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Othelino Neto visita estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
visitou, nesta quinta-feira (13), a estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do 
Povo’ 2019, que começa nesta sexta-feira (14) e se estende até domingo (16), na área 
do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação. Na oportunidade, 
Othelino fez o teste nos detectores de metais, que vão reforçar a segurança na festança 
junina. 
 
“O nosso arraial é um momento festivo, de valorização da nossa cultura local. Aqui, nós 
teremos o bumba meu boi, a quadrilha, o cacuriá e outras atrações locais. Vão ser três 
dias de muita festa, muita alegria, onde nossos servidores vão poder aproveitar bem, 
assim como toda a sociedade que quiser vir ao nosso arraial”, assinalou Othelino Neto. 
 
O presidente da Alema também conversou com o diretor de Comunicação da 
Assembleia, Edwin Jinkings, e com o chefe-adjunto do Gabinete Militar da Alema, 
coronel Marcelo Jinkings, sobre os últimos preparativos para a festança. 
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“O Gabinete Militar está trabalhando intensamente no planejamento do arraial para que 
seja um sucesso absoluto em todas as áreas, não só nas brincadeiras, mas, sobretudo, 
na segurança. Esse é um atrativo e um diferencial do arraial da Assembleia e, com 
certeza, este ano vai se confirmar como um dos arraiais mais tranquilos do Maranhão”, 
garantiu o coronel Marcelo Jinkings. 
 
Mais uma vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/ 17 TVN) fará a transmissão ao vivo 
do ‘Arraiá do Povo’. A cabine de transmissão já foi instalada para levar aos 
telespectadores as emoções do São João do Maranhão tanto pela TV, quanto pelas redes 
sociais e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. 
 
“São mais de 100 profissionais da comunicação envolvidos na transmissão do arraial, que 
será feita tanto pela TV Assembleia, como pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). Tudo está somando para que o ‘Arraiá do Povo’ seja marcante”, 
afirmou Edwin Jinkings. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento 
gratuito, acessibilidade e uma programação variada, com grupos de bumba meu boi, 
cacuriá, cantores locais e uma atração nacional. Uma festança junina que, mais uma vez, 
promete ser inesquecível. 
 
“A equipe está toda de parabéns, pois está tudo muito bonito, tal qual no ano passado. 
A minha expectativa é a maior possível e estarei presente nos três dias, aproveitando 
bem o nosso arraial. Aqueles que não puderem vir vão poder acompanhar pela TV 
Assembleia e presenciar esse momento de muita efervescência cultural”, finalizou o 
presidente Othelino Neto. 

 

  



 

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: 
‘Arraiá do Povo’ 2019 será aberto nesta sexta-feira 

prometendo três noites de muita animação 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/06/2019 

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

 
 
Contagem regressiva para a primeira noite do ‘Arraiá do Povo’ 2019, que começa nesta 
sexta-feira (14), a partir das 18h30, na área do estacionamento da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Barracas, bandeirinhas e um 
grande palco já compõem a estrutura da festança junina, que promete três noites de 
muita animação. 
 
A programação terá continuidade nos dias 15 e 16. 
 
Em sua segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Alema, por meio do Grupo 
de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). 
 
Comodidade e segurança estão garantidos na festança, cujo espaço contará com quatro 
barracas para a venda de comidas típicas, mesas e cadeiras, além de playground para a 
criançada e um grande palco, onde se apresentarão variadas atrações. 
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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. 
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Comissão de Segurança discute meios legais para garantir efetivação de policiais sub 
judice 

 
 
Na audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira (13), no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa, a Comissão de Segurança Pública discutiu os mecanismos legais 
que podem ser adotados para garantir a efetivação de policiais militares, bombeiros e 
civis que estão sub judice. 
 
A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão, deputado Rildo Amaral (SD), e dela 
participaram também os deputados Duarte Júnior (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT) e Helena 
Dualibe (SD), na presença de representantes da Procuradoria Geral de Justiça do Estado 
e dos policiais que exercem a profissão por conta de liminares. 
 
O procurador Wanderley Ramos representou o procurador geral do Estado, Rodrigo 
Maia, e o advogado Máximo Araújo falou em nome das categorias de policiais militares, 
bombeiros e civis sub judice. 
 
Rildo Amaral disse que a Comissão de Segurança buscará apoio legal para garantir a 
permanência de cerca de 3 mil policiais que exercem a profissão na condição de sub 
judice. Uma alternativa, segundo o deputado, será via ação popular. 
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“Eles têm direito adquirido. Vamos buscar o apoio dos 42 deputados e negociar com o 
governador Flávio Dino uma solução que faça o Governo do Estado economizar com os 
recursos. Em torno de 136 policiais participaram da audiência, mostrando a força e a 
importância do assunto. Eles vivem a insegurança sob a força de liminares e retirada 
deles dos municípios será também punição para a sociedade, que ficará sem cobertura 
policial. Fizemos acordo para que possamos apresentar uma ação popular, assinada por 
mim e pelos deputados Helena Dualibe e Duarte Júnior”, disse. 
 
