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Fábio Macedo participa de Cavalgada em Igarapé Grande 

 
 
O deputado estadual, Fábio Macedo prestigiou na manhã deste sábado (14), da 3a 
edição da Cavalgada Muladeiros do Igarapé, na cidade de Igarapé Grande, a convite do 
prefeito Erlânio Xavier. O parlamentar foi recebido pelos vereadores do município e a 
população que participava do evento. 
 
“Foi uma grande satisfação participar desta linda festa, promovida pelo prefeito Erlânio 
Xavier. A Cavalgada Muladeiros do Igarapé tem se tornado uma tradição na cidade, 
levando lazer e diversão para a população”, disse Fábio. 
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A concentração da Cavalgada saiu da Fazenda Santa Madalena, onde aconteceu um café 
da manhã e percorreu toda a cidade. A chegada foi no Sítio Floresta, no local, houve uma 
grande festa animada pelas bandas Luana e Forró Xamego, Forró Pegada Louca e Laércio 
Bagaceira. 
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Zé Inácio prestigia posse dos secretários Nonato Chocolate e Ivaldo Rodrigues 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) prestigiou nesta quinta-feira 12/07, a posse dos 
secretários municipais de São Luís, do petista e professor Nonato Chocolate (PT) para a 
Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento-Semapa, e do vereador Ivaldo 
Rodrigues (PDT) para a Secretaria de Articulação Política, realizada no Palácio Lá 
Ravardière. 
 
A posse contou com a presença do prefeito Edivaldo Holanda (PDT), o presidente da 
Câmara de Vereadores de São Luís, Osmar Filho (PDT), o presidente da Assembleia 
Legislativa Othelino Neto (PcdoB), o deputado federal Weverton Rocha (PDT), vinte 
vereadores da base do prefeito, membros do Partido dos Trabalhadores e do Partido 
Democrático Trabalhista. 
 
“Ivaldo Rodrigues foi um ótimo gestor na Semapa, mas temos a garantia que será dada 
a continuidade desse trabalho com o mesmo empenho por Chocolate, membro do PT, 
que em vários momentos já demonstrou sua competência como gestor”, disse Zé 
Inácio. 
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O vereador Ivaldo Rodrigues, desenvolveu um belo trabalho durante sua gestão na 
Semapa, com destaque para a “Feirinha de São Luís”, que se tornou ponto turístico no 
Centro Histórico de São Luís. 
 
Sociólogo de formação, Chocolate é militante, secretário estadual do PT de Combate ao 
Racismo, e do movimento negro, foi assessor de planejamento da SEIR (Secretaria 
Estadual de Igualdade Racial) na gestão do socialista Jackson Lago, que tinha como 
secretário o grande baluarte do movimento negro, João Francisco. 
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Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos será homenageado pela Assembleia 
Legislativa 

O desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos (foto abaixo) será homenageado pela 
Assembleia Legislativa com a concessão da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman”, conforme o Projeto de Resolução Legislativa nº 046/18, de autoria do 
deputado Othelino Neto, presidente da Casa. 
 

 
 
O deputado Othelino Neto – autor da proposição legislativa para a concessão da honraria 
– disse que a homenagem ao desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é mais do 
que justa, tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo magistrado à sociedade, 
à Justiça e ao Estado do Maranhão, ao longo de sua brilhante carreira na Magistratura. 
 
Natural do Município de São João Batista (MA), o desembargador José Jorge Figueiredo 
dos Anjos nasceu no dia 03 de setembro. Filho de Liberino Santos dos Anjos (in 
memorian) e Aldeíde Figueiredo dos Anjos, foi servidor do Tribunal de Justiça do 
Maranhão de 1977 a 1981. Exerceu, entre os anos de 1982 e 1987, o cargo de Delegado 
da Polícia Civil do Estado do Maranhão. 
 



