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Bira do Pindaré solicita Unidade Plena do IEMA para Santa Inês 

 
 
Após vistoria as instalações do antigo Centro de Capacitação Tecnológica do Maranhão 
(CETECMA) em Santa Inês, o deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) defendeu a 
implantação de uma Unidade Plena do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA) no município. Durante a visita, o parlamentar ouviu 
moradores sobre a necessidade de ter uma escola técnica na cidade. 
 
O parlamentar destacou que o prédio reúne as condições necessárias e em bom estado 
para abrigar o Instituto. “Tem salas suficientes, o terreno é grande e ainda permite 
ampliação. Claro que seriam necessárias algumas adaptações, mas o custo benefício 
vale a pena tendo em vista, sobretudo, a qualificação e as oportunidades que um IEMA 
oferece aos nossos jovens”, acrescentou. 
 
A Unidade, caso o pedido seja atendido e unidade implantada pelo Governo do Estado, 
amplia a oferta de formação técnica profissional com ensino em tempo integral no Vale 
do Pindaré. “Santa Inês é uma cidade polo com grande atividade na área de comércio e 
serviço. Portanto, não há dúvidas que o Instituto no próprio município enriquece ainda 
mais a região, porque abre para os jovens um leque de novas oportunidades, garante 
qualificação profissional e segurança no mundo do trabalho”, afirmou. 
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Júnior Verde quer ampliar PAA no Maranhão… 

 
Júnior Verde durante a programação na Assembleia 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) anunciou que lutará para aumentar os 
recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um instrumento de apoio e 
fortalecimento da agricultura familiar maranhense. O anúncio foi feito durante reunião 
com o setor produtivo maranhense, realizada na última quinta-feira, 9, no Plenarinho 
da Assembleia Legislativa. 
 
O encontro discutiu o desenvolvimento local e sustentável e foi proposta pelo 
parlamentar. 
 
Mais de 40 municípios de todas as regiões do Estado estavam representados. Eles 
discutiram sobre a implantação do PAA no Maranhão, por meio da compra com doação 
simultânea (CDS) – desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB). 
 
A superintendente da CONAB no Maranhão, Dulcileide Leite Cutrim, foi representada 
no evento, mas garantiu que o objetivo primordial do PAA é de fixar o homem no 
campo e garantir a compra de sua produção por intermédio de entidades, seja 
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associação ou cooperativa. “E os alimentos serão doados para pessoas em situação de 
insegurança alimentar ”, explicou. 
 
Em 2016, o PAA investiu R$ 5,5 milhões no Maranhão, beneficiando 355 associações e 
executando 567 projetos em 104 municípios. 
 
“Mas ainda somos o Estado que menos acessa os recursos desse importantíssimo 
programa de renda e segurança alimentar. Este ano, esperamos contar com uma boa 
demanda de projetos para que possamos brigar por mais recursos”, destacou Júnior 
Verde. 
 
Para ter acesso ao Programa, a organização fornecedora deve estar formalmente 
constituída como pessoa jurídica de direito privado e ter a Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP jurídica ou DAP pessoa 
física. A unidade recebedora dos alimentos também deve estar regularmente 
constituída. O PAA adquire produtos in natura, da safra vigente, 
industrializados/processados/ beneficiados e orgânicos/agroecológicos. 
 
O teto de financiamento é de R$ 8mil por unidade familiar, e de R$ 240 mil por 
associação. 
 
A organização fornecedora apresenta a “Proposta de Participação” e a submete à 
análise da Superintendência Regional da CONAB, acompanhada de toda a 
documentação obrigatória como, por exemplo, cópia da Ata de eleição e posse da atual 
diretoria, DAP jurídica ou física, Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e 
da Unidade Recebedora, etc. Todas as informações podem ser obtidas no endereço 
ma.sureg@conab.gov.br. 
 
Após a aprovação da proposta, são abertas duas contas para a liberação dos recursos. 
 
Uma bloqueada e outra de livre movimentação. A primeira recebe o crédito do 
montante da proposta e a segunda os valores das compras que são feitas ao longo da 
execução do projeto, de acordo com a prestação de contas apresentada. 
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Que faz esta ambulância nova largada no estacionamento da Assembleia Legislativa? 

