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Projeto do deputado Wellington implantado pelo Governo já tirou mais de 7 mil 
maranhenses do analfabetismo 

 
 
“Sim, eu posso!”.  Esse foi o projeto encaminhado pelo deputado estadual Wellington do 
Curso (PP), por meio da Indicação 777/2015, solicitando que o Governador implantasse 
o programa que visa combater o analfabetismo no Maranhão. A proposta foi aceita pelo 
Governo do estado ainda em 2015 e já resulta em mais de 7 mil maranhenses 
alfabetizado. 
 
Ao fazer referência ao dia da alfabetização, celebrado na última terça-feira, 14, o 
deputado Wellington destacou o importante papel da educação. 
 
“A educação é o único meio capaz de transformar sonhos em realidade. É com muita 
alegria que destacamos que mais de 7 mil maranhenses já saíram do analfabetismo 
graças ao Programa ‘Sim, eu posso!’. Projeto nosso que foi encaminhado em 2015, logo 
no início do nosso mandato. Ao apresentarmos essa solicitação, em 2015, o nosso 
objetivo foi (e é) combater o analfabetismo no Maranhão, tendo em vista os inúmeros 
casos de jovens, adultos e idosos analfabetos. O passo inicial já foi dado. Agora, 
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precisamos ampliar o Programa, a fim de que o número de pessoas contempladas seja 
cada vez maior. Acreditamos que o desenvolvimento de um estado está intimamente 
relacionado ao desenvolvimento de seu povo. E tal desenvolvimento só será plenamente 
possível quando a educação alcançar os mais humildes e o conhecimento for bem 
comum entre ricos e pobres. ”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Zé Inácio destaca pavimentação da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Zé Doca 

 
Zé Inácio em discurso na tribuna da Assembleia 

 
O deputado Zé Inácio (PT) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 
13, para dar destaque a sua visita a cidade de Pedro do Rosário no último sábado, 11, 
onde participou da entrega de 42 km de pavimentação asfáltica da MA-006, que liga 
Pedro do Rosário ao povoado Cocalinho, no município de Zé Doca. 
 
Houve ainda a entrega de kits de irrigação, de 25 títulos de terras, a inauguração 
simbólica de três sistemas de abastecimento de água, assinatura de termos de 
colaboração com associações comunitárias rurais para execução de pavimentação de 
ruas por meio do programa ‘Rua Digna’. 
 
Em seu discurso o deputado Zé Inácio parabenizou o Governador pelo trabalho que vem 
realizando e ressaltou a importância desse tipo de obra para o desenvolvimento do 
Estado. 
 
– Quero parabenizar o Governador Flavio Dino por mais essa importante obra, que vai 
contribuir para o desenvolvimento não só do município de Pedro do Rosário e Zé Doca, 
mas também de outros municípios da região. 
 
A obra interligará a região da baixada com a região do Alto Turi/Gurupi, além disso, 
garantirá um acesso mais rápido a capital do Estado, São Luis. 
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O parlamentar lembrou também que a obra irá ajudar os agricultores familiares, que 
poderão distribuir seus produtos de forma mais rápida, abrangendo uma área maior de 
distribuição. 
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Wellington mente sobre o “Sim, eu posso” para se beneficiar do analfabetismo, que finge 
combater 

 
“Sim, eu posso”: Wellington do Curso e a mentira cabeluda de se apropriar de um programa elaborado na década  
de 60 em Cuba e lançado no Maranhão em 2008 por Jackson Lago em parceria com o MST 

 
Entre o cinismo e o vazio, não se sabe se o deputado Wellington do Curso desvirtua 
intencionalmente a História para enganar o eleitor através das redes sociais ou se é um 
analfabeto por natureza. 
 
Na última terça-feira, 14, ao fazer referência ao Dia da Alfabetização em discurso na 
Assembleia Legislativa ele simplesmente disse que o programa “Sim, eu posso!”, que já 
tirou mais de 7 mil maranhenses do analfabetismo, é uma proposta de sua autoria, 
encaminhada através da Indicação 777/2015, e aceita pelo Governo do Estado. (Leia 
Aqui) 
 
A indicação até que existe, mas assim como suas palavras na tribuna da AL, não passa de 
um artifício barato para preencher e fundamentar sua defesa da Educação feita apenas 
com frases de efeito, que não refletem e nem conduzem para uma transformação 
concreta da realidade. 
 

https://maranauta.blogspot.com.br/2017/11/projeto-do-deputado-wellington.html
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“A Educação é o único meio capaz de transformar sonhos em realidade…” 
 
“Acreditamos que o desenvolvimento de um estado está intimamente relacionado ao 
desenvolvimento de seu povo”. 
 
“Tal desenvolvimento só será plenamente possível quando a Educação alcançar os mais 
humildes e o conhecimento for bem comum entre ricos e pobres”. 
 
São algumas de suas pérolas jogadas aos porcos! 
 

 
Jackson Lago e Hugo Chaves em 2008 durante lançamento do programa “Sim, eu posso” no Maranhão,  
antes do golpe judicial de Roseana 

 
Com um discurso raso para evitar que se afogue nas próprias mentiras, o professor desta 
vez pode acabar no fundo do poço ao afirmar que um projeto conhecido 
internacionalmente e reativado pelo governo Flávio Dino é de sua autoria. 
 