 

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 

Em 1987, foi nomeado para o cargo de Juiz de Direito do Poder Judiciário do Maranhão, 
tendo atuado nas Comarcas de São Luiz Gonzaga do Maranhão, Viana e Caxias. 
 
No ano de 1997 foi promovido ao cargo de Juiz Auxiliar da Capital, passando a atuar nos 
Juizados Especiais, Varas Cíveis e Criminais. 
Foi promovido para o cargo Juiz Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, em 
2004. Entre os anos de 2007 e 2011, atuou como Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de 
Justiça. 
 
De 2012 a 2013, atuou como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão, exercendo, em 2013, o cargo de Ouvidor daquela Corte Eleitoral. Foi de sua 
iniciativa a Resolução nº 8373/2013 que dispõe sobre o Serviço de Informação ao 
Cidadão no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão nos termos da Lei nº 
12.527/2011. 
 
No ano de 2015 figurou pela terceira vez consecutiva na lista tríplice, por merecimento, 
ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 
 
Em sessão plenária administrativa no 13 de dezembro de 2017 foi aclamado 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão pelos membros da Corte, por já ter 
figurado três vezes consecutivas na lista tríplice e ter sido eleito, por merecimento, 
Desembargador Substituto, em 2016, ficando apenas aguardando a oportunidade de 
uma nova vaga para acessar ao cargo. 
 
Possui Especialização em Ciências Criminais pela Universidade CEUMA – UNICEUMA e 
Direito Constitucional pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
 
Recebeu as seguintes condecorações: Medalha dos Bons Serviços “Bento Moreira Lima”, 
pelos 10 anos de Magistratura; 20 anos de Magistratura; e 30 anos de Magistratura. Ao 
acessar o Tribunal de Justiça do Maranhão, foi condecorado com a Medalha Especial do 
Mérito Cândido Mendes. Também recebeu a Medalha de Mérito “Ministro Arthur 
Quadros Collares Moreira”, pelos notáveis serviços prestados ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Maranhão; e Medalha do “4º Centenário de São Luís”, pelos 
serviços relevantes prestados à cidade de São Luís. 
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Presidente do Gedema é homenageada no Encontro de Miolos do Maranhão 

A presidente do Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), Ana Paula Lobato, foi 
homenageada, na tarde desta sexta-feira (13), no 13º Encontro de Miolos do Maranhão, 
realizado na Praia Grande. Ela foi agraciada com uma comenda por reconhecer e 
incentivar as manifestações da cultura popular maranhense. 
 

 
 
“O boi é o personagem principal dessa manifestação folclórica. Ele anima os vaqueiros, 
as índias e o público. Mas não sabemos quem está ali embaixo do couro do boi, que é o 
miolo. Então, nada mais justo do que homenageá-lo. Parabenizo o organizador do 
evento, Zé Reis, e todos os envolvidos na organização e realização desta bela festa”, disse 
Ana Paula Lobato. 
 
Zé Reis destacou que Ana Paula Lobato foi escolhida para madrinha dos miolos por se 
mostrar uma entusiasta da cultura popular maranhense. “É uma satisfação recebê-la em 
nossa festa”, enfatizou. 
 
“Boi sem miolo não dança. E miolo tem pés. Miolo, portanto, é a pessoa que brinca 
debaixo do boi”, dizia a frase estampada nas camisas dos mais de 200 miolos da chamada 
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região metropolitana de São Luís, incluindo os municípios de Presidente Juscelino, Icatu 
e Axixá, participantes do 13º Encontro de Miolos do Maranhão. 
 
Agradecimentos 
 

 
 
Durante todo o dia, os miolos, representantes de grupos de bumba meu boi de todos os 
sotaques, festejaram o reconhecimento do importante papel que desempenham. “Sinto-
me muito feliz em participar desta linda festa, realizada em nossa homenagem. Tenho 
muito orgulho de ser miolo. Desde menino, gosto de me apresentar no boi”, declarou 
André Luís Campos Penha, 30 anos, há mais de três no Boi de Maracanã. 
 
