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‘Arraiá do Povo’ será transmitido ao vivo pela TV Assembleia 

 
 
A TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) fará transmissão ao vivo nas três noites de 
festança do ‘Arraiá do Povo’, que começa nesta quinta-feira (14) e será encerrado 
sábado (16), com apresentações de grupos folclóricos tradicionais do São João do 
Maranhão. O arraial, organizado pela Casa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados 
do Maranhão (Gedema), está montado na área do estacionamento, ao lado do Complexo 
de Comunicação. 
 
É a primeira vez que o arraial da Assembleia será transmitido do começo ao fim, com 
entrevistas, comentários e flashes. Tudo em tempo real pelo canal aberto digital 51.2, 
17 da TVN, e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. Reportagens especiais também serão 
exibidas nos intervalos da cobertura. 
 
Para que toda a movimentação seja registrada, equipes de reportagem se revezarão em 
pontos estratégicos do espaço. Além disso, um estúdio foi montado especialmente para 
a cobertura, começando às 18h30, mesmo horário de início das apresentações. 
 
Diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão irão animar a 
programação. 
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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. 
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Em encontro com Flávio Dino, Othelino Neto e Luciano Genésio unem forças em prol de 
Pinheiro 

 
 
O governador Flávio Dino recebeu na noite de segunda-feira (11), no Palácio dos Leões, 
o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, e o presidente da Assembleia Legislativa, 
Othelino Neto, acompanhado de uma comitiva com lideranças políticas. O encontro teve 
o intuito de intensificar as parcerias já realizadas entre o Governo do Maranhão e a 
prefeitura de Pinheiro. Na reunião, foi anunciada a extensão do Programa Mais Asfalto, 
além da ampliação da rede estadual de saúde em Pinheiro. 
 
A intensificação das parcerias do Governo do Estado com a cidade de Pinheiro é essencial 
para manter o desenvolvimento na região da Baixada. “Sabemos da importância da 
cidade, temos reconhecido isso historicamente, mediante ao apoio à cultura, à 
infraestrutura, à saúde. E hoje acertamos a expansão do programa Mais Asfalto para os 
bairros de Pinheiro que nunca receberam asfalto e a ampliação dos programas na rede 
de saúde estadual e municipal”, comentou o governador. 
 
Para o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, o encontro vem a consolidar a parceria 
entre a gestão municipal e a estadual. “Nós já temos muitos programas em andamento, 
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e agora o governador reforça essa parceria e anuncia mais uma etapa de extensão do 
Mais Asfalto e na saúde. Unimos forças em prol do nosso município, o que é muito 
importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, relata. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, participou da 
pactuação das parcerias entre município e o estado.  “Tratamos de programas 
importantes para a cidade de Pinheiro, e ficou acertado que vai haver mais 
investimentos na infraestrutura e na saúde, além dos outros programas que estão sendo 
executados na cidade. Essas parcerias são importantes para melhorar e garantir o maior 
benefício ao cidadão, o principal interessado”, analisa. 
 
Também estiveram presentes na reunião para debater soluções para o município de 
Pinheiro e região da Baixada o superintendente de Articulação da Baixada, Penaldon 
Jorge, os deputados federal Weverton Rocha e André Fufuca, o secretário de Estado de 
Comunicação Social e Assuntos Políticos, Ednaldo Neves, e o secretário-chefe da Casa 
Civil, Rodrigo Lago. 
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No último fim de semana, o deputado Zé Inácio (PT) cumpriu agenda em várias cidades 
do interior do estado, como Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas e 
São Francisco do Brejão. 
 
BURITICUPU 
 
O parlamentar reuniu-se com moradores do acampamento Vila Palmeira, que vem 
sofrendo com a ameaça de despejo. 
127 famílias ocuparam o terreno, na área urbana da cidade, em que deveria ser 
construída uma rodoviária e uma escola, mas está abandonado. As famílias pedem a 
posse da terra ou que sejam realocados em outro lugar. 
Zé Inácio irá dar assistência jurídica as famílias. 
 
BOM JARDIM 
 
Zé Inácio reuniu-se com moradores do acampamento Vila União, que abriga mais de 100 
famílias. 
Elas pedem que o Incra regularize as terras para criação de assentamento, a construção 
de uma escola, para os mais de 50 alunos que frequentam a escola da comunidade que 
está em condições precárias. 
Além do abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. 
O parlamentar deverá marcar uma reunião entre as lideranças e representante da 
CEMAR, para que seja feito o fornecimento elétrico. E irá tratar junto ao governo do 
Estado e municipal para que a comunidade seja contemplada com o programa ‘Escola 
Digna’ da secretária estadual de educação. 
 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 
 
O deputado esteve na cidade para participar da abertura da XIV Vaquejada da cidade. 
Ao lado do prefeito Adão Carneiro, do secretário de infraestrutura Ivan Cavalcante, do 
secretário de agricultura Valdina Barros e do secretário de cultura Magno Siqueira, ele 
acompanhou o culto e shows gospel que marcaram a abertura do evento. 
 