O “Sim, eu posso!”, é um método de alfabetização elaborado em Cuba na década de 60, 
que foi a principal ferramenta na superação do analfabetismo naquele País, e 
posteriormente utilizado pela Bolívia, Venezuela, Canadá, Austrália e Espanha, dentre 
outros. 
 
No Maranhão ele foi lançado em 2008 pelo então governador Jackson Lago em parceria 
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e contou inclusive com a 
presença do presidente venezuelano, Hugo Chaves. 
 
Interrompido por seis anos, depois do golpe judicial que devolveu os Leões a Roseana, o 
programa e a parceria com o MST foi reativado pelo atual governo, cujo os resultados 
foram comemorados por WC como se lhe coubesse algum mérito. 
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“Aluna do Sim, eu posso”, durante jornada de alfabetização promovida pelo Governo do  Estado em parceria com o MST 

 
Caso o deputado não saiba, não há registro de que ele tenha participado de alguma 
jornada de alfabetização e tampouco há no seu pronunciamento qualquer referência 
sobre como se consegue ensinar a ler e escrever em quatro meses, o método é dividido 
em duas partes, e é na primeira com auxílio de vídeo aulas, uma telenovela e o 
acompanhamento de um educador que o aluno aprende os princípios da escrita e da 
leitura. 
 
Em seguida, após os quatro meses, é aplicada a metodologia de educação popular 
protagonizada por Paulo Freire com discussões sobre Cultura, Trabalho, Participação 
Política e História, que dão a linha do aprendizado. 
 
O “Sim, eu posso!” foi aplicado em 8 dos 30 municípios de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano, como parte do programa Mais IDH, que agrega políticas de 
educação, saúde e geração de emprego e renda para garantir a melhoria da qualidade 
de vida da população. (Leia mais sobre a implantação do programa no Maranhão Aqui) 
 
Ao desinformar, mentir e negar a História, Wellington do Curso contribui – e se beneficia 
– com o analfabetismo, que ele tanto finge combater. 

 

  

http://www.mst.org.br/2017/02/06/sim-eu-posso-ler-e-escrever-sim-eu-posso-mais.html


 

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: 
Projeto do deputado Wellington implantado pelo 
Governo já tirou mais de 7 mil maranhenses do 

analfabetismo 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/11/2017 

Projeto do deputado Wellington implantado pelo Governo já tirou mais de 7 mil 
maranhenses do analfabetismo 

 
 
“Sim, eu posso!”. Esse foi o projeto encaminhado pelo deputado estadual Wellington do 
Curso (PP), por meio da Indicação 777/2015, solicitando que o Governador implantasse 
o programa que visa combater o analfabetismo no Maranhão. A proposta foi aceita pelo 
Governo do estado ainda em 2015 e já resulta em mais de 7 mil maranhenses alfabetizad 
 
Ao fazer referência ao dia da alfabetização, celebrado na última terça-feira, 14, o 
deputado Wellington destacou o importante papel da educação. 
 
“A educação é o único meio capaz de transformar sonhos em realidade. É com muita 
alegria que destacamos que mais de 7 mil maranhenses já saíram do analfabetismo 
graças ao Programa ‘Sim, eu posso!’. Projeto nosso que foi encaminhado em 2015, logo 
no início do nosso mandato. Ao apresentarmos essa solicitação, em 2015, o nosso 
objetivo foi (e é) combater o analfabetismo no Maranhão, tendo em vista os inúmeros 
casos de jovens, adultos e idosos analfabetos. O passo inicial já foi dado. Agora, 
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precisamos ampliar o Programa, a fim de que o número de pessoas contempladas seja 
cada vez maior. Acreditamos que o desenvolvimento de um estado está intimamente 
relacionado ao desenvolvimento de seu povo. E tal desenvolvimento só será 
plenamente possível quando a educação alcançar os mais humildes e o conhecimento 
for bem comum entre ricos e pobres”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Zé Inácio (PT) é recebido pelos moradores do Residencial Nova Era 

 
 
Os moradores do Residencial Nova Era, em São José de Ribamar, que estavam sendo 
ameaçados de despejo, no último domingo 12/11, receberam a visita do Deputado 
Estadual Zé Inácio (PT) na comunidade. 
 
Durante a visita, foi realizada uma reunião para tratar da situação das mais de duzentas 
famílias que seriam retiradas de suas moradias. No encontro, os moradores 
aproveitaram para tirar diversas dúvidas quanto ao andamento do processo, que teve a 
liminar de reintegração de posse suspensa pelo juiz de São José de Ribamar. A suspensão 
foi motivada pelas diversas nulidades apontadas no processo. 
 
Durante a visita, os moradores mostraram a área que as casas foram construídas, bem 
como as ruas do conjunto, as moradias das famílias e algumas que foram demolidas 
pelos moradores que ficaram com medo de serem expulsos “coercitivamente”. “O nosso 



 

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 

mandato é em defesa da classe trabalhadora, e esses moradores lutam por uma causa 
digna que é o direito à moradia, por isso acreditamos na causa e na concretização da 
regularização da área em nome dessas famílias”, disse o Deputado. 
 
Com o apoio do parlamentar que deu visibilidade à causa dos moradores do Residencial 
Nova Era, agora o processo será conduzido pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
de São Luís, bem como ainda, judicialmente, solicita a manifestação da Caixa Econômica 
Federal, em 15 dias, sobre a construção das unidades habitacionais e seus respectivos 
beneficiários. 
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Os moradores do Residencial Nova Era, em São José de Ribamar, que estavam sendo 
ameaçados de despejo, no último domingo 12/11, receberam a visita do Deputado 
Estadual Zé Inácio (PT) na comunidade. 

