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Deputado Ciro Neto prestigia evento estadual de motocross em Presidente Dutra 

 
 
O deputado Estadual Ciro Neto, prestigiou a terceira etapa Campeonato Maranhense de 
Motocross que foi realizado no sábado (13/07) e no domingo (14/07), no Parque de 
Exposição e Vaquejada Sebastião Boiadeiro, que foi preparado para receber o evento 
que conotou com a presença de diversos pilotos. 
 
O evento contou com apoio da prefeitura de Presidente Dutra e deputado Ciro Neto, 
onde foi realizada pela Federação Maranhense de Motociclismo, e organizado piloto 
Rony Monster, representante presidutrense na competição. 
 
O parlamentar Ciro Neto, sempre incentivou a prática esportiva nas mais diversas 
modalidades e para este evento sediado em Presidente Dutra disponibilizou total apoio 
para receber bem os pilotos, organização e espectadores. 
 
“O esporte traz benefícios inúmeros para os seus praticantes, para o lazer e para 
economia da cidade, ou seja, ficamos honrados em poder participar de alguma forma 
deste evento” pontuou Ciro Neto. 
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Pilotos dos estados de MA, CE, PA, PI, TO, RN, dentre outros estados, estiveram na 
disputa em Presidente Dutra, nas oito categorias do Campeonato de 2019 neste final de 
semana no Parque de Exposição e Vaquejada Sebastião Boiadeiro. 
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“Projeto de criminalização da homofobia será feito em acordo com o segmento 
evangélico”, afirmam Mical e Weverton 

 
 
A deputada do legislativo maranhense, Mical Damasceno, e o senador usaram as redes 
sociais para divulgar vídeo que visa desmistificar os fakenews (notícias falsas) sobre um 
projeto de lei do senador Weverton Rocha (PDT), o projeto de lei 672/2019 visa 
criminalizar a discriminação, a intolerância e o preconceito por sexo, orientação sexual 
ou identidade de gênero. Segundo o projeto já aprovado na CCJ (comissão de 
constituição e justiça) prevê reclusão de um a três anos, além do pagamento de multa, 
para quem praticar, induzir ou incitar a intolerância, discriminação ou preconceito de 
orientação sexual ou identidade de gênero. 
 
Também segundo o projeto, quem, em razão de preconceito de orientação sexual, 
impedir o acesso ou se recusar a atender pessoas em estabelecimentos comerciais ou 
locais abertos ao público poderá ser punido com reclusão de um a três anos. 
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Dentro do segmento evangélico havia e ainda há muita resistência ao projeto, segundo 
o senador Weverton Rocha e a Deputada Mical haverá uma paralisação no projeto para 
“acertar o texto” de forma que não tenha mais resistência no segmento. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iiXvd9d1nRY
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Afonso Manoel e Helena Duailibe participam de encontro religioso na cidade de Arari 

 
 
O vereador Afonso Manoel e a deputada estadual Helena Duailibe participaram no 
domingo (14), da 25ª Concentração Estadual do Apostolado da Oração, realizado na 
cidade de Arari. Ambos têm forte atuação no segmento católico. 
 
Com o tema “Voltar para o Sagrado Coração de Jesus”, Helena Duailibe, Afonso Manoel 
e milhares de fiéis tiveram momentos de oração, louvor e espiritualidade. De acordo com 
a organização do evento 5 mil pessoas que prestigiaram o evento em honra ao nome do 
Senhor Jesus. 
 
A concentração do Apostado da Oração teve suas atividades encerradas com a 
celebração eucarística, presidida pelo bispo da Diocese de Coroatá, Dom Sebastião 
Bandeira. 
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O Apostolado da Oração (AO) é um Movimento Eclesial que procura viver a 
espiritualidade apostólica e Eucarística, brotada do Sagrado Coração de Jesus e 
fundamentada na releitura do Mistério da Paixão de Jesus. É uma união de fiéis que se 
oferecem de forma cotidiana para a continuidade da obra de nossa redenção. 
 