SANTA LUZIA 
 
Zé Inácio esteve na comunidade Faísa, onde participou do XVIII Festival da Abóbora, 
tradicional festa e que reuniu pessoas de toda a região. 
Inácio também prestigiou o aniversário de 18 anos da escola U. I. Félix Lopes de Sousa, 
na comunidade Esperantina. 
Encerrando a agenda na cidade, Inácio participou da Feijoada dos Blocos, um carnaval 
fora de época e “lava pratos” dos blocos da cidade. Centenas de pessoas compareceram 
a festa, que foi marcada por muita alegria e diversão. 
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Deputado Wellington volta a defender candidatos aprovados no concurso da PMMA 

 
 
Durante a sessão plenária desta segunda-feira (11), o deputado estadual Wellington do 
Curso se pronunciou em defesa dos 3.125 candidatos aprovados no concurso da Polícia 
Militar do Maranhão. O pronunciamento foi feito após o deputado Wellington receber 
uma carta que foi encaminhada pelo representante do corpo de alunos do Curso de 
Formação de Soldados/PMMA 2018. 
 
Entre as cobranças dos candidatos, há o fato de o governador ter convocado 3.125 e, 
agora, dispensar sob o argumento de que irá nomear apenas 1.200. 
 
“Se não seriam todos nomeados de imediato, por que então convocar todos os 
aprovados e não chamar somente os que estivessem dentro das vagas? A resposta de 
todos os alunos é só uma: politicagem”, lamentou um dos aprovados. 
 
Sobre o assunto, o deputado Wellington solicitou que o Governo do Estado agisse com 
responsabilidade diante de um concurso tão importante para a sociedade. 
 
“Desde o início, alertamos para as irregularidades que foram verificadas nesse concurso, 
desde a falta de segurança até à realização de provas em outro estado sem qualquer 
previsão em edital. Demos voz às solicitações dos concurseiros que se dedicaram e 
estudaram para essa prova. Agora, o governador Flávio Dino decide convocar 3.125 
candidatos, apenas para dizer que convocou um grande número e, agora, anuncia a 
nomeação de apenas 1.200. Governador, seja responsável! Não brinque com os sonhos 
de homens e mulheres que se esforçaram, contraíram até mesmo dívidas para alcançar 
o objetivo de ser policial militar”, disse Wellington. 
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Zé Inácio cumpriu agenda no interior do Estado 

No último fim de semana, o deputado Zé Inácio (PT) cumpriu agenda em várias cidades 
do interior do estado, como Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas e 
São Francisco do Brejão. 
 

 
 
BURITICUPU 
 
O parlamentar reuniu-se com moradores do acampamento Vila Palmeira, que vem 
sofrendo com a ameaça de despejo. 
127 famílias ocuparam o terreno, na área urbana da cidade, em que deveria ser 
construída uma rodoviária e uma escola, mas está abandonado. As famílias pedem a 
posse da terra ou que sejam realocados em outro lugar. 
Zé Inácio irá dar assistência jurídica as famílias. 
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BOM JARDIM 
 
Zé Inácio reuniu-se com moradores do acampamento Vila União, que abriga mais de 100 
famílias. 
Elas pedem que o Incra regularize as terras para criação de assentamento, a construção 
de uma escola, para os mais de 50 alunos que frequentam a escola da comunidade que 
está em condições precárias. 
Além do abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. 
O parlamentar deverá marcar uma reunião entre as lideranças e representante da 
CEMAR, para que seja feito o fornecimento elétrico. E irá tratar junto ao governo do 
Estado e municipal para que a comunidade seja contemplada com o programa ‘Escola 
Digna’ da secretária estadual de educação. 
 

 
 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 



 

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 

O deputado esteve na cidade para participar da abertura da XIV Vaquejada da cidade. 
Ao lado do prefeito Adão Carneiro, do secretário de infraestrutura Ivan Cavalcante, do 
secretário de agricultura Valdina Barros e do secretário de cultura Magno Siqueira, ele 
acompanhou o culto e shows gospel que marcaram a abertura do evento. 
 
SANTA LUZIA 
 
Zé Inácio esteve na comunidade Faísa, onde participou do XVIII Festival da Abóbora, 
tradicional festa e que reuniu pessoas de toda a região. 
Inácio também prestigiou o aniversário de 18 anos da escola U. I. Félix Lopes de Sousa, 
na comunidade Esperantina. 
Encerrando a agenda na cidade, Inácio participou da Feijoada dos Blocos, um carnaval 
fora de época e “lava pratos” dos blocos da cidade. Centenas de pessoas compareceram 
a festa, que foi marcada por muita alegria e diversão. 
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Deputado Antônio Pereira recebe apoio de expressivas lideranças de Buriticupu 

O deputado Antônio Pereira (DEM) cumpriu, no município de Buriticupu, localizado a 
395 quilômetros de São Luís, na região Oeste Maranhense, mais uma etapa das suas 
visitas aos amigos, correligionários e apoiadores em diferentes pontos do Maranhão. 
 