 
 
Durante a visita, foi realizada uma reunião para tratar da situação das mais de duzentas 
famílias que seriam retiradas de suas moradias. No encontro, os moradores 
aproveitaram para tirar diversas dúvidas quanto ao andamento do processo, que teve a 
liminar de reintegração de posse suspensa pelo juiz de São José de Ribamar. A suspensão 
foi motivada pelas diversas nulidades apontadas no processo.  
 
Durante a visita, os moradores mostraram a área que as casas foram construídas, bem 
como as ruas do conjunto, as moradias das famílias e algumas que foram demolidas 
pelos moradores que ficaram com medo de serem expulsos “coercitivamente”. “O nosso 
mandato é em defesa da classe trabalhadora, e esses moradores lutam por uma causa 
digna que é o direito à moradia, por isso acreditamos na causa e na concretização da 
regularização da área em nome dessas famílias”, disse o Deputado.  
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Com o apoio do parlamentar que deu visibilidade à causa dos moradores do Residencial 
Nova Era, agora o processo será conduzido pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
de São Luís, bem como ainda, judicialmente, solicita a manifestação da Caixa Econômica 
Federal, em 15 dias, sobre a construção das unidades habitacionais e seus respectivos 
beneficiários. 
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O deputado Rigo Teles, acompanhado do prefeito Tiago Dantas, vereadores e 
expressivas lideranças políticas da região Sul, prestigiou, no sábado (11), a bela festa em 
comemoração aos 23 aos de emancipação política do município de Feira Nova do 
Maranhão. 

 
 
Na ocasião, Rigo Teles participou da inauguração de importantes obras públicas 
cobradas pela população, como a pavimentação de ruas e avenidas e de um espaço 
cultural, onde aconteceram shows gospel e com bandas, com a participação de milhares 
de pessoas. 
 
O parlamentar reconheceu que apesar de estar exercendo seu primeiro mandato, o 
preito Tiago Dantas está dando uma clara demonstração que é possível melhorar a 
qualidade de vida da população, que está sendo beneficiada com obras em todos os 
setores. 
 
PARCERIA PELO POVO 
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Durante as festividades, o prefeito Tiago Dantas apresentou o deputado Rigo Teles como 
o legítimo representante da população de Feira Nova do Maranhão, na Assembleia 
Legislativa e em todas as esferas de poder, especialmente junto ao Governo do Estado. 
 
Em seu discurso durante as inaugurações e nas reuniões políticas, o deputado Rigo Teles 
prometeu continuar seu trabalho de parceria com o prefeito Tiago Dantas, para 
beneficiar a população com saúde, educação, infraestrutura, segurança e outros. 
 
Recentemente, Rigo entregou para a população de Feira Nova do Maranhão uma 
ambulância com UTI e semi UTI, equipada com, 2 macas, 2 pranchas, 1 umidificador, 
cadeira de rodas, cilindro de oxigênio, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e 
medicamentos. 
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Max Barros destina recursos para solucionar problema de água em Araioses 

 
 
Na sessão desta terça-feira (14), o líder do Bloco Independente, deputado Max Barros, 
cobrou soluções urgentes quanto à problemática da falta de água potável no município 
de Araioses. Max relatou que alocou verba para que a CAEMA pudesse resolver a 
situação crítica do abastecimento de água naquele município. 
 
Max ressaltou a importância do município de Araioses e o seu potencial turístico. Além 
de possuir população de aproximadamente de 50 mil habitantes, lembrou que no 
território de Araioses está localizado 70% do maior Delta das Américas, que tem atrativos 
famosos como a Ilha de Canárias e Ilha do Caju. 
 
O PROBLEMA 
 
Max Barros explicou que a água que é fornecida, atualmente, para a população de 
Araioses não é considerada própria para uso doméstico, visto que a sua potabilidade não 
atinge os limites necessários para que ela possa ser consumida pela população. 
 
Ele explicou que a origem dessa água se dá pelo Rio Magu, que deságua em um dos 
afluentes do Rio Parnaíba – o Rio Santa Rosa que está assoreado. Ele pontuou que a água 
que é captada hoje no povoado de João Peres sofre influência da maré. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Barros lamentou que uma cidade com 50 mil habitantes e com grande potencial turístico 
passe por essa situação, com falta de água potável. Ele lembrou que há uma política 
estadual de melhoria dos IDH`s dos municípios maranhenses e que Araioses melhorou 
muito nos últimos quatro anos e enfatizou que houve grande empenho da gestão 
municipal no quesito educação, porém ainda permanece com baixo IDH. Ele destacou 
que uma das primeiras medidas para ser melhorado esse índice – que é composto por 
Saúde, Educação e renda – é a melhoria da Saúde, e água potável é fundamental para 
que isso aconteça. 
 
O líder do Bloco Independente classificou este problema, como uma questão essencial a 
ser resolvida. 
 
Max relatou que as pessoas estão cavando o “cacimbão” – que é um pequeno poço 
caseiro, sem nenhum controle da qualidade da água que está sendo consumida – e, 
paralelo a isso, a CAEMA ainda está gastando energia, porque está bombeando água do 
Rio Magu, inadequada para o consumo. 
 