De acordo com Rildo Amaral, desde 2014 existem policiais atuando na condição de sub 
judice, em torno de 25% dos PMs. Só em 2017, foram 1200 sub judice e os participantes 
da audiência querem criar uma força tarefa para negociar os acordos dentro de 
segurança jurídica. O deputado informou que o Estado terá um prejuízo de mais de 
R$100 milhões investidos em treinamento. Além disso, segundo Amaral, vários 
municípios no interior ficarão sem cobertura policial e sob risco de insegurança caso os 
sub judice forem dispensados. 
 
Alto nível 
 
O deputado Duarte Júnior parabenizou o colega Rildo Amaral pela luta em prol da 
categoria e disse que o debate aconteceu em alto nível, sem aumentar o tom de voz ou 
xingamentos. “Vamos buscar solução negociada para dar uma segurança jurídica aos 
policiais que estão sub judice, que vivem um momento de instabilidade emocional por 
conta do risco de perder o emprego. Há interesse do governador na permanência desses 
profissionais, buscando um fundamento jurídico para que não venha a cometer 
improbidade administrativa”, explicou. 
 
Já o deputado Rafael Leitoa, líder do governo na Assembleia, manifestou solidariedade 
ao movimento e assegurou que os deputados e o governador têm interesse em resolver 
o problema. Defendeu a união de esforços entre a Assembleia, a PGR e o Ministério 
Público (MP), em busca de um acordo negociado. 
 
A deputada Helena Duailibe também manifestou apoio total ao trabalho da Comissão de 
Segurança e disse que os policiais “precisam de união e de estabilidade para que 
produzam mais, com a garantia do vínculo empregatício”. 
 
O advogado Máximo Araújo fez uma avaliação positiva do encontro, ao elogiar a 
realização da audiência pública como muito produtiva. Ele defendeu que o governador 
legisle em torno do assunto dentro da teoria do fato consumado para garantir a 
segurança jurídica, mandando um projeto para a Assembleia votar, tratando como fato 
consumado as centenas de casos de policiais que está há cinco anos ou mais na função. 
Sãos vários casos que levaram à entrada de ações, como exame médico, idade, altura e 
pontuação. Na maioria dos casos, os policiais perderam no Tribunal de Justiça e devem 
recorrer ao STJ. 
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Posicionamentos 
 
Inicialmente, o procurador Wanderley Ramos disse que a situação é delicada por conta 
do aspecto jurídico e processual, uma vez que o TJ já vem adotando jurisprudência contra 
os sub judice, em vários casos. O procurador explicou que a PGR é um órgão técnico para 
defender o Estado. “Temos de analisar caso a caso em busca de consenso no que for 
possível. A PGR tem a obrigação jurídica de recorrer; se não recorrer, responde por isso, 
por improbidade administrativa. Em 2010, no concurso de 2007, houve acordo, mas a 
quantidade era menor. Agora é mais complicado porque o Estado ganhou na maioria. 
Mas estamos abertos para buscar uma solução, no que for possível”, afirmou 
 
Vários policiais sub judice deram depoimentos dramáticos, relatando os problemas 
enfrentados com a falta de segurança no emprego. Falaram do medo da violência e da 
insegurança, com o risco de perder a vida, e de ficarem sem salário. Uma das que se 
pronunciou foi a soldada Vanessa Pereira, que alertou que os sub judice podem ser 
caçados pelos bandidos após serem retirados da corporação. 
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Othelino Neto visita estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
visitou, nesta quinta-feira (13), a estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do 
Povo’ 2019, que começa nesta sexta-feira (14) e se estende até domingo (16), na área 
do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação. Na oportunidade, 
Othelino fez o teste nos detectores de metais, que vão reforçar a segurança na festança 
junina. 
 
“O nosso arraial é um momento festivo, de valorização da nossa cultura local. Aqui, nós 
teremos o bumba meu boi, a quadrilha, o cacuriá e outras atrações locais. Vão ser três 
dias de muita festa, muita alegria, onde nossos servidores vão poder aproveitar bem, 
assim como toda a sociedade que quiser vir ao nosso arraial”, assinalou Othelino Neto. 
 
O presidente da Alema também conversou com o diretor de Comunicação da 
Assembleia, Edwin Jinkings, e com o chefe-adjunto do Gabinete Militar da Alema, 
coronel Marcelo Jinkings, sobre os últimos preparativos para a festança. 
 
“O Gabinete Militar está trabalhando intensamente no planejamento do arraial para que 
seja um sucesso absoluto em todas as áreas, não só nas brincadeiras, mas, sobretudo, 
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na segurança. Esse é um atrativo e um diferencial do arraial da Assembleia e, com 
certeza, este ano vai se confirmar como um dos arraiais mais tranquilos do Maranhão”, 
garantiu o coronel Marcelo Jinkings. 
 
Mais uma vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/ 17 TVN) fará a transmissão ao vivo 
do ‘Arraiá do Povo’. A cabine de transmissão já foi instalada para levar aos 
telespectadores as emoções do São João do Maranhão tanto pela TV, quanto pelas redes 
sociais e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. 
 