 
 
Na visita, Antônio Pereira recebeu o apoio ao seu projeto de reeleição ao quinto 
mandato do ex-prefeito Gildan Medeiros, do ex- vice-prefeito, Dr. João Benedito, dos ex-
vereadores Domingos da Lagoa Azul, Leolando e expressivas lideranças da região. 
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Durante as reuniões, todos declararam total apoio à pré-candidatura de Antônio Pereira 
a deputado estadual nas eleições de outubro. Ambos acreditam que o parlamentar vai 
continuar trabalhando em benefício da população de Buriticupu. 
 

 
 
COMPROMISSO DE TRABALHO 
 
Depois de ouvir as manifestações de apoio, Antônio Pereira agradeceu e prometeu 
continuar trabalhando para levar os benefícios que a população de Buriticupu cobra, 
principalmente os de saúde, educação, infraestrutura e segurança. 
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Na ocasião, Antônio Pereira visitou o povoado Segundo Núcleo, onde foi recepcionado 
com um almoço na casa do líder político Chaguinha. Também visitou a residência do 
Branco da Sagrima. Ambos apoiam totalmente a reeleição do deputado. 
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A volta de Flávio Dino em Roberto Rocha… 

Dias após o candidato do PSDB passar pela baixada – e chegar a receber apoio do ex-
prefeito José Genésio – comunista usa sua força política e envolve também a Assembleia 
para tirar o atual prefeito Luciano Genésio da órbita dos tucanos. 
 

 
Flávio Dino com Luciano Genésio, Othelino, Taiza Ortegal, Weverton Rocha e André Fufuca: golpe no tucanato 

 
Num gesto político de campanha o governador Flávio Dino (PCdoB) aplicou esta semana 
um duro golpe no senador Roberto Rocha (PSDB), seu adversário na disputa pelo 
Governo do Estado. 
 
Dias depois de Rocha passar pela baixada e receber o apoio do ex-prefeito de Pinheiro, 
José Genésio – que, inclusive, atacou duramente o governo – o comunista conseguiu se 
rearticular com o atual prefeito da cidade, Luciano, filho de Genésio. 
 
Na articulação, Dino conseguiu, inclusive, reaproximar Luciano do presidente da 
Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), que também participou da articulação. 
 
Com o gesto, o governador do PCdoB deixou em maus lençóis também o deputado 
federal Waldir Maranhão (PSDB), um dos mais próximos aliados de Luciano. 
 
A reaproximação do governador e do prefeito repercutiu fortemente na região da 
Baixada, nos últimos dias. 
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Roberto Costa concede Medalha Manoel Beckman ao delegado e Carlos Alessandro 

 
 
De autoria do deputado estadual Roberto Costa (MDB), a Assembleia Legislativa do 
Maranhão aprovou o projeto de Resolução Legislativa 880/2018, que concede a medalha 
Manoel Beckman, maior comenda conferida pelo Poder Legislativo, ao delegado e 
superintendente da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), 
Carlos Alessandro Rodrigues Assis. 
 
A resolução foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12). 
 
O deputado Roberto Costa destacou o trabalho realizado pelo delegado Carlos 
Alessandro na cidade de Bacabal.  
 
“Carlos Alessandro realiza um excelente trabalho na Segurança pública do Estado. Na 
cidade de Bacabal chefiou o Departamento de Combate ao Crime Organizado. À frente 
da Senarc, já comandou diversas operações, inclusive algumas em parceria com outros 
órgãos de segurança pública, colocando o Maranhão em primeiro lugar na apreensão de 
drogas na Região Nordeste. Além do mais, visando uma abordagem diferente e 
preventiva, criou um grupo de instrutores que levam palestras e fazem visitas às escolas 
com o objetivo de esclarecer e mostrar para os alunos que o caminho para as drogas só 
leva ao mundo do crime e à dependência química. Merecedor, portanto, desta 
homenagem”. 
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Carlos Alessandro Rodrigues Assis nasceu em São Luís – MA, sendo filho de Sildilene 
Rodrigues Assis e Edivaldo Assis. Ingressou no Curso de Formação de Oficiais da PMMA 
em 1999; concluindo, em 2006, o Curso de Direito da Universidade Federal do 
Maranhão. Dentro de sua formação possui, também, os cursos de Formação de Agente 
da Polícia Federal e o de Formação de Delegado de Polícia Civil. 
 
Sua carreira iniciou-se na Polícia Militar do Estado do Maranhão, onde permaneceu 
durante Março de 1999 a Maio de 2009 – exercendo suas funções na extinta Companhia 
de Rádio Patrulha, no 9º Batalhão e na Companhia Independente de Polícia Militar da 
cidade de Itapecuru Mirim.  
Após sua passagem pela PMMA, foi nomeado Delegado de Polícia Civil no município de 
Buriticupu em Maio de 2009, onde desempenhou suas atribuições durante quatro anos, 
tendo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, recebido o título de 
“Cidadão Buriticupuense”.  
 
Em 2013, assumiu a titularidade da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde exerceu o 
posto até 2015. No mesmo ano, ele assumiu a Chefia do Departamento de Combate ao 
Crime Organizado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais – SEIC, 
sendo, em novembro daquele ano, nomeado Superintendente Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico – Senarc (onde continua no exercício de suas funções). 
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Othelino Neto discute com Flávio Dino e Luciano Genésio ampliação de benefícios para 
Pinheiro 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
o governador Flávio Dino e o prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio, estiveram 
reunidos, na segunda-feira (11), no Palácio dos Leões, onde discutiram a ampliação de 
diversos benefícios para aquele município, principalmente na área da infraestrutura. 
 