SOLUÇÃO 
 
Segundo Max Barros, em função dessa questão, já existe uma concepção para que seja 
deslocada da captação de João Peres, para a lagoa do Deinha, que fica a 10 km da sede. 
 
De acordo com o parlamentar, se executado esse projeto, o problema de abastecimento 
de água potável nesse importante município do Maranhão vai ser resolvido. 
 
Max finalizou o seu discurso afirmando que já tomou uma medida concreta, ao alocar 
recursos para que esse serviço seja feito em caráter de urgência e aproveitou para fazer 
a cobrança para que o Governo aplique a verba e resolva o problema o mais rápido 
possível. 
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Zé Inácio é recebido pelos moradores do Residencial Nova Era 

 
Zé Inácio e assessores com moradores do Nova Era; batalha vencida 

 
Os moradores do Residencial Nova Era, em São José de Ribamar, que estavam sendo 
ameaçados de despejo, no último domingo 12/11, receberam a visita do deputado 
estadual Zé Inácio (PT) na comunidade. 
 
Durante a visita, foi realizada uma reunião para tratar da situação das mais de duzentas 
famílias que seriam retiradas de suas moradias. No encontro, os moradores 
aproveitaram para tirar diversas dúvidas quanto ao andamento do processo, que teve a 
liminar de reintegração de posse suspensa pelo juiz de São José de Ribamar. 
 
A suspensão foi motivada pelas diversas nulidades apontadas no processo. 
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Durante a visita, os moradores mostraram a área que as casas foram construídas, bem 
como as ruas do conjunto, as moradias das famílias e algumas que foram demolidas 
pelos moradores que ficaram com medo de serem expulsos “coercitivamente”. 
 
“O nosso mandato é em defesa da classe trabalhadora, e esses moradores lutam por 
uma causa digna que é o direito à moradia, por isso acreditamos na causa e na 
concretização da regularização da área em nome dessas famílias”, disse o Deputado. 
 
Com o apoio do parlamentar que deu visibilidade à causa dos moradores do Residencial 
Nova Era, agora o processo será conduzido pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
de São Luís, bem como ainda, judicialmente, solicita a manifestação da Caixa Econômica 
Federal, em 15 dias, sobre a construção das unidades habitacionais e seus respectivos 
beneficiários. 
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Fábio Braga participa de ato em que governo entregou motoniveladoras a prefeituras… 

 
 
Na última sexta feira, 10, o governador Flávio Dino voltou a acionar o Programa 
“Caminhos da Produção”, dessa feita entregando mais 20 motoniveladoras a 20 
municípios maranhenses. 
 
Um dos municípios beneficiados pela doação foi São Benedito do Rio Preto, cujo prefeito, 
o médico Maurício Fernandes, bastante satisfeito avaliou que a máquina “ajuda muito 
neste período de crise e de dificuldades, e com certeza é um apoio importante”.  
 
– Vamos ampliar o programa e ainda teremos algumas entregas, porque ‘Caminhos da 
Produção’ é um importante apoio aos municípios e aos sistemas produtivos – disse o 
governador Flávio Dino. 
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Já o deputado Fábio Braga, também presente ao ato, disse que na condição de deputado 
que tem raízes no campo, e que, portanto, conhece mais de perto as dificuldades e os 
anseios das comunidades interioranas, é motivo de entusiasmo esta ação. 
 
– Vejo com muito entusiasmo a entrega de motoniveladoras, porque sei dos problemas 
que a falta de uma estrada vicinal, ou de uma estrada vicinal malconservada provocam 
na vida das comunidades, principalmente na época das chuvas quando muitas ficam 
simplesmente isoladas, dificultando ainda mais a sobrevivência de cada uma delas – 
disse. 
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Atual vice-prefeito Paulo Marinho Jr., e seu pai, ex-prefeito Paulo Marinho, têm recebido 
lideranças de todo o Maranhão em conversas sobre as eleições de 2018 

 
DE CORPO PRESENTE. Candidato ao Senado, Maranhão ouve de Marinho a preferência por Alexandre Almeida 

 
A família Marinho, de Caxias, uma das mais tradicionais da política maranhense, 
ganharam uma forte importância política neste período que antecede o ano eleitoral de 
2018. 
 
Paulo Marinho Júnior (PMDB), atual vice-prefeito do município, e seu pai, o ex-deputado 
e ex-prefeito Paulo Marinho recebem políticos de todas as correntes políticas. 
 
Já passaram pela casa dos Marinho, por exemplo, o ex-candidato a governador Lobão 
Filho (PMDB) e o senador Roberto Rocha (PSDB), que deve disputar o Governo do Estado. 
(Relembre aqui) 
 
Esta semana, estiveram por lá o deputado federal Waldir Maranhão (PP) – que é pré-
candidato a senador no grupo do governador Flávio Dino (PCdoB) – e o deputado 
estadual Alexandre Almeida (PSD), acompanhados do ex-deputado José Genésio. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/18/articulador-roberto-rocha-consegue-reunir-adversarios-historicos-em-caxias/
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Na conversa, Paulo Marinho, o pai, defendeu a candidatura de Alexandre para o Senado, 
representando o Leste Maranhense. 
 