Mistério… 
 
Bem debaixo dos narizes dos deputados, os fiscais do governo, uma ambulância 
solitária fica inutilizada enquanto muitos hospitais estão precisando de seus serviços. 
 
Com tanta falta nos hospitais do Maranhão, uma ambulância, ainda sem placas, 
deixada no estacionamento do parlamento estadual. Alô, secretário de Saúde, Carlos 
Lula!!!! 
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Apesar do boicote do governo, evento da Codevasf lotou auditório da Assembleia…. 

Apesar do boicote do governo do estado, que sequer enviou representante ao 
encontro promovido pela Codevasf, feito para debater emendas ao orçamento com 
prefeitos maranhenses, foi um sucesso nesta manhã. 
 
No total, mais de 120 prefeitos e presidentes de câmaras municipais estiveram no local 
para ouvirem atentos as palestras sobre planejamentos que tratam de convênios, 
prestação de contas e licitação, para levarem irrigação, abastecimentos e 
esgotamentos sanitários nas localidades do estado. 
 
O evento de tamanha envergadura para o estado, teve apoio maciço dos deputados da 
bancada federal, de Brasília, encabeçado pelo senador Roberto Rocha (PSB), também 
dos parlamentares municipais de várias cidades, mas, quase não teve deputado 
estadual no local. 
 
Os poucos que estiveram contaram-se nos dedos: Wellington do Curso, Graça Paz, Zé 
Inácio, César Pires, Léo Cunha e Fábio Braga. 
 
No detalhe da foto, o atrasado deputado Weverton Rocha, que não ganhou lugar na 
mesa, que foi presidida pela presidente da Codevasf, Kênia Marcelino. 
 

 
Weverton Rocha seta vermelha da foto 
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Rigo Teles entrega ambulância para a população do município de Arame 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, entregou, 
na manhã de sábado (11), uma moderna ambulância, equipada com o que existe de 
melhor no atendimento de urgência, para atender milhares de pessoas residentes do 
município de Arame, na Região Central do Maranhão. 
 

 
 
A entrega da ambulância à prefeita de Arame, Dra. Jully Menezes, aconteceu no Palácio 
dos Leões, na presença do governador Flávio Dino, do secretário-chefe da Casa-Civil, 
Marcelo Tavares, do secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, do Secretário de 
Comunicação, Márcio Jerry e outras autoridades. 
 
 O parlamentar esclareceu que a moderna e equipada ambulância – avaliada em R$ 
165.000,00 – foi comprada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com recursos de 
sua emenda parlamentar. A ambulância de Arame foi solicitada pelo ofício 86/2016, 
encaminhada à Secretaria da Casa Civil do Governo. 
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COMPROMISSO DE CAMPANHA 
  
Na ocasião, o deputado Rigo Teles esclareceu que a moderna ambulância é um 
compromisso de campanha com a prefeita e com a população do município de Arame, 
onde o paramentar é votado e luta pelo bem da comunidade, durante seus cinco 
mandatos na Assembleia Legislativa e em todas as esferas de poder. 
  
Após a solenidade, a prefeita de Arame, Dra. Jully Menezes, ressaltou que ainda vão 
marcar da data de entrega da moderna ambulância, na presença do deputado Rigo 
Teles, o responsável pela aquisição do importante benefício no setor de saúde pública 
cobrado pela população, especialmente os mais carentes. 
  
Na avaliação da prefeita de Arame, é uma satisfação trabalhar em parceria com o 
deputado Rigo Teles, pois quem ganha é a população que recebeu o importante 
benefício para a saúde pública do município. “Rigo sempre está com as portas abertas 
para atender os pleitos da população de Arame”, disse Dra. Jully. 
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Combate à Violência obstétrica é objeto de Projeto de Lei do deputado Wellington do 
Curso 

 
 
Evitar diversos tipos de violência pelas quais as gestantes e parturientes passam, que 
envolvem ofensa verbal e física. Com esse objetivo tramita na Assembleia Legislativa 
do Maranhão o Projeto de Lei 26/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso 
(PP). 
 
