dia, haverá show com o 
cearense Matheus Fernandes, um dos talentos sertanejos da nova geração. 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. 
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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. 
 
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 está sendo montada especialmente para a transmissão, começando às 
18h30, mesmo horário de início das apresentações. 

 

  

www.radioalema.com
http://www.al.ma.leg.br/tv
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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 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. 

 

  

http://www.radioalema.com/
http://www.al.ma.leg.br/tv


 

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: 
Rigo Teles pede celeridade na apreciação de projeto que 
beneficia idosos e pessoas com necessidades especiais 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/06/2019 

Rigo Teles pede celeridade na apreciação de projeto que beneficia idosos e pessoas com 
necessidades especiais 

Em pronunciamento feito na sessão desta terça-feira (11), o deputado Rigo Teles (PV) 
destacou o Projeto de Lei 285/19, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das agências bancárias disponibilizarem um funcionário para atender nos caixas 
eletrônicos, principalmente nos horários de pico, pessoas com necessidades especiais e 
idosos. Ele solicitou que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa 
aprecie a proposição para que a mesma seja votada em plenário o mais breve possível. 
 

 
 
Ao justificar o projeto, Rigo Teles enfatizou que muitos idosos ou até mesmo pessoas 
com necessidades especiais e, também, que fazem uso de cadeiras de rodas, têm 
dificuldades de se dirigir aos caixas eletrônicos para transações bancárias, muitas das 
vezes, precisando da ajuda de terceiros. 
 
Rigo Teles afirmou que já presenciou, nas agências bancárias, idosos ou pessoas com 
necessidades especiais, pedirem ajuda a terceiros. “Isso não é legal. Não é normal a 
pessoa estar ali no caixa eletrônico com o cartão para fazer algum atendimento e pedir 
ajuda a terceiros. Pode ser que, nesse meio tempo, haja pessoas maldosas. Essas pessoas 
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é que contribuem para que segurem tantos os bancos privados quanto os particulares. 
Por isso, peço à CCJ que aprecie esse projeto o mais rápido possível, para que nós 
possamos dar mais esse presente, valorizar mais ainda e reconhecer as pessoas que já 
têm uma idade avançada ou que têm necessidades especiais”. 
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Rafael Leitoa convida para entrega do Programa “Cheque Minha Casa”... 

 
 
Em um segundo pronunciamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), na 
Assembleia Legislativa, o deputado Rafael Leitoa convidou para o evento de entrega do 
Programa “Cheque Minha Casa”, que ocorrerá no próximo sábado, às 15h, na quadra do 
IEMA, Unidade Plena de São Luís, rua Oswaldo Cruz, Centro. 
 
O Programa “Cheque Minha Casa” é destinado às famílias de baixa renda, para apoio à 
reforma, ampliação ou melhoria nos imóveis dos beneficiados. 
 
No pronunciamento, Rafael Leitoa parabenizou o governador Flávio Dino e o Secretário 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), Rubens Júnior, e lembrou que o 
Programa “Cheque Minha Casa” é fruto do Projeto de Lei de setembro de 2016, 
aprovado pela Assembleia Legislativa.   
 
“A Assembleia aprovou a Lei n° 10.506, que beneficiará inicialmente quatro mil famílias 
residentes nas cidades que fazem parte da Região Metropolitana de São Luís, com a 
infraestrutura física dessas residências. O edital coloca o cadastro, a seleção, as 
exigências para participar desse programa e ficamos aqui muito felizes porque, na 
legislatura passada, aprovamos esse projeto de lei enviado pelo Executivo e hoje a gente 
vê que ele está sendo executado”, comemorou o deputado. 
 
Ao finalizar, Rafael Leitoa lembrou que o governador Flávio Dino está cumprindo mais 
uma meta do seu programa de governo, com o comando da SECID nas mãos do deputado 
Rubens Júnior. 
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Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, deputado estadual reafirmou 
compromisso em lutar para garantir os benefícios aos próprios maranhenses do produto 
explorado no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) voltou a tratar, na tribuna da Assembleia 
Legislativa, sobre a exploração do gás natural no Maranhão, pela empresa Eneva. 
 