Mas esta é uma outra história… 
 
Com informações e imagem do blog do Ludwig 
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Rafael Leitoa pede fábrica de pré-moldados em presídio de Maracujá, em Timon 

 
Rafael Leitoa com Murilo Andrade 

 
Com a proximidade da inauguração da penitenciária do Povoado Maracujá, em Timon, 
prevista para o dia 15 de dezembro, o deputado Rafael Leitoa, em reunião na manhã 
desta terça-feira, 14, com o secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade 
de Oliveira, solicitou a inclusão do presídio de Timon nas atividades de ressocialização já 
existentes no sistema prisional do estado. 
 
Com base nas oficinas já oferecidas pela Seap, durante a reunião desta terça, o deputado 
Rafael Leitoa indicou a instalação de uma fábrica de pré-moldados de concreto, que 
serão utilizados posteriormente, segundo o deputado, em obras de calçamento em 
Timon. 
 
“Em São Luís, esta atividade tem dado certo. Além da busca na ressocialização do 
apenado, que fica empenhado no trabalho e na aquisição de uma profissão, os blocos 
de concreto se tornam funcionais nas obras de calçamento de ruas e espaços públicos, 
assim pretendemos fazer em Timon”, afirmou Rafael Leitoa.  
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No Maranhão, dezenas de oficinas são oferecidas aos apenados. Para participar, os 
selecionados precisam ter bom comportamento e aptidão para os trabalhos, cumprindo 
exigência da Lei de Execuções Penais. 
 
A iniciativa atende a um Termo de Compromisso, de junho de 2015, firmado entre a 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) com o Conselho Nacional de 
Justiça.  
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César Pires prestigia encerramento do III Copão Barracão na zona rural de Codó 

 
 
A equipe Lagoa do Costa foi a grande vencedora do III Copão do Barracão, que contou 
com a participação de 20 times de futebol de campo na zona rural de Codó. 
 
O campeonato, que durou cerca de quatro meses, mais uma vez contou com o apoio do 
deputado César Pires, do grupo FC Oliveira e também da Prefeitura de Codó. 
 
“O Copão Barracão já se tornou uma tradição na zona rural de Codó, promovendo a 
integração das comunidades, estimulando a prática de esportes entre os jovens, além 
de se tornar uma fonte de renda no período da sua realização, já que durante os jogos 
são comercializados diversos produtos”, destacou César Pires, ressaltando o sucesso do 
campeonato. 
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Segundo informou o deputado, a competição começou com 14 times, na primeira edição 
realizada no povoado São Cristóvão, e este ano chegou a 20 equipes, reunindo centenas 
de jogadores no Livramento. 
 
“Sinto uma enorme satisfação em poder contribuir para que as comunidades da zona 
rural tenham a oportunidade de participar de um evento esportivo que só cresce a 
cada ano”, enfatizou ele. 
 
O torneio teve como terceiro colocado a equipe do Barracão e a decisão ocorrida 
domingo, 12, foi entre os times da Lagoa do Costa e da Ilha. No tempo regulamentar a 
partida ficou em 0 X 0 e nas penalidades a Lagoa do Costa venceu por 3 X 0. 
 
Os jogos da final foram assistidos por um público de cerca de 4.500 pessoas. 
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Max Barros destina recursos para solucionar problema de água em Araioses… 

 
Max Barros articula recursos para Araioses 

 
Na sessão desta terça-feira, 14, o líder do Bloco Independente, deputado Max Barros, 
cobrou soluções urgentes quanto à problemática da falta de água potável no município 
de Araioses. Max relatou que alocou verba para que a CAEMA pudesse resolver a 
situação crítica do abastecimento de água naquele município. 
 
Max ressaltou a importância do município de Araioses e o seu potencial turístico. Além 
de possuir população de aproximadamente de 50 mil habitantes, lembrou que no 
território de Araioses está localizado 70% do maior Delta das Américas, que tem atrativos 
famosos como a Ilha de Canárias e Ilha do Caju.                       
 
O problema 
 
Max Barros explicou que a água que é fornecida, atualmente, para a população de 
Araioses não é considerada própria para uso doméstico, visto que a sua potabilidade não 
atinge os limites necessários para que ela possa ser consumida pela população. 
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Ele explicou que a origem dessa água se dá pelo Rio Magu, que deságua em um dos 
afluentes do Rio Parnaíba – o Rio Santa Rosa que está assoreado.  Ele pontuou que a 
água que é captada hoje no povoado de João Peres sofre influência da maré. 
 
Políticas públicas 
 
Barros lamentou que uma cidade com 50 mil habitantes e com grande potencial turístico 
passe por essa situação, com falta de água potável. Ele lembrou que há uma política 
estadual de melhoria dos IDH`s dos municípios maranhenses e que Araioses melhorou 
muito nos últimos quatro anos e enfatizou que houve grande empenho da gestão 
municipal no quesito educação, porém ainda permanece com baixo IDH. Ele destacou 
que uma das primeiras medidas para ser melhorado esse índice – que é composto por 
Saúde, Educação e renda – é a melhoria da Saúde, e água potável é fundamental para 
que isso aconteça. 
 
O líder do Bloco Independente classificou este problema, como uma questão essencial a 
ser resolvida. 
 
Max relatou que as pessoas estão cavando o “cacimbão” – que é um pequeno poço 
caseiro, sem nenhum controle da qualidade da água que está sendo consumida – e, 
paralelo a isso, a CAEMA ainda está gastando energia, porque está bombeando água do 
Rio Magu, inadequada para o consumo. 
 