“São mais de 100 profissionais da comunicação envolvidos na transmissão do arraial, que 
será feita tanto pela TV Assembleia, como pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). Tudo está somando para que o ‘Arraiá do Povo’ seja marcante”, 
afirmou Edwin Jinkings. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento 
gratuito, acessibilidade e uma programação variada, com grupos de bumba meu boi, 
cacuriá, cantores locais e uma atração nacional. Uma festança junina que, mais uma vez, 
promete ser inesquecível. 
 
“A equipe está toda de parabéns, pois está tudo muito bonito, tal qual no ano passado. 
A minha expectativa é a maior possível e estarei presente nos três dias, aproveitando 
bem o nosso arraial. Aqueles que não puderem vir vão poder acompanhar pela TV 
Assembleia e presenciar esse momento de muita efervescência cultural”, finalizou o 
presidente Othelino Neto. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/tv
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Othelino Neto visita estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do Povo’ 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
visitou ontem, quinta-feira (13), a estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá 
do Povo’ 2019, que começa nesta sexta-feira (14) e se estende até domingo (16), na área 
do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação. Na oportunidade, 
Othelino fez o teste nos detectores de metais, que vão reforçar a segurança na festança 
junina. 
 

 
 

“O nosso arraial é um momento festivo, de valorização da nossa cultura local. Aqui, nós 
teremos o bumba meu boi, a quadrilha, o cacuriá e outras atrações locais. Vão ser três 
dias de muita festa, muita alegria, onde nossos servidores vão poder aproveitar bem, 
assim como toda a sociedade que quiser vir ao nosso arraial”, assinalou Othelino Neto. 
 
O presidente da Alema também conversou com o diretor de Comunicação da 
Assembleia, Edwin Jinkings, e com o chefe-adjunto do Gabinete Militar da Alema, 
coronel Marcelo Jinkings, sobre os últimos preparativos para a festança. 
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“O Gabinete Militar está trabalhando intensamente no planejamento do arraial para que 
seja um sucesso absoluto em todas as áreas, não só nas brincadeiras, mas, sobretudo, 
na segurança. Esse é um atrativo e um diferencial do arraial da Assembleia e, com 
certeza, este ano vai se confirmar como um dos arraiais mais tranquilos do Maranhão”, 
garantiu o coronel Marcelo Jinkings. 
 
Mais uma vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/ 17 TVN) fará a transmissão ao vivo 
do ‘Arraiá do Povo’. A cabine de transmissão já foi instalada para levar aos 
telespectadores as emoções do São João do Maranhão tanto pela TV, quanto pelas redes 
sociais e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. 
 
“São mais de 100 profissionais da comunicação envolvidos na transmissão do arraial, que 
será feita tanto pela TV Assembleia, como pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). Tudo está somando para que o ‘Arraiá do Povo’ seja marcante”, 
afirmou Edwin Jinkings. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento 
gratuito, acessibilidade e uma programação variada, com grupos de bumba meu boi, 
cacuriá, cantores locais e uma atração nacional. Uma festança junina que, mais uma vez, 
promete ser inesquecível. 
 
“A equipe está toda de parabéns, pois está tudo muito bonito, tal qual no ano passado. 
A minha expectativa é a maior possível e estarei presente nos três dias, aproveitando 
bem o nosso arraial. Aqueles que não puderem vir vão poder acompanhar pela TV 
Assembleia e presenciar esse momento de muita efervescência cultural”, finalizou o 
presidente Othelino Neto. 
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Aprovado PL de Roberto Costa que fixa equidade salarial entre homens e mulheres em 
empresas privadas que prestam serviço ao Estado 

Um Projeto de Lei do deputado estadual Roberto Costa (MDB), que estabelece a 
obrigatoriedade de equidade salarial entre homens e mulheres em empresas privadas 
que prestarem serviços ao Poder Público Estadual, foi aprovado, nesta quarta-feira (12), 
no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Projeto de Lei será encaminhado 
ao Governo do Estado para ser sancionado. 
 

 
 

Segundo o PL 29/2019, todos os órgãos do poder público do estado precisarão “exigir 
das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinente as obras e serviços, 
inclusive de publicidade, como condição para assinatura do contrato, a comprovação ou 
o compromisso de adoção de mecanismos para garantir a equidade salarial entre 
homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus 
de instrução iguais ou equivalentes”. 
 
A empresa vencedora da licitação, por sua vez, vai ter que apresentar um documento 
oficial assinado por um contador informando a lista de funcionários, os respectivos 
cargos, salários e gênero. Além da lista, a empresa também vai ter que comprovar 
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medidas afirmativas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão 
profissional, bem como de políticas de combate ao assédio moral. 
 
Roberto Costa destacou algumas pesquisas sobre equidade salarial e afirmou que ela 
contribui para a redução da pobreza. 
 