Todos os anos, Helena Duailibe e Afonso Manoel participam dos encontros do 
Apostolado da Oração. 
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Othelino Neto destaca importância dos deputados retornarem às bases no recesso 
parlamentar 

Na sessão plenária desta segunda-feira (15), ao encerrar a votação e aprovação, por 
unanimidade, do Projeto de Lei 370/19, do Poder Judiciário, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez um agradecimento 
especial a todos os deputados e deputadas que compareceram à sessão que antecedeu 
ao recesso parlamentar. 
 

 
 
Othelino Neto esclareceu que o recesso é um momento de suspensão apenas das 
sessões ordinárias, mas não das atividades parlamentares, uma vez que os deputados e 
deputadas, nesse período, ou seja, até o dia 31 de julho, aproveitam para atuarem junto 
às suas bases políticas. 
 
“Nesse período, os deputados dedicam-se à outra parte importante da atividade 
parlamentar, que é a visita às bases, para ter um contato direto com o povo. Contato 
que é essencial para que nós, enquanto parlamentares, possamos exercer com mais 
eficiência os mandatos a nós conferidos”, disse. 
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Ele agradeceu, principalmente, aos deputados que não residem em São Luís ou que não 
têm a capital como base principal, mas que retornaram nesta segunda-feira, embora já 
estivessem em seus respectivos municípios. 
 
“A maioria dos deputados presente não estaria em São Luís nesta segunda-feira, não 
fosse este convite que fizemos, provocados pelo presidente do Tribunal de Justiça, que 
nos solicitou que apreciássemos, antes do recesso, o projeto de lei que altera a 
escolaridade do cargo de oficial de Justiça, assim como a solicitação feita pelos 
representantes da categoria, que se fazem presentes acompanhando a sessão. Quando 
cheguei à Assembleia, alguns já estavam aqui, aguardando ansiosamente pela sessão”, 
continuou. 
 
O presidente complementou. “Mais uma vez, o Maranhão dá um exemplo de equilíbrio 
institucional para o Brasil, o que é fundamental entre os Poderes, respeitadas as 
prerrogativas de cada um, mas tendo relação independente e harmônica. E, hoje, a 
Assembleia faz mais um gesto que espelha isso. Enquanto em outros estados os Poderes 
têm momentos de enfrentamento, no Maranhão a convivência é harmônica e quem 
ganha com isso é a sociedade. Nesse sentido, ratifico o agradecimento a todos que se 
dispuseram a estar presentes na sessão de hoje”, disse. 
 
Avaliação 
 
Ao término da sessão, Othelino Neto fez uma avaliação dos trabalhos legislativos. “A 
Assembleia produziu muito e cumpriu seu papel de legislar, fiscalizar o Poder Executivo 
e promover o bom debate político sobre o Maranhão e o Brasil, a partir de um 
relacionamento equilibrado, harmônico e independente com os demais poderes e as 
demais instituições. Isso nos deixa com a consciência tranquila e certos de que estamos 
cumprindo nosso papel e atendendo às expectativas do povo do Maranhão”. 
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Também filiado ao partido, atual vice-prefeito Júlio Pinheiro deve concorrer a uma vaga 
na Câmara Municipal de São Luís 

 
APESAR DO FORTE DESEMPENHO NAS PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTOS, DUARTE TEM AGENDA PRÓPRIA  
DE PRÉ-CANDIDATO, sem apoio partidário e dos palácios 

 
O deputado federal e atual secretário de Cidades, Rubens Pereira Júnior, e o deputado 
estadual Duarte Júnior serão os únicos a disputar a vaga de candidato a prefeito de São 
Luís pelo PCdoB. 
 
O atual vice-prefeito, Júlio Pinheiro, deve concorrer mesmo a uma vaga na Câmara 
Municipal, segundo revelou o blog de Antonio Martins. 
 