Ao apresentar o Projeto, o deputado Wellington disse que a finalidade é implantar 
medidas de informação e de proteção à gestante e às mulheres em trabalho de parto 
contra a violência obstétrica no Maranhão. 
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“Segundo resultados da pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, uma em 
cada quatro mulheres no Brasil sofre violência durante a gestação ou parto. Nosso 
objetivo é combater isso no Maranhão. Toda gestante tem direito a acesso a 
atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. São 
direitos da gestante e que o Estado deve efetivar. Primando por um bom atendimento 
e pela proteção da mulher, é que apresentamos esse projeto, tendo por objetivo 
combater a violência obstetríca, principalmente, nas maternidades públicas. *O parto é 
um momento de celebração da vida e deve ser marcado por alegria e não por 
violência* “, disse Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO: 
 
De acordo com o texto do projeto, considera-se violência obstétrica todo ato praticado 
pelo médico, pela equipe hospitalar, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de 
forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no 
período puerpério. 
A proposição pretende também contribuir com a divulgação da Política Nacional de 
Atenção Obstétrica e Neonatal, elencando 22 situações características da prática de 
violência obstétrica. Entre elas estão recriminar a parturiente por comportamentos 
como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas; fazer a gestante ou parturiente 
acreditar que precisa de uma cesariana quando não há, de fato essa necessidade; e 
impedir que o bebê saudável seja logo amamentado pela mãe. 
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Deputada Andrea Murad diz na Assembleia que a Emserh não disponibiliza no Portal da 
Transparência gastos com suspeitas de superfaturamento e cobra resposta do 
Ministério Público às suas denúncias 

 
Andrea faz denúncias sistemáticas contra a Emserh 

 
A deputada Andrea Murad (PMDB) voltou a denunciar à Assembleia Legislativa gastos 
de cerca de R$ 37 milhões em pagamentos com suspeita de superfaturamento pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).  
 
– Como venho dizendo sobre as contratações diretas, são mais de R$ 37 milhões e 
não tem nada no Portal da Transparência. A Emserh não está alimentando com as 
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informações devidas para que acompanhemos e fiscalizemos. Cadê a famosa 
Secretaria da Transparência? Ela não serve para cobrar isso porque ela só serve para 
perseguir adversário político do governo anterior – cobrou a parlamentar. 
 
A publicação dos dados está prevista nas Leis Complementares 131/2000 e 101/2009, e 
no Decreto 7185 da Presidência da República que tratam sobre a disponibilidade de 
informações quanto as despesas praticadas pelos órgãos públicos. Andrea Murad 
reforçou o papel do Ministério Público e rebateu as críticas da base governista quanto 
as graves denúncias que a oposição vem realizando este ano. 
 
– Fiz várias denúncias nesta Casa e já fiz inúmeras denúncias ao Ministério Público. 
Tenho curiosidade em saber por que o governo Flávio Dino tem tanta certeza de que 
as investigações do Ministério Público nunca vão dar em nada. É uma pergunta que o 
Ministério Público também deveria fazer ao governo Flávio Dino – rebateu a 
deputada. 
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Por determinação do governador Flávio Dino, população maranhense começa a pagar 
mais caro, a partir de amanhã, por serviços e produtos como energia elétrica, TV por 
assinatura e bebidas 

 
A empresa de TV a cabo TVN é uma das que vão aumentar alíquotas de imposto a partir de amanhã 

 
O maranhense terá, nesta terça-feira, 14, o último dia sem aumento no preço da 
energia elétrica, TV por assinatura, bebidas e outros produtos e serviços. 
 
Algumas empresas já encaminharam informativo aos usuários dando nota do aumento 
que, em alguns casos, pode chegar a 27% de aumento no ICMS. 
 
O aumento do imposto foi determinado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) aprovado 
pela sua bancada na Assembleias Legislativa em dezembro do ano passado. 
 