“No Brasil, as pesquisas apontam que as mulheres recebem cerca de 23,5% a menos que 
os homens com a mesma idade e nível de instrução, sendo que os dados para as 
mulheres negras e pardas são ainda mais alarmantes. Importante frisar que, mesmo as 
mulheres sendo maioria no ensino superior, o progresso significativo na educação não 
se traduziu numa melhoria comparativa na situação de trabalho das mulheres no país. 
As pesquisas ainda apontam que a equidade salarial entre os gêneros nos países em 
desenvolvimento pode contribuir de maneira considerável com a redução da pobreza”, 
disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda disse que o presente projeto de lei tem o objetivo de constituir uma 
ferramenta para a efetivação da Constituição da República e da Consolidação das Leis de 
Trabalho no tocante à igualdade salarial entre homens e mulheres. 
 
“Acredito que as medidas para a promoção da equidade salarial nas empresas não 
acarretam necessariamente despesas extraordinárias, razão pela qual a exigência 
contida neste projeto não influenciará nas necessidades de contratação de obras e 
serviços pelo Poder Público”, concluiu. 
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Pelo texto, a empresa vencedora da licitação vai ter que apresentar um documento 
oficial assinado por um contador informado a lista de funcionários, os respectivos cargos, 
salários e gênero 

 
“Este projeto trará grandes benefícios para as mulheres maranhenses”, diz Roberto Costa após aprovação do PL 

 

Um Projeto de Lei do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que estabelece a 
obrigatoriedade de equidade salarial entre homens e mulheres em empresas privadas 
que prestarem serviços ao Poder Público Estadual foi aprovado nesta quarta-feira (12), 
no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Projeto de Lei será encaminhado 
ao Governo do Estado para ser sancionado. 
 
Segundo o PL 29/2019, todos os órgãos do poder público do estado irão precisar “exigir 
das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinente a obras e serviços, 
inclusive de publicidade, como condição para assinatura do contrato, a comprovação ou 
o compromisso de adoção de mecanismos para garantir a equidade salarial entre 
homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus 
de instrução iguais ou equivalentes”. 
 
A empresa vencedora da licitação, por sua vez, vai ter que apresentar um documento 
oficial assinado por um contador informado a lista de funcionários, os respectivos cargos, 
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salários e gênero. Além da lista, a empresa também vai ter que comprovar medidas 
afirmativas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão 
profissional, bem como de políticas de combate ao assédio moral. 
 
Roberto Costa destacou algumas pesquisas sobre equidade salarial e, afirmou, que a 
equidade salarial contribui para a redução da pobreza. 
 
“No Brasil, as pesquisas apontam que as mulheres recebem cerca de 23,5% a menos que 
os homens com a mesma idade e nível de instrução, sendo que os dados para as 
mulheres negras e pardas são ainda mais alarmantes. Importante frisar que, mesmo as 
mulheres sendo maioria no ensino superior, o progresso significativo na educação não 
se traduziu em uma melhoria comparativa na situação de trabalho das mulheres no país. 
As pesquisas ainda apontam que, a equidade salarial entre os gêneros nos países em 
desenvolvimento “pode contribuir de maneira considerável com a redução da pobreza”, 
disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda disse que o presente Projeto de Lei, tem o objetivo de constituir 
uma ferramenta para a efetivação da Constituição da República e da Consolidação das 
Leis de Trabalho no tocante à igualdade salarial entre homens e mulheres. 
 
“Acredito que as medidas para a promoção da equidade salarial nas empresas não 
acarretam necessariamente despesas extraordinárias, razão pela qual a exigência 
contida neste Projeto não influenciará nas necessidades de contratação de obras e 
serviços pelo Poder Público”, concluiu. 
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Tudo pronto para abertura do ‘Arraiá do Povo’ nesta sexta-feira com grandes atrações 

 
Arraiá do Povo é coordenado pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema) 

 
Tudo pronto para a edição 2019 do ‘Arraiá do Povo’, que será aberto na noite desta 
sexta-feira (14), com programação estendendo-se até domingo (16), no estacionamento 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Grupos 
de bumba meu boi, quadrilhas, cordões de cacuriá e shows de artistas locais e nacionais 
abrilhantarão as três noites da festança, coordenada pelo Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema). 
 
O grupo Folia de Três abrirá a festança, seguido do Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias, 
Boi de Axixá e Boi de Maracanã. A primeira noite será encerrada com show do cantor 
sertanejo Matheus Fernandes. 
 
No sábado (15), além do Folia de Três, o ‘Arraiá do Povo’ receberá os alunos das oficinas 
de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi de 
Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi de Itapera, Quadrilharte de Alcântara e Boi da Maioba. 
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No domingo (16), o público assistirá às apresentações do Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona 
Teté, Boi de Morros e Boi de Nina Rodrigues. O show de encerramento será comandado 
pelo cantor sertanejo Lucas Seabra. 
 
Estrutura 
 
O público aproveitará a festança com segurança e comodidade. O espaço dispõe de 
quatro barracas para venda de comida típica, mesas com cadeiras, playground e um 
espaçoso palco para a evolução dos grupos folclóricos. As barracas caipiras, totalizando 
quatro, terão renda revertida para ações sociais. 
 