Apesar de histórico no PCdoB – e de ocupar o posto de segundo homem na linha de 
sucessão da prefeitura – Pinheiro não conseguiu se viabilizar eleitoralmente para 
suceder Edivaldo Júnior (PDT). 
 
Na verdade, o blog Marco Aurélio D’Eça já havia apontado esta disputa entre os dois 
júnior’s, desde 23 de fevereiro, no post “Júnior’s vão disputar indicação de candidato a 
prefeito no PCdoB…”. 
 

https://www.blogdoantoniomartins.com/julio-pinheiro-sera-candidato-a-vereador-em-sao-luis/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/02/23/juniors-vao-disputar-indicacao-de-candidato-a-prefeito-no-pcdob/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/02/23/juniors-vao-disputar-indicacao-de-candidato-a-prefeito-no-pcdob/
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RUBEM JÚNIOR GANHOU DO PALÁCIO DOS LEÕES ORÇAMENTO MILIONÁRIO PARA SE VIABILIZAR; E  
TAMBÉM TEM APOIO DO PARTIDO, embora não consiga deslanchar nas pesquisas 

 
No PCdoB, Duarte Júnior tem a melhor posição nas pesquisas, figurando, inclusive, como 
o melhor candidato da base do grupo Flávio Dino/Edivaldo Júnior na disputa com o 
favorito Eduardo Braide (PMN). 
 
Mas não tem o apoio partidário necessário, muito menos a simpatia do núcleo duro dos 
palácios dos Leões e de La Ravardière. 
 
Rubem Júnior, por sua vez, é o candidato preferido de Flávio Dino e até de aliados mais 
próximos do prefeito Edivaldo Júnior, mas não consegue deslanchar nas pesquisas. 
(Entenda aqui e aqui) 
 
A preferência de Dino por Rubem pode, inclusive, levar Duarte a buscar nova legenda. 
 
Mas esta é uma outra história… 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/14/palacio-dos-leoes-tenta-impor-rubem-junior-a-aliados/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/06/24/comunistas-montam-agenda-de-r-100-milhoes-para-rubem-junior-em-slz/
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Corrente Construindo um Novo Brasil reuniu-se no sábado para discutir posicionamento 
interno no partido e fortalecer a autonomia das lideranças partidárias em todos os 
municípios 

 
 
A corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), do Partido dos Trabalhadores (PT), 
realizou neste sábado, 13, o Encontro Regional Cocais/Médio Mearim, que reuniu 
diversas lideranças políticas do Partido. 
 
Uma das questões abordadas no Encontro foi a possibilidade de aliança da CNB/MA com 
outra corrente interna do PT ou a tese de candidatura própria, ficando decidido que a 
CNB apresentará sua chapa própria dialogando com os campos políticos na direção de 
compor com os atores que quiserem construir a Unidade Partidária, pautada em 
princípios como autonomia do PT, respeito à base, fortalecimento das regionais e 
construção de chapas municipais em 2020 que valorizem as lideranças, apresentando 
nos principais colégios eleitorais candidaturas majoritárias que fortaleçam a luta do 
Partido dos Trabalhadores. 
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O nome escolhido para representar a chapa da CNB/MA como candidato a presidente 
foi o de Raimundo Monteiro, sindicalista e militante do PT no Maranhão. 
 
Além do Deputado Zé Inácio, representantes de 50 municípios do Maranhão estiveram 
presentes com o propósito de debater sobre o Processo de Eleições Diretas do PT 
(PED/PT), a conjuntura política nacional e local, e o fortalecimento da campanha ‘Lula 
Livre’. 
 
Da assessoria 
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Leonardo Sá lamenta morte de Elisângela Cardoso… 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), utilizou suas redes sociais para emitir uma 
nota de pesar pelo falecimento da Secretária-Adjunta Estadual de Direitos Humanos, 
Elisângela Cardoso, neste domingo (14). 
 