Luís Felipe Gomes Teixeira, 19 anos, disse sentir uma emoção muito grande quando se 
apresenta no Boi de Presidente Juscelino. “É o primeiro ano que brinco como miolo. Me 
senti atraído para dançar quando tinha 13 anos e, agora, fui escolhido pelos brincantes 
para ser o miolo do Boi de Presidente Juscelino, que amo. Estou muito feliz nesta festa. 
Agradeço a todos que contribuíram para a realização deste encontro”. 
 
Liliane Gomes Pestana, 37 anos, é uma das poucas mulheres que desempenham o papel 
de miolo. “É o primeiro ano que brinco como miolo. É uma demonstração de que mulher 
também pode ser miolo e não apenas os homens. Espero, com o meu exemplo, encorajar 
outras a serem miolo. Sou agradecida por poder participar deste evento”, esclareceu. 
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Multidão prestigia apresentação de Rafael Leitoa e Fufuquinha em Paulo Ramos 

 
 
Do blog de Elias Lacerda 
 
O líder político de Paulo Ramos, Adaílson Machado, reuniu parentes, amigos e aliados 
políticos para apresentar seus pré-candidatos a deputado naquela cidade. Foi ontem, 
sábado (14), onde milhares de pessoas prestigiarem a atividade. 
 
Considerado a maior força política da cidade, Adailson que faz oposição ao atual prefeito 
da cidade, é nome certo para ser candidato a sucessão municipal em 2020. Ele deixou a 
melhor das impressões ao conseguir reunir uma multidão no evento. 
 
Na oportunidade os deputados Rafael Leitoa (estadual), pré-candidato a reeleição, e o 
deputado federal André Fufuca, o Fufuquinha (federal), foram apresentados como os 
nomes a serem apoiados por Adaílson e seu grupo. 
 
Presentes na atividade, os vereadores Uilma Resende, presidente da Câmara de Timon 
e o líder do governo José Carlos Assunção, contaram ao elias lacerda.com terem ficado 
impressionados com a força política de Adaílson. 
 
“Pelo que vimos ontem os deputados Rafael Leitoa e André Fufuca podem esperar que 
serão bem votados no município. No meu entendimento, Adaílson também é nome 
fortíssimo para ser o futuro prefeito de Paulo Ramos”, contou Uilma Resende. 
 



 

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 

Para o vereador José Carlos Assunção, o deputado estadual Rafael Leitoa está certo em 
expandir seu trabalho político para outras cidades como tem feito nesta pré-campanha. 
 
“Rafael Leitoa está muito bem articulado e nossas expectativas são as melhores para 
esta eleição. Nossa satisfação é saber que sua performance é fruto do seu trabalho 
dedicado. Ele é um deputado trabalhador e que nos orgulha”, finalizou o vereador de 
Timon. 
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Fábio Macedo participa de cavalgada em Igarapé Grande… 

 
 
O deputado estadual, Fábio Macedo prestigiou na manhã deste sábado (14), da 3ª edição 
da Cavalgada Muladeiros do Igarapé, na cidade de Igarapé Grande, a convite do prefeito 
Erlânio Xavier. O parlamentar foi recebido pelos vereadores do município e a população 
que participava do evento. 
  
“Foi uma grande satisfação participar desta linda festa, promovida pelo prefeito Erlânio 
Xavier. A Cavalgada Muladeiros do Igarapé tem se tornado uma tradição na cidade, 
levando lazer e diversão para a população”, disse Fábio.  
 
A concentração da Cavalgada saiu da Fazenda Santa Madalena, onde aconteceu um café 
da manhã e percorreu toda a cidade. 
 