As instituições responsáveis pelas barracas são Grupo de Esposas de Deputados do 
Maranhão (Gedema), Paróquia Santo Antônio de Pádua, Associação dos Ex-Deputados 
do Maranhão (em parceria com o Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória) e 
Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Foi ampliado o circuito de acessibilidade, principalmente às barracas, todas adaptadas 
para atendimento a cadeirantes. A estrutura do arraial conta, ainda, com rampa de 
acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em frente ao palco e acesso especial 
a banheiros químicos. No amplo estacionamento, estão garantidas vagas para idosos, 
gestantes e cadeirantes. 
 
Transmissão 
 

 
 
A TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) fará a transmissão ao vivo nas três noites. 
A festança também será transmitida pela Rádio Assembleia Online 
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(www.radioalema.com), pelo site www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes sociais oficiais do 
Parlamento Estadual. A transmissão incluirá entrevistas, comentários, flashes, além de 
reportagens especiais, a serem exibidas nos intervalos da cobertura. Uma cabine está 
posicionada próximo ao palco e o trabalho da equipe de comunicação terá início às 
18h30, ou seja, simultaneamente às apresentações. 
 
Segurança e serviços médicos 
 
O ‘Arraiá do Povo’ conta com serviços médicos e segurança reforçada. Médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais ficarão de prontidão nas três 
noites, do início ao término da programação. Uma ambulância estará à disposição para 
eventualidades. 
 
Para a segurança do público, atuarão 40 profissionais da Casa, no controle do trânsito, 
apoio às barracas e entorno do estacionamento. Além disso, um detector de metal 
portátil será empregado para evitar a entrada de qualquer objeto que possa oferecer 
perigo. 
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Flávio Dino veta projeto do deputado Welllington que beneficiaria milhares de idosos no 
Maranhão 

 
 
O Projeto de Lei n° 51/2017, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso, que 
cria o Programa de Fisioterapia para idosos, foi aprovado, sem nenhum voto contrário, 
na Assembleia Legislativa. Ocorre que Flávio Dino vetou o projeto constitucional, mesmo 
prejudicando idosos, só porque é de autoria do deputado Wellington do Curso. 
 
Ao repudiar o veto do governador, Wellington do Curso lamentou que Flávio Dino não 
tenha maturidade e precise perseguir quem não concorda com ele, mesmo que isso 
prejudique a própria população. 
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“É perseguição! O projeto foi considerado constitucional pela CCJ, foi aprovado por 
unanimidade na Assembleia, e chega lá para o governador ele veta? Vetou só porque é 
de minha autoria? Não faço a menor questão que Flávio Dino goste de mim, mas exijo 
que ele respeite a população. Esse projeto de lei beneficiaria centenas de idosos que 
estão sofrendo abandonados, com dores, em casa. Por que ele não pensou nisso antes 
de vetar um projeto que a própria assembleia já considerou constitucional?”, questionou 
Wellington. 
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Roberto Veloso participa de audiência sobre a reforma da Previdência na Assembleia 

 
Na audiência, o juiz federal Roberto Veloso ressaltou que a reforma da previdência tem que andar lado a lado com o  
crescimento econômico, pois se não houver geração de emprego e renda a reforma não irá resolver os problemas 

 
O juiz federal Roberto Veloso participou audiência pública, realizada na Assembleia 
Legislativa na segunda-feira (10), onde foi debatido o projeto de reforma da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional. 
 
A audiência pública, proposta pelo presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e 
pelos deputados federais Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), contou 
também com a a presença do presidente da Comissão Especial que analisa a proposta 
em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), além de 
deputados estaduais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, sindicalistas, 
representantes de entidades e de diversos segmentos da sociedade maranhense. 
 
Para Veloso, a reforma da previdência tem que andar lado a lado com o crescimento 
econômico, pois se não houver geração de emprego e renda a reforma não irá resolver 
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os problemas. O magistrado também pontuou a situação dos trabalhadores rurais, 
especialmente no Maranhão que é um estado, em sua maioria rural. 
 
“É necessário resguardar os direitos dos trabalhadores rurais. No Maranhão, que é um 
estado com nível elevado de pobreza, é preciso que haja um acordo para proteger os 
menos favorecidos, como é caso das quebradeiras de coco, que, em média, não 
conseguem chegar aos 65 anos para se aponsentar”, disse Roberto Veloso. 
 
O presidente da Comissão considera que a remoção de alguns temas controversos não 
implicará em prejuízo aos resultados da reforma. Marcelo Ramos mencionou a 
aposentadoria especial para professores, a aposentadoria rural e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago para deficientes, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a 
quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo. 
 
“Com a atualização que o governo fez de que a economia prevista com a reforma é de 
R$ 1,2 trilhão. Se você tirar o BPC, o rural e os professores, nós ainda seremos uma 
economia na ordem de R$ 1,1 trilhão. O que demonstra que é possível fazer uma reforma 
protegendo as pessoas mais pobres sem perder a potência fiscal”, disse o deputado. 
 