“Neste momento me solidarizo com familiares e amigos da Secretária-Adjunta Estadual 
de Direitos Humanos, Elisângela Cardoso, que faleceu neste domingo. Que Deus possa, 
em sua divina misericórdia, consolar a todos, por esta perda irreparável em defesa da 
criança e do adolescente no Maranhão”, lamentou o Dr. Leonardo Sá e família. 
 
Elisângela foi pedagoga e ex-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do 
Maranhão (Funac), onde militava na área de Direitos Humanos há mais de 20 anos, 
tornando-se referência na luta por direitos em todo o Estado. 
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Deputado Wellington discute implantação do Plano Estadual de Combate ao Suicídio em 
Imperatriz 

 
Deputado Wellington discutiu, na Câmara de Imperatriz, a valorização da vida 

 
Em defesa da vida, combate ao suicídio, à automutilação e à depressão, o deputado 
estadual Wellington do Curso realizou reuniu na Câmara Municipal de Imperatriz. A 
reuniu teve por objetivo discutir pontos que irão auxiliar na construção do Plano Estadual 
de Valorização da Vida e combate ao suicídio. 
 
Ao fazer uso da palavra, o deputado Wellington destacou que essa luta não é algo 
político, mas sim algo ligado à saúde das pessoas. 
 
“Quando alguém sente algo, é dever do Estado estar ali pronto para dar o apoio 
necessário. No caso da depressão e outras doenças, o apoio nem sempre é tão simples. 
Por falta disso, muitas pessoas acabam tirando a própria vida. Na Assembleia, já 
apresentamos a Frente Parlamentar em defesa da vida. Juntos, podemos evitar que 
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muitas pessoas cometam suicídio. Cada um pode ajudar e, assim, fazer a diferença na 
vida de quem está ao seu lado”, disse o deputado Wellington. 
 

 
Wellington defendeu a adoção de políticas públicas para fortalecer o combate aos suicídios 

 
Também participaram da reunião o presidente da Câmara municipal, vereador Zé Carlos; 
o professor Ivan, do Centro de Valorização da Vida (CVV), além de pastores, lideranças e 
comunidade em geral. 
 
CASOS DE SUICÍDIO 
 
Ainda no mês de junho, Paulo Henrique Fontinelle, de 19 anos, se suicidou no povoado 
Olho D’água dos Martins, no município de Imperatriz. Infelizmente, não é o único caso. 
Já nesta quinta-feira (11), de acordo com o CVV, uma criança de apenas 10 anos também 
cometeu suicídio no local. 
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Assembleia aprova Projeto que exige Curso Superior para ingresso na carreira de Oficial 
de Justiça 

 
 
O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta segunda-feira (15), o 
Projeto de Lei 370/19, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a exigência do 
curso superior com formação de bacharel em Direito para investidura na carreira de 
oficial de Justiça. O projeto altera a Lei 8.715/07, que reorganizou o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos servidores do Judiciário e agora segue para sansão do 
governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
De acordo com a mensagem enviada pelo presidente do TJ, desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos, a alteração da lei visa contribuir com a eficiência, 
celeridade e qualidade dos serviços do Poder Judiciário, por meio da elevação do nível 
de escolaridade dos candidatos, o que garantirá o aperfeiçoamento da execução de suas 
atribuições junto à sociedade. “A maioria dos Estados da Federação já legislaram nesse 
sentido, conferindo esta exigência para os concursos públicos de ingresso na carreira de 
oficial de justiça”, acentuou o presidente do tribunal. 
 
Encaminhamento – Ao fazer o encaminhamento, o deputado Duarte Júnior (PC do B) 
ressaltou que o projeto de lei era uma matéria de extrema relevância não apenas ao 
Poder Judiciário, mas às instituições que garantem direitos no estado do Maranhão.  
Também parabenizou o presidente Othelino Neto (PC do B), por ter colocado aquele 
projeto em votação. 
 