No encontro, estiveram presentes os deputados federais Weverton Rocha (PDT) e André 
Fufuca (PP); o secretário chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago; o ex-secretário de 
Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry; o atual ocupante da pasta, Ednaldo 
Neves; o superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon 
Jorge; e a primeira-dama daquela cidade, Thaiza Hortegal. 
 
De acordo com o governador Flávio Dino, a reunião definiu a ampliação de vários 
serviços, como a expansão do programa Mais Asfalto, que agora vai chegar a vários 
bairros. Revelou, ainda, que a saúde é outro setor que vai ter mais apoio, por já contar 
com o Hospital Regional “Doutor Jackson Lago”. 
 
“A população de Pinheiro está sendo beneficiada em diversos setores. É uma parceria 
que está dando certo e que, por isso, vai ter ampliação”, garantiu o governador Flávio 
Dino. 
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Segundo o deputado Othelino Neto, Pinheiro está sendo beneficiado com a ampliação 
do Mais Asfalto e com mais ações na área de saúde. Para ele, esse é um dado importante, 
“porque mostra a sensibilidade do governador Flávio Dino em estabelecer ações que 
possibilitem o melhoramento da qualidade de vida dos pinheirenses”. 
 
O prefeito Luciano Genésio destacou o empenho dos deputados Othelino Neto, André 
Fufuca, Weverton Rocha e do ex-secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, quanto 
ao encaminhamento das prioridades do município ao Governo do Estado, ao mesmo 
tempo em que agradeceu ao governador Flávio Dino por atender às suas reivindicações. 
 
“O presidente Othelino Neto e os deputados federais André Fufuca e Weverton Rocha, 
assim como o ex-secretário Márcio Jerry, nos deram apoio e o governo tem nos ajudado 
muito e vai continuar a nos dar apoio, o que é importante para a nossa população”, disse. 
 
O superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon Jorge, 
ressaltou que a população pinheirense está agradecida por conta das ações que estão e 
que serão desenvolvidas pelo Governo do Estado. 
 
“É uma demonstração de responsabilidade e sensibilidade do governador Flávio Dino 
para com a cidade de Pinheiro. Essa parceria é salutar para todos e se solidifica, mais 
ainda, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto”, 
acrescentou. 
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Deputado Zé Inácio cumpre agenda no interior do estado 

 
Deputado Zé Inácio caminha com lideranças do interior do Maranhão 

 
O deputado Zé Inácio (PT) cumpriu agenda, no último fim de semana, em várias cidades 
do interior do estado, como Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas e 
São Francisco do Brejão. 
 
BURITICUPU 
 
O parlamentar reuniu-se com moradores do acampamento Vila Palmeira, que vem 
sofrendo com a ameaça de despejo. 
 
127 famílias ocuparam o terreno, na área urbana da cidade, em que deveria ser 
construída uma rodoviária e uma escola, mas está abandonado. As famílias pedem a 
posse da terra ou que sejam realocados em outro lugar. 
Zé Inácio irá dar assistência jurídica as famílias. 
 
BOM JARDIM 
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Zé Inácio visitou comunidade que habita área de assentamento 

 
Zé Inácio reuniu-se com moradores do acampamento Vila União, que abriga mais de 100 
famílias. 
Elas pedem que o Incra regularize as terras para criação de assentamento, a construção 
de uma escola, para os mais de 50 alunos que frequentam a escola da comunidade que 
está em condições precárias. 
Além do abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. 
O parlamentar deverá marcar uma reunião entre as lideranças e representante da 
Cemar, para que seja feito o fornecimento elétrico. E irá tratar junto ao governo do 
Estado e municipal para que a comunidade seja contemplada com o programa ‘Escola 
Digna’ da secretária estadual de educação. 
 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 
 
O deputado esteve na cidade para participar da abertura da XIV Vaquejada da cidade. 
Ao lado do prefeito Adão Carneiro, do secretário de infraestrutura Ivan Cavalcante, do 
secretário de agricultura Valdina Barros e do secretário de cultura Magno Siqueira, ele 
acompanhou o culto e shows gospel que marcaram a abertura do evento. 
 
SANTA LUZIA 
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Zé Inácio visitou comunidade que habita área de assentamento 

 
Zé Inácio esteve na comunidade Faísa, onde participou do XVIII Festival da Abóbora, 
tradicional festa e que reuniu pessoas de toda a região. 
 
Inácio também prestigiou o aniversário de 18 anos da escola U. I. Félix Lopes de Sousa, 
na comunidade Esperantina. 
 