E passa a valer a partir desta quarta-feira, 15… 
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Stenio Rezende solicita ao governo urgência na recuperação da MA-008 

 
Rezende voltou a cobrar do governo 

 
Recentemente, o deputado Stenio Rezende solicitou ao Governo do Estado que 
providencie com urgência a recuperação asfáltica da MA-008. O trecho que liga as 
cidades de Vitorino Freire a Paulo Ramos está praticamente intrafegável, dificultando o 
acesso de veículos e pessoas. 
 
O deputado estadual Stenio Rezende (DEM) protocolou na última semana Indicação 
solicitando com urgência ao governador do estado, Flávio Dino, a pavimentação 
asfáltica da rodovia MA-008, no trecho que liga os municípios de Vitorino Freire a Paulo 
Ramos. 
 
Os 18km que interligam os dois municípios está intrafegável, dificultando o acesso de 
veículos, pessoas, aumentando o número de acidentes, tempo de viagem, e 
consequentemente dificultando o crescimento econômico, social e turístico da região 
beneficiada com a rodovia. 
 
Em seu discurso no plenário, Stenio Rezende reforçou a solicitação em nome da 
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população da região. 
 
“Eu venho pedir em nome do povo da minha querida cidade de Vitorine Freire, e em 
nome do povo amigo e hospitaleiro de Paulo Ramos, que o governador Flávio Dino, 
determine com urgência que sua equipe, por meio da SINFRA e do secretário Clayton 
Noleto, olhe com todo afinco a situação da estrada que liga esses dois municípios”, 
disse 
 

 
Rodovia está completamente na lama 

 
A população vem sendo privada do seu direito de ir e vir por causa das condições da 
rodovia. 
 
A MA-008 foi pavimentada no ano de 1987, no primeiro mandato do ex-governador 
Epitácio Cafeteira, e desde então nunca recebeu manutenção. 
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Wellington diz que parlamento independente reflete as necessidades do povo 

 
Wellington abordou a falta de infraestrutura em seu discurso na tribuna da Câmara de Presidente Dutra 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), durante sessão especial que aconteceu 
na última quinta-feira (9) na Câmara Municipal de Presidente Dutra, teceu comentários 
sobre a importância de se ter um parlamento independente. Segundo o deputado, o 
parlamento municipal e estadual deve refletir as necessidades da população. 
 
“O parlamento independente é aquele que reflete as necessidades do povo. Como 
deputado estadual, o que eu posso fazer é legislar, fiscalizar e propor soluções. Vocês, 
enquanto vereadores, podem e devem fazer o mesmo, só que no âmbito municipal. 
Somos todos membros do Legislativo e essa união e aproximação, certamente, 
beneficia o povo que nos elegeu”, disse Wellington. 
 
As sessões na Câmara Municipal de Presidente Dutra são realizadas as segundas-feiras. 
Mas, como o deputado Wellington e o superintende do DNIT estavam na cidade, foi 
marcada uma sessão especial para recebê-los. A sessão especial abordou a pauta que 
levou o deputado Wellington à cidade, sendo a falta de infraestrutura um dos pontos 
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de discussão, como por exemplo a recuperação e manutenção asfáltica da BR-135, no 
perímetro urbano de Presidente Dutra. 
 
“Nossa visita a Presidente Dutra tem um motivo. Quem nos convocou foi a população, 
por meio do nosso projeto ‘Ouvindo o Maranhão’. Captamos as demandas, já 
apresentamos possíveis soluções e esperamos contar com vocês para que, juntos, 
articulemos ações que façam diferença na vida das pessoas”. 
 
Ao final, o deputado Wellington colocou o seu gabinete à disposição dos vereadores e 
disse esperar que essa parceria entre Legislativo Municipal e Estadual continue dando 
certo. 
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FAMEM ingressará na Justiça cobrando da União aumento do teto da saúde 

 
Tema pede ao Governo Federal que eleve o valor do repasse igualando-o, pelo menos, à média nacional,  
que é de R$ 194 por habitante 

 
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) ingressará na Justiça 
Federal cobrando da União o aumento dos repasses aos municípios para custeio dos 
serviços da saúde de média e alta complexidade. 
 