 

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 

“Gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa e pelo seu trabalho aqui nesta Casa, que é 
muito respeitado por todos. O senhor conseguiu contactar todos os deputados para esta 
votação, por se tratar de um projeto importante, mas, também, por respeitar o seu 
trabalho, que, com maestria, é realizado nesta Casa. Parabenizo, também, o presidente 
do Tribunal de Justiça, na pessoa do deputado Pará Figueiredo, parlamentar que entrou 
com o pedido de urgência para que esse projeto fosse votado”, afirmou Duarte Júnior, 
parabenizando ainda todos os oficiais de Justiça. 
 
Elogios – Os deputados Glaubert Cutrim (PDT) e Zé Inácio (PT), elogiaram a aprovação 
do projeto. “É um presente do povo do Maranhão, na verdade, porque somos 
representantes do povo, da classe dos oficiais de Justiça, que tanto merece e que tanto 
lutou por essa conquista. Então, parabéns a todos os oficiais que estão aqui”, disse 
Glaubert Cutrim. 
 
“Este projeto vai elevar o nível técnico dos oficiais de justiça. Agora, eles ingressarão com 
mais preparo, com mais conhecimento do Direito e, assim, contribuirão com a efetivação 
da Justiça no Maranhão. Estão de parabéns o Tribunal de Justiça, toda a classe dos 
oficiais, as lideranças que lutaram em favor dessa lei e está de parabéns, também, a 
Assembleia Legislativa do Maranhão, por esta aprovação”, disse Zé Inácio. 
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Leonardo Sá lamenta em nota a morte de Elisângela Cardoso 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), utilizou suas redes sociais para emitir uma 
nota de pesar pelo falecimento da Secretária-Adjunta Estadual de Direitos Humanos, 
Elisângela Cardoso, neste domingo (14).  
 
Elisângela foi pedagoga e ex-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do 
Maranhão (Funac), onde militava na área de Direitos Humanos há mais de 20 anos, 
tornando-se referência na luta por direitos, em todo o Estado. 
 
“Neste momento me solidarizo com familiares e amigos da Secretária-Adjunta Estadual 
de Direitos Humanos, Elisângela Cardoso, que faleceu neste domingo. Que Deus possa, 
em sua divina misericórdia, consolar a todos, por esta perda irreparável em defesa da 
criança e do adolescente no Maranhão”, lamentou o Dr. Leonardo Sá e família. 
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Othelino diz que recesso é importante para contato de deputados com as bases 

 
 
Na sessão plenária desta segunda-feira (15), ao encerrar a votação e aprovação, por 
unanimidade, do Projeto de Lei 370/19, do Poder Judiciário, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez um agradecimento 
especial a todos os deputados e deputadas que compareceram à sessão que antecedeu 
ao recesso parlamentar. 
 
Othelino Neto esclareceu que o recesso é um momento de suspensão apenas das 
sessões ordinárias, mas não das atividades parlamentares, uma vez que os deputados e 
deputadas, nesse período, ou seja, até o dia 31 de julho, aproveitam para atuarem junto 
às suas bases políticas. 
 
“Nesse período, os deputados dedicam-se à outra parte importante da atividade 
parlamentar, que é a visita às bases, para ter um contato direto com o povo. Contato 
que é essencial para que nós, enquanto parlamentares, possamos exercer com mais 
eficiência os mandatos a nós conferidos”, disse. 
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Ele agradeceu, principalmente, aos deputados que não residem em São Luís ou que não 
têm a capital como base principal, mas que retornaram nesta segunda-feira, embora já 
estivessem em seus respectivos municípios. 
 
“A maioria dos deputados presente não estaria em São Luís nesta segunda-feira, não 
fosse este convite que fizemos, provocados pelo presidente do Tribunal de Justiça, que 
nos solicitou que apreciássemos, antes do recesso, o projeto de lei que altera a 
escolaridade do cargo de oficial de Justiça, assim como a solicitação feita pelos 
representantes da categoria, que se fazem presentes acompanhando a sessão. Quando 
cheguei à Assembleia, alguns já estavam aqui, aguardando ansiosamente pela sessão”, 
continuou. 
 