Encerrando a agenda na cidade, Inácio participou da Feijoada dos Blocos, um carnaval 
fora de época e “lava pratos” dos blocos da cidade. Centenas de pessoas compareceram 
a festa, que foi marcada por muita alegria e diversão. 
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Deputado Wellington volta a defender candidatos aprovados no concurso da PMMA 

 
Wellington pediu ao Governo do Estado que aja com responsabilidade diante de um concurso tão  
importante para a sociedade 

 
Durante a sessão plenária dessa segunda-feira (11), o deputado estadual Wellington do 
Curso se pronunciou em defesa dos 3.125 candidatos aprovados no concurso da Polícia 
Militar do Maranhão. O pronunciamento foi feito após o deputado Wellington receber 
uma carta que foi encaminhada pelo representante do corpo de alunos do Curso de 
Formação de Soldados/PMMA 2018. 
 
Entre as cobranças dos candidatos, há o fato de o governador ter convocado 3.125 e, 
agora, dispensar sob o argumento de que irá nomear apenas 1.200. 
 
“Se não seriam todos nomeados de imediato, por que então convocar todos os 
aprovados e não chamar somente os que estivessem dentro das vagas? A resposta de 
todos os alunos é só uma: politicagem”, lamentou um dos aprovados. 
 
Sobre o assunto, o deputado Wellington solicitou que o Governo do Estado agisse com 
responsabilidade diante de um concurso tão importante para a sociedade. 
 
“Desde o início, alertamos para as irregularidades que foram verificadas nesse concurso, 
desde a falta de segurança até à realização de provas em outro estado sem qualquer 



 

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 

previsão em edital. Demos voz às solicitações dos concurseiros que se dedicaram e 
estudaram para essa prova. Agora, o governador Flávio Dino decide convocar 3.125 
candidatos, apenas para dizer que convocou um grande número e, agora, anuncia a 
nomeação de apenas 1.200. Governador, seja responsável! Não brinque com os sonhos 
de homens e mulheres que se esforçaram, contraíram até mesmo dívidas para alcançar 
o objetivo de ser policial militar”, disse Wellington. 
 
Segue cópia da carta encaminhada pelo corpo de alunos: 
 
Veja mais... 

  

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2018/06/12/deputado-wellington-volta-defender-candidatos-aprovados-no-concurso-da-pmma/
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Othelino Neto, Flávio Dino e Luciano Genésio discutem ampliação de Benefícios para 
Pinheiro 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
o governador Flávio Dino e o prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio, estiveram 
reunidos, na segunda-feira (11), no Palácio dos Leões, onde discutiram a ampliação de 
diversos benefícios para aquele município, principalmente na área da infraestrutura. 
 
No encontro, estiveram presentes os deputados federais Weverton Rocha (PDT) e André 
Fufuca (PP); o secretário chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago;  o ex-secretário de 
Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry; o atual ocupante da pasta, Ednaldo 
Neves; o superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon 
Jorge; e a primeira-dama daquela cidade, Thaiza Hortegal. 
 
De acordo com o governador Flávio Dino, a reunião definiu a ampliação de vários 
serviços, como a expansão do programa Mais Asfalto, que agora vai chegar a vários 
bairros. Revelou, ainda, que a saúde é outro setor que vai ter mais apoio, por já contar 
com o Hospital Regional “Doutor Jackson Lago”. 
 
“A população de Pinheiro está sendo beneficiada em diversos setores. É uma parceria 
que está dando certo e que, por isso, vai ter ampliação”, garantiu o governador Flávio 
Dino. 
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Segundo o deputado Othelino Neto, Pinheiro está sendo beneficiado com a ampliação 
do Mais Asfalto e com mais ações na área de saúde. Para ele, esse é um dado importante, 
“porque mostra a sensibilidade do governador Flávio Dino em estabelecer ações que 
possibilitem o melhoramento da qualidade de vida dos pinheirenses”, salientou. 
 
O prefeito Luciano Genésio destacou o empenho dos deputados Othelino Neto, André 
Fufuca, Weverton Rocha e do ex-secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, quanto 
ao encaminhamento das prioridades do município ao Governo do Estado, ao mesmo 
tempo em que agradeceu ao governador Flávio Dino por atender às suas reivindicações. 
“O presidente Othelino Neto e os deputados federais André Fufuca e Weverton Rocha, 
assim como o ex-secretário Márcio Jerry, nos deram apoio e o governo tem nos ajudado 
muito e vai continuar a nos dar apoio, o que é importante para a nossa população”, disse. 
 
O superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon Jorge, 
ressaltou que a população pinheirense está agradecida por conta das ações que estão e 
que serão desenvolvidas pelo Governo do Estado. “É uma demonstração de 
responsabilidade e sensibilidade do governador Flávio Dino para com a cidade de 
Pinheiro. Essa parceria é salutar para todos e se solidifica, mais ainda, com o apoio do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto”, acrescentou. 
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Acordo fechado em Pinheiro garante apoio do Prefeito Luciano a Flávio Dino 

 
 
Uma reunião ocorrida no Palácio dos Leões na noite de segunda-feira (11) selou a paz 
entre as correntes políticas que vão votar com o governador nas eleições de outubro 
próximo, no município de Pinheiro. Flávio Dino colocou o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, e o prefeito Luciano Genésio, os dois 
acertaram os ponteiros e se comprometeram trabalharem juntos pela reeleição do chefe 
do Executivo. 
 