A chegada foi no Sítio Floresta, no local, houve uma grande festa animada pelas bandas 
Luana e Forró Xamego, Forró Pegada Louca e Laércio Bagaceira. 
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Alexandre Almeida garante meio milhão de reais em recursos para a saúde de Caxias 

 
Alexandre Almeida entre o prefeito Fábio Gentil e o vice-prefeito Paulo Marinho Jr, candidato a deputado federal 

 
Por meio de uma emenda parlamentar, o deputado estadual Alexandre Almeida (PSDB) 
garantiu para o município de Caxias o valor de R$ 500 mil. O recurso deverá ser aplicado 
diretamente na saúde do município a critério da Prefeitura. 
 
Na última quinta-feira, 13, Alexandre esteve na cidade para fazer a entrega formal do 
benefício ao prefeito, Fábio Gentil, e ao vice-prefeito, Paulo Marinho Jr. 
 
O deputado destacou que a emenda vai melhorar o acesso da população caxiense a uma 
estrutura de saúde bem estruturada. 
 
“Essa é a maneira, enquanto deputado estadual, de efetivamente realizar ações 
concretas que melhorem a qualidade de vida das pessoas aqui de Caxias. O recurso 
destinado será aplicado sob critério do prefeito Fábio Gentil e conto com a população 
caxiense para cobrar e fiscalizar os resultados disso”, pontuou. 
 
Fábio Gentil agradeceu a atitude de Alexandre. 
 
“Caixas é uma cidade irmã de Timon e a saúde da nossa cidade com certeza ficará melhor 
com essa verba”, disse. 
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Deputado Wellington cobra fornecimento de vacinas contra poliomielite 

 
Wellington alertou que no Maranhão há expressiva quantidade de municípios que não  
alcançaram a cobertura vacinal 

 
De acordo com o Ministério da Saúde, o Maranhão tem a segunda pior cobertura vacinal 
contra a poliomielite do país, já que dos 312 municípios que não atingiram nem 50% de 
cobertura, 31 são cidades maranhenses. Foi esse cenário de alto risco que o deputado 
estadual Wellington do Curso citou ao cobrar do governo do estado, por meio da 
Secretaria de Saúde, forneça as vacinas que combatam a doença. 
 
“O índice alerta para um alto risco e, infelizmente, aqui no Maranhão há uma significativa 
quantidade de municípios que não alcançaram essa cobertura. Além disso, vários 
municípios apresentam uma taxa abaixo de 50%, o que eleva muito o risco de ocorrência 
da doença se esse vírus chegar a circular. Por essa razão, em caráter de urgência, 
solicitamos ao Governador que forneça a vacina contra a poliomielite, que é o que torna 
a criança protegida contra o vírus que se aloja no intestino e provoca a paralisia dos 
membros inferiores”, disse o deputado Wellington. 
 
Como encaminhamento do pronunciamento, o deputado Wellington protocolou ofício 
no Ministério Público Federal para que o órgão notifique as prefeituras que não 
cumpriram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Caso as Prefeituras insistam 
em descumprir a determinação, poder-se-á ajuizar Ação de Improbidade Administrativa. 
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Alexandre Almeida garante meio milhão de reais em recursos para a saúde de Caxias 

 
Alexandre Almeida, Fábio Gentil e o vice-prefeito, Paulo Marinho Jr., exibem documento que comprova  
destinação do recurso 

 
Por meio de uma emenda parlamentar, o deputado estadual Alexandre Almeida (PSDB) 
garantiu para o município de Caxias o valor de R$ 500 mil. O recurso deverá ser aplicado 
diretamente na saúde do município a critério da Prefeitura. Na última quinta-feira, 13, 
Alexandre esteve na cidade para fazer a entrega formal do benefício ao prefeito, Fábio 
Gentil, e ao vice-prefeito, Paulo Marinho Jr. 
 
O deputado destacou que a emenda vai melhorar o acesso da população caxiense a uma 
estrutura de saúde bem estruturada. “Essa é a maneira, enquanto deputado estadual, 
de efetivamente realizar ações concretas que melhorem a qualidade de vida das pessoas 
aqui de Caxias. O recurso destinado será aplicado sob critério do prefeito Fábio Gentil e 
conto com a população caxiense para cobrar e fiscalizar os resultados disso”, pontuou. 
 