Solução 
 
Segundo Max Barros, em função dessa questão, já existe uma concepção para que seja 
deslocada da captação de João Peres, para a lagoa do Deinha, que fica a 10 km da sede. 
 
De acordo com o parlamentar, se executado esse projeto, o problema de abastecimento 
de água potável nesse importante município do Maranhão vai ser resolvido. 
 
Max finalizou o seu discurso afirmando que já tomou uma medida concreta, ao alocar 
recursos para que esse serviço seja feito em caráter de urgência e aproveitou para fazer 
a cobrança para que o Governo aplique a verba e resolva o problema o mais rápido 
possível. 
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Zé Inácio destaca pavimentação da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Zé Doca 

 
Zé Inácio em discurso na tribuna da Assembleia 

 
O deputado Zé Inácio (PT) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 
13, para dar destaque a sua visita a cidade de Pedro do Rosário no último sábado, 11, 
onde participou da entrega de 42 km de pavimentação asfáltica da MA-006, que liga 
Pedro do Rosário ao povoado Cocalinho, no município de Zé Doca. 
 
Houve ainda a entrega de kits de irrigação, de 25 títulos de terras, a inauguração 
simbólica de três sistemas de abastecimento de água, assinatura de termos de 
colaboração com associações comunitárias rurais para execução de pavimentação de 
ruas por meio do programa ‘Rua Digna’. 
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Em seu discurso o deputado Zé Inácio parabenizou o Governador pelo trabalho que vem 
realizando e ressaltou a importância desse tipo de obra para o desenvolvimento do 
Estado. 
 
– Quero parabenizar o Governador Flavio Dino por mais essa importante obra, que vai 
contribuir para o desenvolvimento não só do município de Pedro do Rosário e Zé Doca, 
mas também de outros municípios da região. 
 
A obra interligará a região da baixada com a região do Alto Turi/Gurupi, além disso, 
garantirá um acesso mais rápido a capital do Estado, São Luis. 
 
O parlamentar lembrou também que a obra irá ajudar os agricultores familiares, que 
poderão distribuir seus produtos de forma mais rápida, abrangendo uma área maior de 
distribuição. 
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Projeto de Wellington implantado pelo governo já tirou mais de 7 mil maranhenses do 
analfabetismo 

 
Projeto de Wellington fortalece a educação pública no Maranhão 

 
“Sim, eu posso!”. Esse foi o projeto encaminhado pelo deputado estadual Wellington do 
Curso (PP), por meio da Indicação 777/2015, solicitando que o Governador implantasse 
o programa que visa combater o analfabetismo no Maranhão. A proposta foi aceita pelo 
Governo do estado ainda em 2015 e já resulta em mais de 7 mil maranhenses 
alfabetizados. 
 
Ao fazer referência ao dia da alfabetização, celebrado na última terça-feira, 14, o 
deputado Wellington destacou o importante papel da educação. 
 
“A educação é o único meio capaz de transformar sonhos em realidade. É com muita 
alegria que destacamos que mais de 7 mil maranhenses já saíram do analfabetismo 
graças ao Programa ‘Sim, eu posso!’. Projeto nosso que foi encaminhado em 2015, logo 
no início do nosso mandato. Ao apresentarmos essa solicitação, em 2015, o nosso 
objetivo foi (e é) combater o analfabetismo no Maranhão, tendo em vista os inúmeros 
casos de jovens, adultos e idosos analfabetos. O passo inicial já foi dado. Agora, 
precisamos ampliar o Programa, a fim de que o número de pessoas contempladas seja 
cada vez maior. Acreditamos que o desenvolvimento de um estado está intimamente 
relacionado ao desenvolvimento de seu povo. E tal desenvolvimento só será plenamente 
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possível quando a educação alcançar os mais humildes e o conhecimento for bem 
comum entre ricos e pobres. ”, disse o professor e deputado Wellington. 
 
“Sim, eu posso!”. Esse foi o projeto encaminhado pelo deputado estadual Wellington do 
Curso (PP), por meio da Indicação 777/2015, solicitando que o Governador implantasse 
o programa que visa combater o analfabetismo no Maranhão. A proposta foi aceita pelo 
Governo do estado ainda em 2015 e já resulta em mais de 7 mil maranhenses alfabetizad 
 
Ao fazer referência ao dia da alfabetização, celebrado na última terça-feira, 14, o 
deputado Wellington destacou o importante papel da educação. 
 
“A educação é o único meio capaz de transformar sonhos em realidade. É com muita 
alegria que destacamos que mais de 7 mil maranhenses já saíram do analfabetismo 
graças ao Programa ‘Sim, eu posso!’. Projeto nosso que foi encaminhado em 2015, logo 
no início do nosso mandato. Ao apresentarmos essa solicitação, em 2015, o nosso 
objetivo foi (e é) combater o analfabetismo no Maranhão, tendo em vista os inúmeros 
casos de jovens, adultos e idosos analfabetos. O passo inicial já foi dado. Agora, 
precisamos ampliar o Programa, a fim de que o número de pessoas contempladas seja 
cada vez maior. Acreditamos que o desenvolvimento de um estado está intimamente 
relacionado ao desenvolvimento de seu povo. E tal desenvolvimento só será plenamente 
possível quando a educação alcançar os mais humildes e o conhecimento for bem 
comum entre ricos e pobres. ”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Max Barros destina recursos para solucionar problema de água em Araioses 

 
Barros lamentou que uma cidade com 50 mil habitantes e com grande potencial turístico sofra com a 
falta de água potável 

 
O líder do Bloco Independente da Assembleia Legislativa, deputado Max Barros, cobrou, 
na sessão desta terça-feira (14), soluções urgentes quanto à problemática da falta de 
água potável no município de Araioses. Max relatou que alocou verba para que a Caema 
pudesse resolver a situação crítica do abastecimento de água naquele município. 
 