Bira do Pindaré, um dos autores do pedido de audiência pública, disse que o projeto da 
reforma da Previdência “é uma proposta muito cruel” e que o governo federal tem 
condições de promover o ajuste fiscal, sem deixar de proteger os mais pobres: “Não 
podemos aceitar a penalização dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras que 
mais se sacrificam por este País”, assinalou, acrescentando que o debate da reforma 
pode ser tratado com superficialidade e inverdades. 
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Pré-Candidatos sem Legenda garantida se articulam nos bastidores para mudar de 
Partido 

 
 
São cada vez mais explícitos os passos que os pré-candidatos a prefeito de São Luís, sem 
legenda garantida, em buscar de novas siglas dispostas a bancarem seus projetos na 
sucessão de 2020. Dr. Yglésio (PDT), Duarte Junior (PCdoB), Maura Jorge (PSL) e 
Wellington do Curso (PSDB) são alguns desses exemplos. 
 
Esta semana, um novo encontro do deputado Duarte Junior com a cúpula dirigente do 
PL, foi mais um movimento de aproximação, conforme revelou uma fonte do blog, e tudo 
indica que terá que convencer a direção do PCdoB a liberá-lo com o compromisso de não 
requisitar o seu mandato. Entre os comunistas, o deputado federal licenciado Rubens 
Júnior, teria a preferência. 
 
O mesmo problema enfrentar o deputado Dr. Yglésio. Conforme o blog registrou semana 
passada, o parlamentar pretende disputar a Prefeitura de São Luís pelo PDT, mas caso 
não lhe seja garantida a legenda, deverá solicitar a autorização do partido para buscar 
outra sigla que garanta sua candidatura. 
 
Os pedetistas têm com pré-candidato o presidente da Câmara Municipal de São Luís, 
vereador Osmar Filho, daí a preocupação do deputado anunciar que, caso preterido, irá 
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solicitar sua liberação junto à direção partidária. O PDT discute internamente entre 
lançar candidato próprio ou coligar com o DEM do pré-candidato Neto Evangelista. 
 
Wellington do Curso seria candidato pelo PSDB, partido pelo o qual se elegeu deputado, 
mas ciente do flerte político entre Riberto Rocha com a ex-deputada Maura Jorge, já 
busca abrigo no Partido Novo, porém, a exemplo dos demais, precisa ser liberado pela 
direção dos tucanos para não perder o mandato. 
 
Situação mais cômoda é da ex-prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge. Com um pé no 
PSDB e garantiu de que será a candidata, abriu uma guerra com o presidente da legenda, 
vereador Chico Carvalho, com vistas a uma aliança futura com o PSL, onde deve sair, mas 
pretende deixar um aliado no comando. 
 
A princípio não existe empecilho para deixarem suas legendas de origem sem correr o 
risco de perder o mandato, basta que o partido lhe conceda uma certidão justificando a 
saída por motivos especificados em lei. 
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Othelino Neto visita estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
visitou, nesta quinta-feira (13), a estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do 
Povo’ 2019, que começa nesta sexta-feira (14) e se estende até domingo (16), na área 
do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação. Na oportunidade, 
Othelino fez o teste nos detectores de metais, que vão reforçar a segurança na festança 
junina. 
 
“O nosso arraial é um momento festivo, de valorização da nossa cultura local. Aqui, nós 
teremos o bumba meu boi, a quadrilha, o cacuriá e outras atrações locais. Vão ser três 
dias de muita festa, muita alegria, onde nossos servidores vão poder aproveitar bem, 
assim como toda a sociedade que quiser vir ao nosso arraial”, assinalou Othelino Neto. 
 
O presidente da Alema também conversou com o diretor de Comunicação da 
Assembleia, Edwin Jinkings, e com o chefe-adjunto do Gabinete Militar da Alema, 
coronel Marcelo Jinkings, sobre os últimos preparativos para a festança. 
 
“O Gabinete Militar está trabalhando intensamente no planejamento do arraial para que 
seja um sucesso absoluto em todas as áreas, não só nas brincadeiras, mas, sobretudo, 
na segurança. Esse é um atrativo e um diferencial do arraial da Assembleia e, com 
certeza, este ano vai se confirmar como um dos arraiais mais tranquilos do Maranhão”, 
garantiu o coronel Marcelo Jinkings. 
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Mais uma vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/ 17 TVN) fará a transmissão ao vivo 
do ‘Arraiá do Povo’. A cabine de transmissão já foi instalada para levar aos 
telespectadores as emoções do São João do Maranhão tanto pela TV, quanto pelas redes 
sociais e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. 
 
“São mais de 100 profissionais da comunicação envolvidos na transmissão do arraial, que 
será feita tanto pela TV Assembleia, como pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). Tudo está somando para que o ‘Arraiá do Povo’ seja marcante”, 
afirmou Edwin Jinkings. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento 
gratuito, acessibilidade e uma programação variada, com grupos de bumba meu boi, 
cacuriá, cantores locais e uma atração nacional. Uma festança junina que, mais uma vez, 
promete ser inesquecível. 
 