Na semana passada, Macedo e um grupo de deputados – que acompanhavam uma 
história do Immeq, foram barrados na porta da usina. 
 
– Não vamos baixar a cabeça por ter sido barrados pela empresa Eneva, durante a nossa 
visita à Itaqui Geração de Energia, onde estávamos acompanhando 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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Em sua cruzada, Fábio Macedo quer entender por que o gás natural extraído pela Eneva 
no Maranhão não traz qualquer benefício para os maranhenses. 
 
O Maranhão é o único estado que não aproveita o gás natural explorado em suas 
próprias terras. 
 
– 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 da Assembleia começa nesta sexta-feira (14) 

 
 
O ‘Arraiá do Povo’ 2019 contará com serviços médicos e segurança reforçada durante 
toda a festança, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de junho, no estacionamento da 
Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de Comunicação, com playground para a 
criançada e uma programação variada de grupos folclóricos regionais, cantores locais e 
nacional. 
 
De acordo com o diretor de Saúde da Casa, Costa Júnior, os cuidados com a saúde dos 
visitantes será prioridade no arraial. Equipes formadas por médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e assistentes sociais estarão de prontidão todas as noites, do 
início ao final da festança. 
 
“Teremos, também, uma ambulância à disposição para atender a todos os chamados, do 
mais simples ao mais complexo. Nossa equipe estará a postos para o atendimento que 
for necessário”, enfatizou Costa Júnior. 
 
A segurança será reforçada em todos os cantos da Assembleia. Serão cerca 40 
profissionais da Casa trabalhando no controle do trânsito, apoio às barracas e no entorno 
do estacionamento, onde haverá concentração do público e das apresentações. 
 
Além disso, um detector de metal portátil também será usado para evitar a entrada de 
qualquer objeto que possa oferecer perigo. “Isso garantirá ainda mais que todas as 
pessoas que irão circular na área estejam completamente seguras. Nossa segurança 
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estará atenta e vigilante para coibir qualquer tipo de abuso que venha a acontecer”, 
destacou Marcelo Jinking, chefe adjunto do Gabinete Militar da Assembleia. 
 
Tudo pronto 
 
O palco está pronto, as bandeirinhas começam a dar outra cara ao cenário e as barracas 
já estão montadas para oferecer o que há de melhor das delícias típicas da temporada. 
O público, além de se deliciar com as comidas, estará fazendo um ato de solidariedade, 
pois todo o dinheiro arrecadado com as vendas das barracas será revertido a entidades 
que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. 
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‘Arraiá do Povo’ será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, Rádio Assembleia online e 
redes sociais 

 
A festança, aberta ao público, acontecerá de 14 a 16 de junho, na área do estacionamento do Poder Legislativo,  
ao lado do Complexo de Comunicação. 

 
A programação do ‘Arraiá do Povo’ 2019, iniciativa da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), será 
transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto digital 51.2 ou 17 TVN), Rádio 
Alema, site www.al.ma.leg.br/tv e redes sociais. A festança, aberta ao público, 
acontecerá de 14 a 16 de junho, na área do estacionamento do Poder Legislativo, ao lado 
do Complexo de Comunicação. 
 