Fábio Gentil agradeceu a atitude de Alexandre. “Caixas é uma cidade irmã de Timon e a 
saúde da nossa cidade com certeza ficará melhor com essa verba”, disse. 
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Deputado Wellington requer ação civil ao MP para obrigar prefeito de Penalva a nomear 
concursados 

 
Wellington quer garantir a concursados direito de tomar posse em cargos 

 
Por meio do Ofício N.º23/2018, o deputado estadual Wellington do Curso solicitou ao 
promotor de justiça Rogenilson Ericeira que adote providências diante da postura da 
Prefeitura de Penalva ao descumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que 
estabeleceu a realização, até o final de 2017, de um concurso público para regularizar o 
quadro de servidores do município, sendo o prazo (final de 2017) também válido para a 
nomeação e a posse dos aprovados no certame. 
 
Até o presente momento (julho de 2018), no entanto, o Prefeito não convocou e, 
tampouco, nomeou os aprovados, mas sim desdenha do Ministério Público. 
 
“O Ministério Público é um órgão midiático e tem interesses diferentes da Administração 
Pública (…) se o Ministério Público, se o juiz tem os instrumentos, por que não me faz 
cumprir a lei?”, disse Ronildo Campos, Prefeito de Penalva. 
 
Sobre a situação, o deputado Wellington solicitou que o Ministério P úblico adotasse 
providências para que os aprovados no concurso fossem nomeados. 
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“O Ministério Público tem eu ser respeitado, assim como os aprovados no concurso 
público! Não é favor de nenhum prefeito nomear aprovados. É obrigação. Por isso, 
solicito que a referida promotoria adote providências a fim de efetivar o cumprimento 
do TAC, apreciando-se a possibilidade de ajuizar Ação Civil Pública, invocando-se o 
Judiciário para nomear os aprovados no concurso e inibir as contratações temporárias, 
precárias e nepotismo. Continuo na luta em defesa dos concursados do Maranhão”, 
disse o professor e deputado Wellington. 
 
Segue cópia do ofício encaminhado ao MP: 
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Reaproximação de Zé Reinaldo com O PSDB faz candidatura Braide subir de vez no 
telhado 

 
 
A pré-candidatura do deputado estadual Eduardo Braide, pelo visto, subir 
definitivamente no telhado com as declarações do deputado federal e ex-governador 
José Reinaldo Tavares de apoio à pré-candidatura do candidato do PSDB, Roberto Rocha, 
ao Governo do Estado. Na avaliação de um experiente parlamentar, “puxaram a escada 
e deixando Braide segurando a broxa”. 
 
Em entrevista ao Jornal Pequeno neste domingo (15), Zé Reinaldo sugeriu que sua 
estratégia de apoiar o deputado do PMN como forma de tornar a eleição mais 
equilibrada não funcionou e que tentaram tomar sua vaga usando o argumento de que 
não apoiaria o candidato do partido, o que. segundo ele, não é verdade. 
 
Nos bastidores da sucessão acresceram as apostas quanto a futuro político do deputado, 
poucos acreditam na manutenção da pré-candidatura. A maioria, no entanto, considera 
mais provável que Braide seja candidato a reeleição ou, no máximo, candidato a 
deputado federal. 
 
O parlamentar, no entanto, ainda não definiu se joga a toalha ou se mantém a 
especulação em torno do seu nome. 
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Presidente do Gedema é homenageada no Encontro de Miolos do Maranhão… 

 
Ana Paula Lobato recebeu a homenagem durante evento no Centro Histórico 

 
A presidente do Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), Ana Paula Lobato, foi 
homenageada, na tarde desta sexta-feira (13), no 13º Encontro de Miolos do Maranhão, 
realizado na Praia Grande. Ela foi agraciada com uma comenda por reconhecer e 
incentivar as manifestações da cultura popular maranhense. 
 