“A equipe está toda de parabéns, pois está tudo muito bonito, tal qual no ano passado. 
A minha expectativa é a maior possível e estarei presente nos três dias, aproveitando 
bem o nosso arraial. Aqueles que não puderem vir vão poder acompanhar pela TV 
Assembleia e presenciar esse momento de muita efervescência cultural”, finalizou o 
presidente Othelino Neto. 
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Othelino Neto confere estrutura montada no ‘Arraiá do Povo’ 

 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento gratuito, acessibilidade  
e uma programação variada 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
visitou a estrutura montada para receber o público no ‘Arraiá do Povo’ 2019, que começa 
nesta sexta-feira (14) e se estende até domingo (16), na área do estacionamento da 
Alema, ao lado do Complexo de Comunicação. Na oportunidade, Othelino fez o teste nos 
detectores de metais, que vão reforçar a segurança na festança junina. 
 
“O nosso arraial é um momento festivo, de valorização da nossa cultura local. Aqui, nós 
teremos o bumba meu boi, a quadrilha, o cacuriá e outras atrações locais. Vão ser três 
dias de muita festa, muita alegria, onde nossos servidores vão poder aproveitar bem, 
assim como toda a sociedade que quiser vir ao nosso arraial”, assinalou Othelino Neto. 
 
O presidente da Alema também conversou com o diretor de Comunicação da 
Assembleia, Edwin Jinkings, e com o chefe-adjunto do Gabinete Militar da Alema, 
coronel Marcelo Jinkings, sobre os últimos preparativos para a festança.  
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“O Gabinete Militar está trabalhando intensamente no planejamento do arraial para que 
seja um sucesso absoluto em todas as áreas, não só nas brincadeiras, mas, sobretudo, 
na segurança. Esse é um atrativo e um diferencial do arraial da Assembleia e, com 
certeza, este ano vai se confirmar como um dos arraiais mais tranquilos do Maranhão”, 
garantiu o coronel Marcelo Jinkings. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é aberto ao público, com espaço para crianças, estacionamento 
gratuito, acessibilidade e uma programação variada, com grupos de bumba meu boi, 
cacuriá, cantores locais e uma atração nacional. Uma festança junina que, mais uma vez, 
promete ser inesquecível. 
 
“A equipe está toda de parabéns, pois está tudo muito bonito, tal qual no ano passado. 
A minha expectativa é a maior possível e estarei presente nos três dias, aproveitando 
bem o nosso arraial. Aqueles que não puderem vir vão poder acompanhar pela TV 
Assembleia e presenciar esse momento de muita efervescência cultural”, finalizou o 
presidente Othelino Neto. 
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Tudo pronto para abertura do ‘Arraiá do Povo’ na Assembleia Legislativa 

 
 
Tudo pronto para a edição 2019 do ‘Arraiá do Povo’, que será aberto na noite desta 
sexta-feira (14), com programação estendendo-se até domingo (16), no estacionamento 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. Grupos 
de bumba meu boi, quadrilhas, cordões de cacuriá e shows de artistas locais e nacionais 
abrilhantarão as três noites da festança, coordenada pelo Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema). 
 
O grupo Folia de Três abrirá a festança, seguido do Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias, 
Boi de Axixá e Boi de Maracanã. A primeira noite será encerrada com show do cantor 
sertanejo Matheus Fernandes. 
 
No sábado (15), além do Folia de Três, o ‘Arraiá do Povo’ receberá os alunos das oficinas 
de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi de 
Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi de Itapera, Quadrilharte de Alcântara e Boi da Maioba. 
 
No domingo (16), o público assistirá às apresentações do Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona 
Teté, Boi de Morros e Boi de Nina Rodrigues. O show de encerramento será comandado 
pelo cantor sertanejo Lucas Seabra. 
 
Saiba mais. 

 

http://www.al.ma.leg.br/noticias/38330
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Aprovado projeto que garante equidade salarial entre homens e mulheres 

 
 
Um Projeto de Lei do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que estabelece a 
obrigatoriedade de equidade salarial entre homens e mulheres em empresas privadas 
que prestarem serviços ao Poder Público Estadual foi aprovado nesta quarta-feira (12), 
no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Projeto de Lei será encaminhado 
ao Governo do Estado para ser sancionado. 
 
Segundo o PL 29/2019, todos os órgãos do poder público do estado irão precisar “exigir 
das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinente a obras e serviços, 
inclusive de publicidade, como condição para assinatura do contrato, a comprovação ou 
o compromisso de adoção de mecanismos para garantir a equidade salarial entre 
homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus 
de instrução iguais ou equivalentes”. 
 
A empresa vencedora da licitação, por sua vez, vai ter que apresentar um documento 
oficial assinado por um contador informado a lista de funcionários, os respectivos cargos, 
salários e gênero. Além da lista, a empresa também vai ter que comprovar medidas 
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afirmativas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão 
profissional, bem como de políticas de combate ao assédio moral. 
 
Roberto Costa destacou algumas pesquisas sobre equidade salarial e, afirmou, que a 
equidade salarial contribui para a redução da pobreza. 
 