O ato que oficializará a entrada de Luciano na pré-campanha de reeleição do governador 
acontecerá dia 30 de junho, em Pinheiro, com as presenças de Flávio Dino, Othelino, 
Luciano Genêsio e de todas as correntes e lideranças políticas do município envolvidas 
no projeto da reeleição. Contribuiu para o bom desfecho da conversação o 
desprendimento do presidente da Assembleia Legislativa em abrir mão de posições para 
facilitar o entendimento entre todos que colocam a reeleição de Dino em primeiro plano. 
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No encontro, o governador fez apenas um pedido ao prefeito de Pinheiro, que tem 
compromisso com Waldir Maranhão, caso este não seja candidato ao Senado, em favor 
da candidata Eliziane Gama, candidata a senadora pelo PPS, partido da base de 
sustentação da aliança dinista. 
 
Em Pinheiro, Othelino Neto receberá o apoio do deputado federal Vitor Mendes. 
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‘Arraiá do Povo’ garantirá acessibilidade a pessoas com deficiência 

 
Estrutura do Arraiá do Povo terá espaço para a pessoa com deficiência 

 
Organizado pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do 
Maranhão (Gedema), o ‘Arraiá do Povo’, dias 14, 15 e 16 de junho, na área do 
estacionamento, ao lado do Complexo de Comunicação, cumprirá as exigências da 
legislação e garantirá acessibilidade a pessoas com deficiência. A programação terá início 
às 18h30. 
 
A estrutura terá rampa de acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em frente 
ao palco e acesso especial aos banheiros químicos. “O Arraial será totalmente acessível, 
principalmente para os cadeirantes. Além da rampa de entrada, um espaço será 
reservado para que cadeirantes acompanhem, com mais tranquilidade, as atrações. Os 
banheiros químicos, um feminino e outro masculino, também serão de fácil acesso”, 
explicou o subdiretor de Manutenção de Serviços da Assembleia, Geraldo Oliveira. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ contará ainda com amplo estacionamento, um grande palco (onde se 
apresentarão os grupos folclóricos) e playground para crianças, além de mesas e cadeiras 
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que garantirão o conforto do público. Quatro barracas foram montadas para a venda de 
comida típica. Toda a verba arrecadada será destinada a entidades beneficentes. 
 
Programação 
 
Foram convidados diversos grupos folclóricos tradicionais do São João do Maranhão. Na 
quinta-feira, os alunos do Programa Sol Nascente abrirão a programação, com 
apresentação das oficinas de Sopro e Dança. Depois, será a vez do Boi da Mocidade de 
Pinheiro, seguido do Cacuriá de Dona Teté e do Boi de Nina Rodrigues. A primeira noite 
será encerrada com show de PP Júnior e apresentação do Boi de Itapera. 
 
Na sexta-feira, o Boi da Creche-Escola Sementinha abrirá a festança, seguido da 
Quadrilha Asa Branca. Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Axixá e Boi de Morros 
também animarão a segunda noite. No encerramento, show do grupo Folia de Três. 
 
No sábado, a Quadrilha Mocinha do Sertão será a primeira a se apresentar. Logo após, o 
arraial junino receberá o Boi Barrica e o Boi Pirilampo. No encerramento, o público 
aplaudirá o batalhão pesado do Boi da Maioba e também o show do cantor sertanejo 
Luckas Seabra. 
 
Ao vivo 
 
A programação das três noites do ‘Arraiá do Povo’ será transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN). Várias câmeras estão espalhadas 
estrategicamente para captar todos os momentos da festança. 
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Zé Inácio cumpre agenda no interior do Estado… 

 
Deputado visitou diversos municípios durante o fim de semana 

 
No último fim de semana, o deputado estadual Zé Inácio (PT) cumpriu agenda em várias 
cidades do interior do estado, entre elas Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jardim, Bom Jesus 
das Selvas e São Francisco do Brejão. 
 
Em Buriticupu, o parlamentar reuniu-se com moradores do acampamento Vila Palmeira, 
que vêm sofrendo ameaças de despejo. Pelo menos 127 famílias ocuparam o terreno, 
localizado na área urbana da cidade, em que deveria ser construída uma rodoviária e 
uma escola, mas está abandonado. As famílias pedem a posse da terra ou que sejam 
realocados para outro lugar. Zé Inácio irá dar assistência jurídica às famílias. 
 
BOM JARDIM 
 
Em Bom Jardim, o parlamentar reuniu-se com moradores do acampamento Vila União, 
que abriga mais de 100 famílias. Elas pedem que o Incra regularize as terras para criação 
de assentamento, a construção de uma escola para os mais de 50 alunos que frequentam 
a escola da comunidade, que está em condições precárias, além do abastecimento de 
água e fornecimento de energia elétrica. 
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Zé Inácio deverá marcar uma reunião entre as lideranças e o representante da CEMAR, 
para que seja feito o fornecimento elétrico, e irá tratar, junto ao Governo do Estado e 
Municipal, para que a comunidade seja contemplada com o programa ‘Escola Digna’, da 
Secretaria de Estado da Educação. 
 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 
 
Já em São Francisco do Brejão, o deputado participou da abertura da XIV Vaquejada da 
cidade. Ao lado do prefeito Adão Carneiro, do secretário de Infraestrutura, Ivan 
Cavalcante, da secretária de Agricultura, Valdina Barros, e do secretário de Cultura, 
Magno Siqueira, ele acompanhou o culto e shows gospel, que marcaram a abertura do 
evento. 
 