A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pelo presidente da entidade 
municipalista, prefeito Cleomar Tema (Tuntum), durante a abertura do seminário “A 
Codevasf e os Municípios”, evento realizado no auditório do complexo de comunicação 
da Assembleia Legislativa e que reuniu, além de dezenas de prefeitos e prefeitas, 
representantes dos mais variados segmentos da classe política maranhense, dentre 
eles senadores, deputados estaduais e federais. 
 
De acordo com Tema, o objetivo da Federação, através da ação judicial, é fazer com 
que o Governo Federal eleve o valor do repasse igualando-o, pelo menos, à média 
nacional, que é de R$ 194 por habitante. 
 
Atualmente, o Maranhão é o penúltimo estado da federação no que diz respeito ao 
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recebimento de recursos per capita – R$ 137 por habitante. 
 
Há possibilidade de que na peça jurídica a entidade também cobre, em benefício dos 
municípios, o ressarcimento das perdas dos repasses referentes aos últimos cinco anos. 
 
No mês passado, Cleomar Tema coordenou uma caravana formada por mais de 90 
prefeitos que esteve em Brasília reunida com a bancada federal maranhense tratando 
do assunto. Na oportunidade, os gestores garantiram o apoio político de todos os 
deputados federais e senadores do estado; do presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM – RJ); e do ministro da Saúde, Ricardo Barros. 
 
“Paralelo ao trabalho político, que é de suma importância, também iremos reivindicar 
o direito [aumento dos repasses] dos municípios maranhenses por meio da Justiça”, 
garantiu Tema. 
 
O posicionamento firme de Cleomar Tema em favor do municipalismo no Maranhão foi 
bastante elogiado pelos participantes do seminário. 
 
Para o deputado federal José Reinaldo Tavares, hoje a FAMEM possui um gestor que 
trabalha para defender os interesses das cidades e de seus gestores. 
 
Avaliação semelhante fez o também deputado federal e coordenador da bancada 
maranhense em Brasília, Juscelino Filho. 
 
“O presidente Tema vem executando um grande trabalho no que diz respeito a 
fortalecer a FAMEM e beneficiar, de fato, os municípios de nosso estado”. 
 
Seminário 
 
O seminário foi promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba e tratou sobre a alocação de emendas parlamentares para a 
Codevasf no orçamento geral da União. A programação abordou também temas 
relacionados ao Siconv, prestação de contas e licitação. 
 
Também participaram do evento a presidente da Companhia, Kênia Marcelino; o 
senador Roberto Rocha, os deputados federais Waldir Maranhão, Hildo Rocha e Zé 
Carlos; além de deputados estaduais e prefeitos de diversas regiões. 
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Deputado Bira realiza Audiência sobre Restauração do Engenho Central 

 
 
O município de Pindaré-Mirim recebeu, na última sexta-feira (10), uma Audiência 
Pública para discutir com a população o projeto de restauração do Engenho Central. 
Durante a sessão presidida pelo deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), autor da 
solicitação, o Instituto de do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
apresentou o projeto de restauração. 
 
Já o Governo do Estado, representados pelo secretário adjunto de Educação 
Profissional, André Bello, e pelo superintendente do Patrimônio Cultural do Maranhão, 
Eduardo Longhi, anunciaram a implantação de uma Unidade Vocacional do Instituto de 
Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) e de um Centro de Cultura. 
 
Para o parlamentar, a Audiência Pública foi muito importante porque a população teve 
a oportunidade de conhecer não apenas o projeto de restauração em si, mas também 
os desdobramentos que a procedem, como a gestão e o funcionamento do dispositivo, 
por exemplo. 
 
“E não há dúvidas que vai fortalecer toda a região do Vale do Pindaré tanto no que diz 
respeito à educação, cultura, lazer e resgate histórico como importante o turístico”, 
acrescentou. 
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O Engenho Central – ícone da história econômica, política e social do Maranhão – foi 
inaugurado em 1884 e garantiu a vinda da energia elétrica para o Brasil. Segundo dados 
Instituto Pindaré foi a primeira cidade brasileira a ter energia elétrica. 
 