“No Brasil, as pesquisas apontam que as mulheres recebem cerca de 23,5% a menos que 
os homens com a mesma idade e nível de instrução, sendo que os dados para as 
mulheres negras e pardas são ainda mais alarmantes. Importante frisar que, mesmo as 
mulheres sendo maioria no ensino superior, o progresso significativo na educação não 
se traduziu em uma melhoria comparativa na situação de trabalho das mulheres no país. 
As pesquisas ainda apontam que, a equidade salarial entre os gêneros nos países em 
desenvolvimento “pode contribuir de maneira considerável com a redução da pobreza”, 
disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda disse que o presente Projeto de Lei, tem o objetivo de constituir 
uma ferramenta para a efetivação da Constituição da República e da Consolidação das 
Leis de Trabalho no tocante à igualdade salarial entre homens e mulheres. 
 
“Acredito que as medidas para a promoção da equidade salarial nas empresas não 
acarretam necessariamente despesas extraordinárias, razão pela qual a exigência 
contida neste Projeto não influenciará nas necessidades de contratação de obras e 
serviços pelo Poder Público”, concluiu. 
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Arraial da Assembleia começa hoje 

 
 
Tudo pronto para a edição 2019 do ‘Arraiá do Povo’, que será aberto na noite desta 
sexta-feira (14), com programação estendendo-se até domingo (16), no estacionamento 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. 
 
Grupos de bumba meu boi, quadrilhas, cordões de cacuriá e shows de artistas locais e 
nacionais abrilhantarão as três noites da festança, coordenada pelo Grupo de Esposas 
de Deputados do Maranhão (Gedema). 
 
Veja a programação: 
 
Sexta-feira (14) 
 
18h30 – Folia de Três 
 
19h00 – Boizinho Barrica 
 
20h00 – Boi Lendas e Magias 
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21h00 – Boi de Axixá 
 
22h00 – Boi de Maracanã 
 
23h00 – Matheus Fernandes 
 
Sábado (15) 
 
18h00 – Grupo Folia de Três 
 
18h15 – Oficinas de Dança do programa Sol Nascente 
 
18h30 – Boizinho da Creche Escola Sementinha 
 
19h00 – Boi de Santa Fé 
 
20h00 – Boi de Sonhos 
 
21h00 – Boi de Itapera 
 
21h30 – Quadriharte de Alcântara 
 
22h00 – Boi da Maioba 
 
Domingo (16) 
 
18h30 – Grupo Folia de Três 
 
19h00 – Boi Pirilampo 
 
20h00 – Cacuriá de Dona Teté 
 
21h00 – Boi de Morros 
 
22h00 – Boi de Nina Rodrigues 
 
23h00 – Lucas Seabra 
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Dep. Roberto Costa estabelece equidade salarial entre homens e mulheres 

 
 
Um Projeto de Lei do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que estabelece a 
obrigatoriedade de equidade salarial entre homens e mulheres em empresas privadas 
que prestarem serviços ao Poder Público Estadual foi aprovado nesta quarta-feira (12), 
no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Projeto de Lei será encaminhado 
ao Governo do Estado para ser sancionado. 
 
Segundo o PL 29/2019, todos os órgãos do poder público do estado irão precisar “exigir 
das empresas vencedoras de processos licitatórios pertinente a obras e serviços, 
inclusive de publicidade, como condição para assinatura do contrato, a comprovação ou 
o compromisso de adoção de mecanismos para garantir a equidade salarial entre 
homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço, e com graus 
de instrução iguais ou equivalentes”. 
 
A empresa vencedora da licitação, por sua vez, vai ter que apresentar um documento 
oficial assinado por um contador informado a lista de funcionários, os respectivos cargos, 
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salários e gênero. Além da lista, a empresa também vai ter que comprovar medidas 
afirmativas para garantir a igualdade de condições no ingresso e na ascensão 
profissional, bem como de políticas de combate ao assédio moral. 
 
Roberto Costa destacou algumas pesquisas sobre equidade salarial e, afirmou, que a 
equidade salarial contribui para a redução da pobreza. 
 
“No Brasil, as pesquisas apontam que as mulheres recebem cerca de 23,5% a menos que 
os homens com a mesma idade e nível de instrução, sendo que os dados para as 
mulheres negras e pardas são ainda mais alarmantes. Importante frisar que, mesmo as 
mulheres sendo maioria no ensino superior, o progresso significativo na educação não 
se traduziu em uma melhoria comparativa na situação de trabalho das mulheres no país. 
As pesquisas ainda apontam que, a equidade salarial entre os gêneros nos países em 
desenvolvimento “pode contribuir de maneira considerável com a redução da pobreza”, 
disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda disse que o presente Projeto de Lei, tem o objetivo de constituir 
uma ferramenta para a efetivação da Constituição da República e da Consolidação das 
Leis de Trabalho no tocante à igualdade salarial entre homens e mulheres. 
 
“Acredito que as medidas para a promoção da equidade salarial nas empresas não 
acarretam necessariamente despesas extraordinárias, razão pela qual a exigência 
contida neste Projeto não influenciará nas necessidades de contratação de obras e 
serviços pelo Poder Público”, concluiu. 

 