SANTA LUZIA 
 
No município de Santa Luzia, Zé Inácio esteve na comunidade Faísa, onde participou do 
XVIII Festival da Abóbora, tradicional festa que reuniu pessoas de toda a região. Inácio 
também prestigiou o aniversário de 18 anos da U.I. Félix Lopes de Sousa, na comunidade 
Esperantina. 
 
Encerrando a agenda na cidade, o parlamentar participou da Feijoada dos Blocos, um 
carnaval fora de época e “lava-pratos” dos blocos da cidade. Centenas de pessoas 
compareceram a festa, que foi marcada por muita alegria e diversão. 
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Roberto Costa concede medalha ao delegado Carlos Alessandro, da Senarc 

 
 
De autoria do deputado estadual Roberto Costa (MDB), a Assembleia Legislativa do 
Maranhão aprovou o projeto de Resolução Legislativa 880/2018, que concede a medalha 
Manoel Beckman, maior comenda conferida pelo Poder Legislativo, ao delegado e 
superintendente da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), 
Carlos Alessandro Rodrigues Assis. A resolução foi publicada no Diário Oficial desta terça-
feira (12). 
 
O deputado Roberto Costa destacou o trabalho realizado pelo delegado Carlos 
Alessandro na cidade de Bacabal. 
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“Carlos Alessandro realiza um excelente trabalho na Segurança pública do Estado. Na 
cidade de Bacabal chefiou o Departamento de Combate ao Crime Organizado. À frente 
da Senarc, já comandou diversas operações, inclusive algumas em parceria com outros 
órgãos de segurança pública, colocando o Maranhão em primeiro lugar na apreensão de 
drogas na Região Nordeste. Além do mais, visando uma abordagem diferente e 
preventiva, criou um grupo de instrutores que levam palestras e fazem visitas às escolas 
com o objetivo de esclarecer e mostrar para os alunos que o caminho para as drogas só 
leva ao mundo do crime e à dependência química. Merecedor, portanto, desta 
homenagem”. 
 
Carlos Alessandro Rodrigues Assis nasceu em São Luís – MA, sendo filho de Sildilene 
Rodrigues Assis e Edivaldo Assis. Ingressou no Curso de Formação de Oficiais da PMMA 
em 1999; concluindo, em 2006, o Curso de Direito da Universidade Federal do 
Maranhão. Dentro de sua formação possui, também, os cursos de Formação de Agente 
da Polícia Federal e o de Formação de Delegado de Polícia Civil. 
 
Sua carreira iniciou-se na Polícia Militar do Estado do Maranhão, onde permaneceu 
durante Março de 1999 a Maio de 2009 – exercendo suas funções na extinta Companhia 
de Rádio Patrulha, no 9º Batalhão e na Companhia Independente de Polícia Militar da 
cidade de Itapecuru Mirim. 
Após sua passagem pela PMMA, foi nomeado Delegado de Polícia Civil no município de 
Buriticupu em Maio de 2009, onde desempenhou suas atribuições durante quatro anos, 
tendo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, recebido o título de 
“Cidadão Buriticupuense”. 
 
Em 2013, assumiu a titularidade da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde exerceu o 
posto até 2015. No mesmo ano, ele assumiu a Chefia do Departamento de Combate ao 
Crime Organizado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais – SEIC, 
sendo, em novembro daquele ano, nomeado Superintendente Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico – Senarc (onde continua no exercício de suas funções). 
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Na manhã desta quarta-feira, dia 12, o deputado estadual Wellington do Curso, que é 
presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa, esteve presente em audiência pública para discutir sobre Lei Nº 
12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares nas instituições de ensino do Brasil. 
 
Ao abordar o tema, o deputado Wellington destacou a necessidade de se efetivar a 
aplicação da lei e garantir bibliotecas nas escolas públicas do Maranhão. 
 
“Por meio do nosso projeto ‘De Olho nas Escolas’, visitamos as escolas públicas do 
Maranhão e sabemos da realidade vivenciada por professores e alunos. Sabemos 
também que falta sim biblioteca, falta incentivo à leitura e isso deve ser aprimorado. 
Sempre estudei em escola pública e, na Assembleia, como deputado, defendemos e 
cobramos a implantação de bibliotecas dignas em todas as escolas públicas do nosso 
estado. Além disso, tenho feito uma defesa de realização de concurso público para a 
função de bibliotecário. Sei da importância da leitura e, por isso, aprovei na Assembleia 
o Projeto de Lei de 65/2016, que incentiva a doação de livros. Como educador, continuo 
firme em defesa da educação”, disse o professor e deputado Wellington. 
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PT 
 
A deputada federal Eliziane Gama (PPS) ligou para o presidente do PT Augusto Lobato 
convidando o partido para comparecer ao lançamento de sua pré-candidatura ao 
Senado, no próximo sábado (16). 
 