A exemplo do ano passado, próximo ao palco foi montada uma cabine onde a equipe de 
reportagem se posicionará para as transmissões ao vivo. Além disso, repórteres e 
cinegrafistas circularão por diferentes pontos da festa para flashes no decorrer da 
exibição. Matérias especiais serão veiculadas nos intervalos das apresentações. 
 

http://www.al.ma.leg.br/tv
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Os internautas assistirão às apresentações pelo site (www.al.ma.leg.br/tv) ou via redes 
sociais. Na página do Facebook e do Instagram, tambémserão feitas transmissões ao 
vivo, além de stories e postagens dos melhores momentos. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings, ressaltou que a 
transmissão ao vivo objetiva levar a beleza do São João do Maranhão aos mais diversos 
cantos do estado, de forma alegre e dinâmica. “Nossa equipe de profissionais está a 
postos para transmitir essa grande festa da cultura maranhense. Assim como no ano 
passado, a transmissão será ao vivo, com a cobertura de todas as atrações folclóricas e 
entrevistas com brincantes, líderes de grupos e, claro, com os parlamentares que 
visitarão o arraial. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma 
vez, acompanhar o melhor do São João do Maranhão. Nosso objetivo é levar para todos 
a alegria do nosso folclore e a nossa diversidade”. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/tv
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“Arraiá do Povo”, da Assembleia Legislativa, fará a grande prévia das festas juninas em 
São Luís 

 Tudo pronto para o “Arriá do Povo”, da Assembleia Legislativa, que deve repetir o sucesso  
  do ano passado sob o comando do presidente da Alema Othelino Neto e da presidente 
  do Gedema Ana Paula Lobato 

 
 

Boi do Maracanã, Boi da Maioba, Boizinho Barrica, Boi de Morros, Boi de Axixá, 
quadrilhas, grupos de cacuriá e de dança do coco e estrelas da música sertaneja no 
momento farão a grande prévia das festas juninas no “Arraiá do Povo”, da Assembleia 
Legislativa, sob a organização do Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), presidido 
por Ana Paula Lobato. Montada na área de estacionamento do Palácio Manoel Beckman, 
sede do Poder Legislativo, a estrutura está pronta para receber, a partir de amanhã (14), 
às 18h30 uma programação de ponta em matéria de manifestações juninas, no Sábado 
(15) e no Domingo (16). 
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O “Arraiá do Povo” é em princípio uma festa para a comunidade do Poder Legislativo – 
deputados e servidores de todos os níveis -, mas é aberto ao público, conforme 
orientação do presidente Othelino Neto (PCdoB), um entusiasmado defensor da cultura 
popular do Maranhão. 
 
A primeira noite de festa será aberta pelo grupo Folia de Três, formado pelos cantores 
Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, que animará os presentes com um 
roteiro com os clássicos do cancioneiro nordestino, com a responsabilidade de abrir a 
programação das duas noites seguintes. Na sequência, o “Arraiá do Povo” receberá o 
Boizinho Barrica, com seu repertório contagiante e seus bailarinos embalados pelas 
vozes de Inácio Pinheiro e Roberto Brandão. Também na primeira noite o público será 
brindado pela magia ritma e as cores do Boi Lendas e Magias, do animado Boi de Axixá e 
do batalhão pesado de Maracanã. A noite desta Sexta-Feira será encerrada com um show 
do 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 batalhão poderoso 
da Maioba. A festança junina organizada pelo Gedema será encerrada em grande estilo 
no Domingo (16) com Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona Teté e os contagiantes Boi de 
Morros e Boi de Nina Rodrigues, para ser fechada com o cantor sertanejo Lucas Seabra. 
 
O “Arraiá do Povo” foi organizado para se firmar definitivamente como uma tradição nas 
festas juninas de São Luís, devendo por isso receber um público expressivo. E com o 
diferencial de que será transmitido pelos mais diversos canais de comunicação da 
Assembleia Legislativa, como a TV Assembleia (canal aberto digital 51.2 ou 17 TVN), a 
Rádio Alema, que pode ser acessada pelo sítio www.al.ma.leg.br/tv, além de redes 
sociais como o Faceboock e Instagram, numa programação planejada com o aval do 
diretor de Comunicação, jornalista Edwin Jinkins. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/tv
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‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira com grandes atrações 

 
A TV Assembleia fará transmissão ao vivo nas três noites de festança do ‘Arraiá do Povo’. 

 
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 www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes sociais. 

 