O presidente complementou. “Mais uma vez, o Maranhão dá um exemplo de equilíbrio 
institucional para o Brasil, o que é fundamental entre os Poderes, respeitadas as 
prerrogativas de cada um, mas tendo relação independente e harmônica. E, hoje, a 
Assembleia faz mais um gesto que espelha isso. Enquanto em outros estados os Poderes 
têm momentos de enfrentamento, no Maranhão a convivência é harmônica e quem 
ganha com isso é a sociedade. Nesse sentido, ratifico o agradecimento a todos que se 
dispuseram a estar presentes na sessão de hoje”, disse. 
 
Avaliação 
 
Ao término da sessão, Othelino Neto fez uma avaliação dos trabalhos legislativos. “A 
Assembleia produziu muito e cumpriu seu papel de legislar, fiscalizar o Poder Executivo 
e promover o bom debate político sobre o Maranhão e o Brasil, a partir de um 
relacionamento equilibrado, harmônico e independente com os demais poderes e as 
demais instituições. Isso nos deixa com a consciência tranquila e certos de que estamos 
cumprindo nosso papel e atendendo às expectativas do povo do Maranhão”. 
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Pesquisa do JP confirma favoritismo de Braide e sugere que aliança precisa preparar um 
candidato para enfrentá-lo 

 
Eduard Braide, Duarte Jr., Wellington do Curso e Neto Evangelista são os nomes mais bem posicionados 
na pesquisa do JP sobre a corrida sucessória em São Luís 

 
Se a eleição para prefeito de São Luís fosse agora, o deputado federal Eduardo Braide 
(PMN) provavelmente seria eleito no primeiro turno. Em um cenário, o seu concorrente 
mais próximo seria o deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB), e em outro, o segundo 
colocado seria o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB). Nomes de peso da 
política maranhense, como os deputados federais Rubens Jr. (PCdoB) e Bira do Pindaré 
(PSB) e os deputados estaduais Neto Evangelista (DEM) e Adriano Sarney (PV) aparecem 
em posições em posições distantes, aparentemente sem condições de reverter o quadro. 
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Na prospecção do voto espontâneo, Eduard Braide tem no momento 37% das intenções, 
seguido de Duarte Jr. com 06%. A pesquisa foi realizada pelo instituto JPesquisa, empresa 
pertencente ao Jornal Pequeno, que publicou na edição de domingo (14) os percentuais 
encontrados no período de 1º a 04 de Julho junto a 1.081 eleitores, com margem de erro 
de 3,10 pontos percentuais para mais ou para menos. 
 
Os números divulgados são os seguintes: 
 
Voto espontâneo: Eduardo Braide (PMN): 32%, Duarte Júnior (PCdoB): 06%, Neto 
Evangelista (DEM): 02%, Bira do Pindaré (PSB): 02%, Wellington do Curso (PSDB): 1%, 
Tadeu Palácio (sem partido) – 1%, Ninguém: 04%, e Não sabe/não respondeu – 52%. 
 
Intenções de voto estimulada (com Duarte Júnior na disputa): Eduardo Braide (PMN): 
47%, Duarte Júnior (PCdoB): 14%, Wellington do Curso (PSDB): 10%, Neto Evangelista 
(DEM): 07%, Bira do Pindaré (PSB): 05%, Adriano Sarney (PV): 03%, Osmar Filho (PDT): 
02%, Dr. Yglésio (PDT): 01%, Jeisael Marques: 01%, Nenhum: 04%, Não sabe/não 
respondeu: 06% 
 
Intenções de voto estimulada (com Rubens Júnior na disputa): Eduardo Braide (PMN): 
51%, Wellington do Curso (PSDB): 11%, Neto Evangelista (DEM) – 09%, Bira do Pindaré 
(PSB): 07%, Adriano Sarney (PV): 04%, Rubens Júnior (PCdoB): 02%, Osmar Filho (PDT): 
02%, Dr. Yglésio (PDT): 01%, Jeisael Marx: 01%, Nenhum: 06% e Não sabe/não 
respondeu: 06%. 
 