O projeto de restauração foi autorizado pelo Iphan a partir de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com uma empresa privada. Segundo o coordenador 
Técnico do Instituto, Rafael Pestana, a obra representa um investimento de mais R$ 6 
milhões e vai garantir um espaço versátil para o desenvolvimento de atividades educais 
e culturais, sem esquecer a parte histórica. 
 
Ao todo são duas de aula, auditório, banheiros, espaços para exposição. “Além da 
questão da restauração do prédio como monumento histórico brasileiro, a utilização 
dele é algo importante a se destacar porque há muito tempo ele estava vazio e, agora, 
a população vai poder utilizar”, frisou Flávio Grillo, autor do projeto de restauração. 
 
A previsão é que a obra de restauração seja concluída em 31 de outubro deste ano e 
seja devolvido ao Governo do Estado, que, segundo reforçou o deputado Bira, abrigará 
o IEMA Vocacional Pindaré e o Centro de Cultura. Os moradores da cidade defenderam 
ainda uma gestão compartilhada do equipamento e o parlamentar garantiu que 
tomará todas as medidas necessárias para que o pleito da comunidade seja atendido. 
 
“Portanto, foi uma audiência pública muito importante, de modo que parabenizo o 
governo do Maranhão, o Iphan, a prefeitura, as associações, entidades organizadas e 
toda a comunidade de Pindaré pela participação e protagonismo na realização deste 
sonho”, concluiu. 
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Flávio Dino faz Governo honesto, muito bom E oposição não tem Projeto, diz Cafeteira 

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rogério Cafeteira 
(PSB), afirmou que o governador Flávio Dino é honesto, preparado e faz um governo 
muito bom. “O principal fator (da aprovação do governo) é você observar que é um 
governo de uma pessoa honesta, preparada e que vem fazendo um trabalho muito 
bom, mesmo numa situação bastante adversa”, avaliou durante entrevista ao Jornal O 
Imparcial. 
 
Cafeteira disse que a oposição não tem candidato ao governo em 2018 e nem projeto 
para o Maranhão. “A constatação de que o governador Flávio Dino está bem junto ao 
eleitorado, com uma boa aprovação, apesar das dificuldades, vejo que bateu um 
desespero na oposição”, afirmou. 
 
Ele lamentou que a oposição no Legislativo estadual baixe o nível do debate, mas disse 
estar preparado para contrapor qualquer tipo de ataque da bancada sarneysista. 
“Gostaria que a gente sempre debatesse em alto nível, mas se a oposição preferir a 
baixaria também debateremos nesse nível”. 
 
Veja os principais momentos da entrevista: 
 

 
 

https://twitter.com/i/web/status/840904399287382017
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Clayton Noleto não será mais candidato; PCdoB define três nomes para Câmara 

 
Márcio Jerry, Jefferson Portela e Marco Aurélio 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) enterrou o sonho do secretário de Infraestrutura, 
Clayton Noleto, em ser candidato a deputado federal nas próximas eleições. 
 
O Palácio dos Leões decidiu que Noleto não será mais candidato. A decisão não 
agradou o secretário, que teve que engolir goela abaixo. A informação é de uma fonte 
da equipe de governo. 
 
Foi garantido para Clayton Noleto sua permanência na Sinfra, enquanto Flávio estiver 
no governo. Ele continuará tendo autonomia na pasta sem interferência, inclusive do 
próprio Márcio Jerry se for para Brasília. Aliás, muitos secretários vão soltar foguetes 
com Márcio se elegendo. 
 
O governo decidiu por três novos nomes para disputar vaga na Câmara Federal, em 
2018. São eles: Márcio Jerry (Secretário de Articulação Política e de Comunicação), 
Jefferson Portela (Delegado e Secretário de Segurança Pública) e Marco Aurélio 
(Deputado Estadual). 
 
A pretensão do PCdoB é fazer quatro federais, com a reeleição do deputado Rubens 
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Pereira Júnior. 
 

 
Secretário Clayton Noleto 

 
Tudo foi definido no último sábado, dia 11, durante reunião no comitê do partido, com 
a presença do vice-presidente nacional do PCdoB, Walter Sorrentino. 
 