“O boi é o personagem principal dessa manifestação folclórica. Ele anima os vaqueiros, 
as índias e o público. Mas não sabemos quem está ali embaixo do couro do boi, que é o 
miolo. Então, nada mais justo do que homenageá-lo. Parabenizo o organizador do 
evento, Zé Reis, e todos os envolvidos na organização e realização desta bela festa”, disse 
Ana Paula Lobato. 
 
Zé Reis destacou que Ana Paula Lobato foi escolhida para madrinha dos miolos por se 
mostrar uma entusiasta da cultura popular maranhense. “É uma satisfação recebê-la em 
nossa festa”, enfatizou. 
 
“Boi sem miolo não dança. E miolo tem pés. Miolo, portanto, é a pessoa que brinca 
debaixo do boi”, dizia a frase estampada nas camisas dos mais de 200 miolos da chamada 
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região metropolitana de São Luís, incluindo os municípios de Presidente Juscelino, Icatu 
e Axixá, participantes do 13º Encontro de Miolos do Maranhão. 
 
Agradecimentos 
 
Durante todo o dia, os miolos, representantes de grupos de bumba meu boi de todos os 
sotaques, festejaram o reconhecimento do importante papel que desempenham. “Sinto-
me muito feliz em participar desta linda festa, realizada em nossa homenagem. Tenho 
muito orgulho de ser miolo. Desde menino, gosto de me apresentar no boi”, declarou 
André Luís Campos Penha, 30 anos, há mais de três no Boi de Maracanã. 
 
Luís Felipe Gomes Teixeira, 19 anos, disse sentir uma emoção muito grande quando se 
apresenta no Boi de Presidente Juscelino. “É o primeiro ano que brinco como miolo. Me 
senti atraído para dançar quando tinha 13 anos e, agora, fui escolhido pelos brincantes 
para ser o miolo do Boi de Presidente Juscelino, que amo. Estou muito feliz nesta festa. 
Agradeço a todos que contribuíram para a realização deste encontro”. 
 
Liliane Gomes Pestana, 37 anos, é uma das poucas mulheres que desempenham o papel 
de miolo. “É o primeiro ano que brinco como miolo. É uma demonstração de que mulher 
também pode ser miolo e não apenas os homens. Espero, com o meu exemplo, encorajar 
outras a serem miolo. Sou agradecida por poder participar deste evento”, esclareceu. 
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Diretor de Comunicação recebe visita do defensor público-geral e discute parceria… 

 
Reunião discutiu nova parceria coma TV Assembleia 

 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin 
Jinkings, recebeu a visita de cortesia do novo defensor público-geral, Alberto Bastos. Na 
ocasião, ele colocou à disposição da instituição a estrutura dos veículos de comunicação 
da Casa para uma parceria na divulgação das ações da Defensoria Pública do Estado 
(DPE-MA). A reunião foi acompanhada pela diretora-adjunta, Sílvia Tereza. 
 
Segundo o diretor Edwin Jinkings, a exemplo do que já está acontecendo com o Tribunal 
de Justiça e o Ministério Público, uma das propostas da nova gestão é estreitar as 
relações com as demais instituições, cedendo espaço nos seus veículos de comunicação 
para que esses órgãos divulguem suas ações. Essas parcerias, além de incrementar a 
programação tanto da TV, quanto da Rádio Assembleia, têm como principal beneficiário 
o cidadão, contemplado com informações de interesse público 
 
“A Defensoria Pública é uma instituição de extrema importância para a sociedade. Então, 
a comunicação pode ser uma das principais ferramentas para ajudar a divulgar o seu 
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trabalho, que é atender às pessoas mais carentes na área jurídica. Recebemos com muita 
satisfação o novo defensor-geral e colocamos à disposição a estrutura do Complexo de 
Comunicação, com a nossa TV, Rádio e Agência de Notícias. Nesse primeiro momento, a 
conversa está no sentido de uma possibilidade de um programa na Rádio Assembleia, 
que também tem bastante capilaridade, para divulgar as ações da Defensoria Pública, 
assim como já está acontecendo com a parceria que temos com o Poder Judiciário e o 
Ministério Público”, afirmou. 
 