Lobato agradeceu o convite, mas recusou solenemente, enumerando uma série de 
motivos para nenhum petista se fazer presente. Após ser rejeitada pelo presidente, a 
deputada apelou para o governador Flávio Dino que aconselhou Gama a esquecer o PT, 
destacando que o partido já tem um pré-candidato a Câmara Alta. 
 
Boicote? 
 
E por falar em rejeição, DEM, PP e PSB devem acompanhar o PT e tem tudo para não 
comparecer ao lançamento da pré-candidatura de Eliziane ao Senado. A deputada não é 
a preferência dos partidos, apesar de contar com apoio do governador. Flavio Dino deve 
definir por Gama até por falta de opção. 
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Preferência 
 
Quando o assunto é preferência, o governador não esconde de ninguém sua empolgação 
com o crescimento da candidatura do deputado federal Weverton Rocha (PDT) ao 
Senado. Em várias oportunidades, o destaque fica para o pedetista; quando possível, o 
apoio para Eliziane também é pedido. 
 
Aliança na baixada 
 
O governador Flavio Dino foi o principal responsável pela aproximação entre o prefeito 
de Pinheiro Luciano Genésio e o presidente da Assembleia Othelino Neto. Os dois 
estavam afastados desde as eleições municipais. Após ouvir as queixas de ambos, Dino 
propôs o pacto de paz e apaziguou a relação. 
 
Articuladores 
 
O líder da minoria na Câmara Federal Weverton rocha, o vice-presidente da Casa 
Legislativa Andre Fufuca e o presidente do DEM Juscelino Filho são os principais 
articuladores da aproximação do presidenciável Ciro Gomes (PDT) com PP e DEM. Rocha, 
inclusive, é constantemente cotado para a Esplanada dos Ministérios caso Ciro chegue 
ao Palácio do Planalto. 
 
Desistências 
 
Após as deputas Nina Melo e Graça Paz desistirem de tentar a reeleição para a 
Assembleia Legislativa, o deputado Max Barros também desistiu de sua candidatura. 
Nina vai abdicar da reeleição em favor do seu pai o ex-deputado Arnaldo Melo, Graça 
em favor do filho Guilherme Paz e Max em favor do colega de parlamento Fábio Braga. 
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Em encontro com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
Othelino Neto, o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, fechou apoio à reeleição do 
governador Flávio Dino. 
 
Luciano já foi filiado ao partido do governador e tem uma ligação histórica com o 
governador. Entre alguns entreveiros, os dois estiveram quase sempre próximos. Nas 
eleições de 2016, só romperam porque por influência do pai, Luciano rompeu o acordo 
que tinha de apoiar Leonardo Sá, após sua candidatura ter sido ameaçada pela Justiça 
Eleitoral. 
 
Ainda assim, Flávio Dino tem ajudado a administração do prefeito de Pinheiro. O 
presidente da Assembleia, que tem uma disputa local com Genésio, também fez 
concessões para que a aliança pudesse ser fechada. 
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Flávio Dino terá o apoio de Luciano Genésio com articulação de Othelino Neto 

 
O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio (Avante), vai apoiar o governador Flávio Dino na 
corrida à reeleição. O acordo político foi firmado esta semana em São Luís, em reunião 
no Palácio dos Leões. Com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), que milita politicamente na maior cidade da Baixada 
Maranhense. Luciano Genésio já foi filiado ao PCdoB e tem uma ligação histórica com o 
governador Flávio Dino, ainda que a relação dos dois seja marcada por momentos de 
altos e baixos, mas sempre estiveram juntos. O rompimento partidário e político se deu 
em 2016, por conta da influência do pai do prefeito, o ex-prefeito e ex-deputado 
estadual José Genésio, que levou Luciano a romper acordo que envolvia a candidatura 
do médico Leonardo Sá (PCdoB). O afastamento não impediu que o governador Flávio 
Dino esteja apoiando a administração de Luciano Genésio. O presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto, foi um dos articuladores da reaproximação e do acordo pelo 
qual Luciano Genésio apoiará o projeto de reeleição do governador Flávio Dino. 
 
São Luís, 13 de Junho de 2018. 
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A classe política maranhense é ciente que o presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB) e o prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano 
Genésio, têm uma desavença por conta da princesinha da baixada.  Mas nada que o 
governador Flávio Dino não pudesse resolver. Nesta segunda-feira (11), Dino chamou o 
gestor e o chefe do Legislativo Estadual para uma reunião apaziguadora no Palácio dos 
Leões, onde discutiram a ampliação de diversos benefícios para aquele município, 
principalmente na área da infraestrutura. No encontro, estiveram presentes os 
deputados federais Weverton Rocha (PDT) e André Fufuca (PP); o secretário chefe da 
Casa Civil, Rodrigo Lago; o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio 
Jerry; o atual ocupante da pasta, Ednaldo Neves; o superintendente de Articulação 
Política da Regional de Pinheiro, Penaldon Jorge; e a primeira-dama daquela cidade, 
Thaiza Hortegal. 

 