Os números do JPesquisa repetem basicamente levantamentos anteriores nos q         uais 
Eduardo Braide apareceu sempre em primeiro e bem distanciado dos demais, com 
margens elevadas e que apontaram potencial para liquidar a fatura em turno único. 
Portanto, os percentuais espontâneos e estimulados encontrados pelo levantamento do 
JPesquisa, realizado a 15 meses das eleições municipais, reforçam a tendência 
nitidamente favorável ao pré-candidato do PMN. E informam que, ao contrário de outros 
favoritos muito antecipados e que foram perdendo gás à medida que as eleições se 
aproximaram, Eduardo Braide mantém cacife quase integral na preferência do 
eleitorado, parecendo que será um candidato duro de ser batido. Sua eleição para a 
Câmara Federal em 2018 confirmou essa tendência, uma vez que ele saiu das urnas de 
São Luís com mais de 100 mil dos 189 mil votos que recebeu. 
 
Interpretada com isenção, a pesquisa publicada pelo Jornal Pequeno pode ser entendida 
como um recado forte ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) e ao governador Flávio 
Dino no sentido de que sejam muito cuidadosos na escolha do nome que enfrentará o 
ex-aliado. 
 
Os cenários mostrados pela pesquisa do JPesquisa apontam que a aliança governista terá 
de garimpar e preparar um nome de peso político e influência eleitoral. Pode ser Rubens 
Jr., Duarte Jr., Neto Evangelista ou Bira do Pindaré, que já se movimentam em busca de 
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apoio na aliança a que pertencem e cujo poder de decisão está no Palácio de la 
Ravardière e no Palácio dos Leões. Sem esse suporte, dificilmente um deles terá 
condições de enfrentar o favorito de igual para igual. Ao contrário dos seus potenciais 
concorrentes, Eduardo Braide está pronto para a disputa, tendo como pendência apenas 
sua questão partidária, cuja solução não fará muita diferença, como já ficou 
demonstrado nas últimas eleições que pré-candidato do PMN. E nesse contexto não será 
surpresa se, em vez de turbinar um desses nomes, a aliança governista vier a optar por 
lançar um nome também pronto, como a senadora Eliziane Gama (Cidadania) ou o 
senador Weverton Rocha (PDT). 
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Assembleia de Deus homenageia Othelino Neto com a Medalha Luiz de França Moreira 

 
Othelino Neto recebe a comenda Pastor Luiz de França Moreira entregue por Pastor Cavalcante, durante a  
convenção de pastores da Assembleia de Deus no MA 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) é a nona 
personalidade laureada com a Medalha Pastor Luiz de França Moreira, a maior honraria 
concedida pela Igreja Assembleia de Deus no Maranhão. A láurea lhe foi entregue no 
último sábado (13), pelo deputado Pastor Cavalcante (PROS), durante a Convenção de 
Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Maranhão (Comadesma), 
realizada em São Luís. “Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser 
condecorado pela Igreja Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais 
forte espiritualmente, com esta importante comenda”, destacou o presidente do Poder 
Legislativo. 
 
Chama a atenção o fato de o homenageado, independentemente de ser o presidente do 
Poder Legislativo, ser um político de esquerda e filiado a um partido que historicamente 
vive em rota de colisão com o mundo evangélico. O deputado Pastor Cavalcante, que 
preside a Comadesma, justifica a homenagem: “O deputado Othelino Neto é uma pessoa 
de grande representação no Maranhão e de uma liderança especial na Assembleia, onde 
trabalhamos juntos. Uma pessoa que conduz os trabalhos com muita classe e respeito 
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aos colegas deputados. Portanto, a Assembleia de Deus se sente honrada e a 
Comadesma, especialmente, em oferecer a maior comenda que a instituição pode dar”. 
 