“A nova gestão do presidente Othelino Neto está, justamente, trabalhando essa 
harmonia com os demais poderes e instituições, que têm importância para a sociedade”, 
completou. 
 
O defensor-geral agradeceu a receptividade e pontuou que, hoje, um dos principais 
objetivos da Defensoria Pública é tornar claro para sociedade que a instituição é um 
instrumento de cidadania, principalmente da população carente. Ele ressaltou que ter 
um espaço nos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa será uma importante 
ferramenta para difundir as informações referentes aos serviços jurídicos ofertados pela 
DPE-MA. 
 
“O nosso principal desafio é mostrar à população o que é a Defensoria e a sua finalidade. 
E os meios de comunicação têm um papel fundamental nisso. Vamos aproveitar essa 
oportunidade, no qual foi nos ofertado um espaço tanto na Rádio, como na TV 
Assembleia. Percebemos nisso uma excelente ferramenta para, cada vez mais, 
capilarizar as informações sobre os serviços jurídicos ofertados pela Defensoria Pública 
do Estado. Agradecemos ao diretor Edwin e à Assembleia Legislativa por ter nos ofertado 
esse espaço, onde iremos aproveitar essa oportunidade”, assinalou. 
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Alexandre Almeida garante recursos para Saúde de Caxias 

 
 
O deputado estadual Alexandre Almeida (PSDB) garantiu para o município de Caxias, por 
meio de emenda parlamentar, R$ 500 mil para investimento na saúde do município. 
 
Na última quinta-feira (12), o parlamentar esteve na cidade para fazer a entrega formal 
do benefício ao prefeito, Fábio Gentil (PRB), e ao vice-prefeito, Paulo Marinho Jr. (PP). 
 
O deputado destacou que a emenda vai melhorar o acesso da população caxiense a uma 
estrutura de saúde bem estruturada. 
 
“Essa é a maneira, enquanto deputado estadual, de efetivamente realizar ações 
concretas que melhorem a qualidade de vida das pessoas aqui de Caxias. O recurso 
destinado será aplicado sob critério do prefeito Fábio Gentil e conto com a população 
caxiense para cobrar e fiscalizar os resultados disso”, pontuou. 
 
Fábio Gentil agradeceu a atitude de Alexandre. “Caixas é uma cidade irmã de Timon e a 
saúde da nossa cidade com certeza ficará melhor com essa verba”, disse. 
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Eduardo Braide pode não conseguir apoio do PHS e da Rede 

 
 
O deputado estadual e pré-candidato ao governo, Eduardo Braide (PMN), corre contra o 
tempo para tentar viabilizar-se como postulante ao Palácio dos Leões nas eleições de 
outubro. O principal dilema do parlamentar é em relação aos partidos que 
possivelmente formarão seu arco de alianças. 
 
Em busca de uma legenda que lhe dê tempo de televisão e participação nos debates – 
até o oligarca José Sarney está ajudando nessa missão – Eduardo Braide vai perdendo 
tempo e os possíveis aliados ao seu projeto. 
 
Além do seu PMN, Braide faz suas contas contando também com Podemos, PHS, Avante 
e Rede. Desses quatro partidos que ele pretende dispor em sua aliança, pelo menos dois 
estão praticamente fora. 
 
O PHS lançou a pré-candidatura de Coronel Monteiro ao governo do Estado, e deve 
mantê-la para as eleições de outubro. 
 
Já a Rede está mais perto de uma aliança com Flávio Dino do que com Eduardo Braide. 
 