Max ressaltou a importância do município de Araioses e o seu potencial turístico. Além 
de possuir população de aproximadamente de 50 mil habitantes, lembrou que no 
território de Araioses está localizado 70% do maior Delta das Américas, que tem atrativos 
famosos como a Ilha de Canárias e Ilha do Caju. 
 
O PROBLEMA 
 
Max Barros explicou que a água que é fornecida, atualmente, para a população de 
Araioses não é considerada própria para uso doméstico, visto que a sua potabilidade não 
atinge os limites necessários para que ela possa ser consumida pela população. 
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Ele explicou que a origem dessa água se dá pelo Rio Magu, que deságua em um dos 
afluentes do Rio Parnaíba – o Rio Santa Rosa que está assoreado. Ele pontuou que a água 
que é captada hoje no povoado de João Peres sofre influência da maré. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Barros lamentou que uma cidade com 50 mil habitantes e com grande potencial turístico 
passe por essa situação, com falta de água potável. Ele lembrou que há uma política 
estadual de melhoria dos IDH`s dos municípios maranhenses e que Araioses melhorou 
muito nos últimos quatro anos e enfatizou que houve grande empenho da gestão 
municipal no quesito educação, porém ainda permanece com baixo IDH. Ele destacou 
que uma das primeiras medidas para ser melhorado esse índice – que é composto por 
Saúde, Educação e renda – é a melhoria da Saúde, e água potável é fundamental para 
que isso aconteça. 
 
O líder do Bloco Independente classificou este problema, como uma questão essencial a 
ser resolvida. 
 
Max relatou que as pessoas estão cavando o “cacimbão” – que é um pequeno poço 
caseiro, sem nenhum controle da qualidade da água que está sendo consumida – e, 
paralelo a isso, a Caema ainda está gastando energia, porque está bombeando água do 
Rio Magu, inadequada para o consumo. 
 
SOLUÇÃO 
 
Segundo Max Barros, em função dessa questão, já existe uma concepção para que seja 
deslocada da captação de João Peres, para a lagoa do Deinha, que fica a 10 km da sede. 
 
De acordo com o parlamentar, se executado esse projeto, o problema de abastecimento 
de água potável nesse importante município do Maranhão e principalmente no Baixo 
Parnaíba vai ser resolvido. 
 
Max finalizou o seu discurso afirmando que já tomou uma medida concreta, ao alocar 
recursos para que esse serviço seja feito em caráter de urgência e aproveitou para fazer 
a cobrança para que o Governo aplique a verba e resolva o problema o mais rápido 
possível. 
 
Fonte: Agência Assembleia 
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Aprovado Projeto de Lei do Deputado Bira do Pindaré que Institui o Dia da Balaiada 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade o Projeto de Lei que 
institui a data 13 de dezembro como o Dia da Balaiada, o maior movimento popular do 
Maranhão que referenciou grandes lideranças como Negro Cosme. Autor da iniciativa, o 
deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) subiu a tribuna para destacar a importância de 
fazer esse resgate para a identidade e história do Maranhão. 
 
Não havia, segundo destacou o parlamentar, nenhuma data em referência à Balaiada no 
calendário oficial do Maranhão. “Nós temos até a data que se refere ao Dia da Adesão 
do Maranhão à Independência, mas não temos sobre a Balaiada, que foi o maior levante 
popular, percorrendo diversos municípios até chegar a Caxias. Todos esses municípios 
foram mobilizados, formando um exército de pessoas que eram escravizadas na época, 
negros e negras, liderados por Negro Cosme, se levantaram contra o Regime Colonial da 
época”, contou. 
 
Para o socialista, ter um dia dedicado à Balaiada é resgatar a história do povo 
maranhense. Ele acrescentou que houve diversas revoltas no Brasil, e que a maior que 
existiu no estado do Maranhão foi a Balaiada. 
 
“Compreender a nossa história significa também entender o nosso presente e nos 
preparar para o futuro. Um povo sem história é um povo sem identidade, nós não 
podemos esquecê-la. Por isso que é tão importante a decisão que tomamos aqui hoje, 
por unanimidade, nesta Casa que vai agora à sanção do Governador. Uma medida 
simples que não tem custo nenhum, não tem despesa alguma, apenas cria uma data que 
reverencie esse levante que foi o maior de toda a nossa história”, afirmou. 
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Bira adiantou que na data será realizada uma sessão solene para celebrar a Balaiada, e 
que serão convidados representantes dos diversos municípios que estão no roteiro da 
Balaiada. Ele defende que esse roteiro deveria inclusive ser um roteiro turístico para ser 
um livro aberto para quem quiser conhecer. 
 