A Comadesma realiza a Assembleia Geral Ordinária com consagrações de evangelistas, 
ordenação e transferência de pastores, e organização de igrejas, marcada por diversas 
ações evangélicas, como cultos de adoração, louvores, e ministração da palavra. No 
início deste ano, a entidade chegou a receber cerca de dois mil pastores e reuniu mais 
de cinco mil fiéis vindos de 78 igrejas de outros 35 municípios da região sul e de 14 
estados do país, um recorde de público desde a primeira convenção, que teve início há 
15 anos. 
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Corrente do PT discute se o partido deve ou não lançar candidato a prefeito de São Luís 

 
CBN, corrente do PT liderada por Zé Inácio e Raimundo Monteiro, discute se o partido lança ou não candidato à  
Prefeitura de São Luís nas eleições do ano que vem 

 
A reunião, sábado (13), da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), mostrou o 
quanto o PT está dividido no Maranhão e no Brasil como um todo. Liderada pelo 
deputado Zé Inácio e pelo professor Raimundo Monteiro, que presidiu por vários anos o 
braço maranhense da agremiação, a CNB – que é o grupamento petista mais próximo do 
ex-presidente Lula e tem como objetivo central a sua libertação – se reuniu para debater 
internamente o cenário político maranhense e definir um posicionamento em favor da 
unidade do partido e sobre as eleições municipais. No que diz respeito à unidade 
partidária, os líderes da CBN acreditam que ela poderá ser alcançada por meio de um 
diálogo aberto e franco entre as correntes, o que é possível. Já em relação que o PT lance 
candidatos a prefeito e vereador no maior número possível de municípios. No que diz 
respeito a São Luís, os líderes petistas debatem o lançamento ou não de candidato. Em 
caso positivo, o candidato poderá ser o deputado Zé Inácio, que está disposto a entrar 
na disputa se essa for uma missão dada pelo partido, ou o deputado federal Zé Carlos, 
uma das vozes mais fortes do partido no estado. 
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Duarte Jr. propõe criação de um aplicativo de recarga de passagens 

 
Através de indicação, parlamentar pediu criação de  
um app de recarga de passagens… 

 
Depois de viabilizar a abertura de novos postos de recarga de passagem em São Luís, o 
deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB) anuncia mais uma boa notícia para os 
consumidores do transporte público da capital. Dessa vez, trata-se da criação de um 
aplicativo para recarga de passagens, proposta encaminhada para o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) através da indicação 
parlamentar nº 936/2019, de autoria de Duarte Jr. 
 
O aplicativo deverá ser desenvolvido pelo SET e será uma opção de recarga 
descentralizada, que poderá ser feita pelo consumidor a qualquer hora e a qualquer dia. 



 

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 

Baixando o aplicativo, que será gratuito, o consumidor poderá efetuar recargas no cartão 
de meia-passagem ou de vale-transporte de forma imediata, podendo pagar online via 
cartão de débito, crédito ou boleto. 
 
Duarte Jr. informou que o aplicativo de recarga de passagens está de acordo com o artigo 
22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que os órgãos públicos são 
obrigados a fornecer serviços essenciais de forma eficiente e contínua. “Nesse sentido, 
convém resgatar a previsão contida no artigo 207 da Lei Orgânica de São Luís, que define 
o transporte coletivo urbano como um serviço público de caráter essencial”, declarou o 
deputado. 
 
“Dessa forma, um aplicativo de recarga de cartões eletrônicos poderá evitar enormes 
transtornos para os usuários do transporte público coletivo da capital, principalmente os 
estudantes, que não possuem um método alternativo que garanta a fruição do direito à 
meia passagem”, acrescentou. “Tal indicação visa garantir a supremacia do interesse 
público na busca da melhoria e ampliação do serviço”, concluiu Duarte Jr. 

 