Em vez de estar agregando partidos ao seu projeto, Braide ainda convive com uma 
possível debandada dos poucos que ainda podem apoiar sua possível candidatura. 
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Marco Aurélio recebe apoio de lideranças de Açailândia 

 
 
O Deputado Estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB) esteve nessa quinta-feira (12) em 
Açailândia, onde participou de reunião com amigos e lideranças da cidade, 
acompanhado dos vereadores Marquinhos (PCdoB) e Márcio Aníbal (SDD). A reunião 
teve como objetivo apresentar o parlamentar à comunidade, além de apresentar os 
importantes apoios políticos e sociais à pré-candidatura à reeleição a deputado estadual. 
Marco Aurélio esteve acompanhado da esposa, Alessandra, da vereadora Cristina, de 
São Francisco do Brejão, vereador Carlos Hermes, de Imperatriz e os professores Harley 
e Marcelo Lira. 
Declarando seu apoio a pré-candidatura do deputado Marco Aurélio, o vereador Márcio 
Aníbal explica seus motivos “esse apoio não é um apoio qualquer, surgiu após uma 
análise do trabalho do deputado, da postura que ele apresenta, do companheirismo para 
aqueles que ele apoia, das comunidades e da contribuição que ele tem. Acho importante 
um professor que se dedicou à vida pública estar brilhantemente desenvolvendo um 
trabalho em favor do Maranhão, em especial à nossa região Tocantina. Em Açailândia, 
através do apoio que estamos dando, que ele possa trazer muitos benefícios à nossa 
cidade “, conclui. 
 
Também apoiador do Professor Marco Aurélio, o vereador Marquinhos destaca a 
construção da parceria com o deputado “devido a uma política voltada para o social, 
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para o desenvolvimento da nossa região é que escolhi o deputado Marco Aurélio, porque 
a gente vê que ele trabalha em todas as áreas. Acredito que Açailândia reforçando este 
apoio, Marco Aurélio irá aumentar ainda mais a sua responsabilidade e o compromisso 
com nosso município. Temos que eleger as pessoas que tenham compromisso para que 
hajam as transformações que tanto sonhamos” observa o vereador. 
 
O deputado estadual Professor Marco Aurélio, que este ano é novamente pré-candidato, 
destaca com alegria e gratidão o apoio dos amigos do município “hoje, ser recebido por 
centenas de pessoas aqui em Açailândia sob a liderança de amigos, vereador Márcio 
Aníbal, vereador Marquinhos, Pedro Araújo, Neto e tantos amigos aqui do município que 
abraçam a nossa causa, a gente tem a oportunidade de semear, mostrar o que a gente 
fez neste nosso mandato e projetar novas perspectivas reforçando nosso compromisso 
com o município através dos nossos companheiros que nos trazem demandas coletivas 
com novas responsabilidades. Estou confiante da gente continuar fazendo um grande 
trabalho pelo Maranhão e em especial por nossa Região”, declara. 
 
Uma das principais organizadoras desse evento, a professor Arleilde Vieira também 
declara seu apoio ao deputado Marco Aurélio “é uma felicidade muito grande estar 
nesse evento, porque acreditamos no seu projeto, de tudo que ele já tem feito, lutado 
ao lado do nosso governador Flávio Dino em busca de melhorias para a nossa região. Ele 
que é professor, militante como a gente, tem todo um trabalho voltado principalmente 
para a educação e Açailândia só tem a ganhar com este apoio à pré-candidatura do 
deputado Marco Aurélio” afirma. 
 
A reunião com amigos e lideranças aconteceu na Maçonaria da cidade. A satisfação de 
Marco Aurélio era imensa, haja vista o reforço do seu grupo político. Marco fez questão 
de destacar o trabalho realizado pelo governo Flávio Dino por Açailândia, pela Região 
Tocantina e por todo o Maranhão. 

 