“Você vai a Nina Rodrigues e ouve falar da Balaiada, você vai a Vargem Grande e você 
ouve falar da Balaiada, você vai a Itapecuru, a mesma coisa, você vai a Caxias, enfim, em 
todas essas cidades temos referência forte ao movimento da Balaiada. Nada mais 
adequado do que a gente resgatar essa história”, concluiu ao agradecer o apoio a todos 
os parlamentares por entenderem e aprovarem a proposição por unanimidade. 
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Josimar de Maranhãozinho relata suas visitas aos municípios do Estado 

 
Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR) 

 
O deputado Josimar de Maranhãozinho (PR) fez um relato, na sessão desta terça-feira 
(14), das visitas que realizou, durante o final de semana, ao interior do Estado. 
 
Josimar destacou sua participação em eventos realizados nos municípios de Governador 
Newton Bello, Centro do Guilherme, Pedreiras, Trizidela do Vale, Maranhãozinho e 
Pedro do Rosário. Ele frisou que teve a oportunidade de participar da inauguração de 
um novo trecho da MA-006, na cidade de Pedro do Rosário. 
 
O parlamentar salientou que somente em Pedro Rosário, onde aconteceu uma grandiosa 
festa popular, foram inauguradas sete obras da maior importância para a comunidade. 
 
“O mais importante é que em todos esses municípios que visitei tivemos inaugurações 
de obras com recurso próprio, com convênio. Também o que devemos ressaltar é que 
enquanto muitos prefeitos estão com seus salários atrasados, todos esses prefeitos 
estão finalizando o ano com clima de alegria e ao mesmo tempo com o seu salário em 
dia, com seus compromissos honrados com a população”, ressaltou Josimar de 
Maranhãozinho, ao encerrar o seu pronunciamento. 
 
Veja o vídeo... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mB7Nm2y9JrY
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Fábio Braga elogia trabalho realizado pela Prefeitura de São Benedito do Rio Preto 

 
Deputado Fábio Braga 

 
O deputado estadual Fábio Braga esteve, no último sábado, 4, em São Benedito do Rio 
Preto-MA com diversas lideranças políticas, entre elas, o deputado federal Weverton 
Rocha. 
 
Braga ocupou a tribuna para falar sobre o encontro e elogiou o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo prefeito da cidade, Maurício Fernandes. 
 
“Recentemente estive com o prefeito inaugurando poços artesianos, visitei as obras 
de reforma de toda a Prefeitura; vi a reforma da praça em frente a sede municipal; vi 
também o serviço de recuperação de todas as avenidas, para que se possa ter uma 
cidade cada vez mais bonita e mais confortável. Pude presenciar todo processo de 
mudança gradativa que pode ser notado por quem mora ou por quem visita São 
Benedito do Rio Preto”, disse Fábio Braga. 
 
O parlamentar ressaltou ainda, a destinação que tem feito das suas emendas 
parlamentares para contribuição do desenvolvido do município. “Destinamos mais de 
R$ 400 mil para o fortalecimento da Saúde vi a obra do hospital municipal avançando”. 
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Toca Serra enaltece obra da MA-006 no município de Pedro do Rosário 

 
Deputado Toca Serra (PTC) 

 
O deputado Toca Serra (PTC) ocupou a tribuna, na sessão de ontem (13), para enaltecer 
a importância da inauguração de uma obra muito esperada pela população do município 
de Pedro do Rosário: o trecho de 42 quilômetros da MA-006. 
 
Toca Serra fez questão de agradecer ao governador Flávio Dino a realização da obra: 42 
quilômetros de asfalto renovado pelo Programa Mais Asfalto, melhorando o acesso 
entre Pedro do Rosário e o povoado Cocalinho, em Zé Doca. 
 
O parlamentar salientou que o governador conseguiu realizar o sonho da estrada de 
Pedro do Rosário até a BR 316. “São 42 km de estrada pavimentada e sinalizada 
entregue à população da baixada, à população do Alto Turi; tenho certeza que toda a 
ligação entre as regiões vai ser feita por intermédio desta estrada”, frisou o deputado. 
 
Segundo Toca Serra, moradores dos povoados Santa Rosinha, Boa Fé e da Área 
Comunitária Quilombola foram beneficiados com a entrega de três Sistemas 
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Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), que totalizam 109 ligações domiciliares 
com investimentos de mais de R$ 560 mil. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OQ0ngYg_fkw
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Cutrim condena agressão à advogada, mas recrimina exploração política do caso 

 
Deputado Raimundo Cutrim 

 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB) condenou, na sessão desta segunda-feira (13), a 
agressão à advogada Ludmila Ribeiro, mas recriminou a exploração política em torno do 
episódio, por conta do agressor, Lúcio André, ser irmão do prefeito de Pinheiro, Luciano 
Genésio. 
 
“Não podemos responsabilizar terceiros. É um fato realmente que deixou a gente triste 
tendo em vista que em pleno século XXI ainda se ouve, ainda se assiste coisas dessa 
natureza. Mas o que a gente fica mais triste ainda é em vincular um fato com outro. Se 
o Lúcio André praticou o crime que ele responda; ele é maior de idade, tem suas 
responsabilidades. Nós não podemos vincular ao irmão, o prefeito de Pinheiro”, 
lamentou. 
 
Raimundo Cutrim condenou que o parentesco sirva de ligação para exploração política 
nos blogs e jornais. 
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“Se tem um fato que ocorra com um irmão meu, um irmão seu, um parente, um filho, 
um pai, cada um responde pelos seus atos. A imprensa de modo geral tem que ter 
cuidado quando divulga fatos dessa natureza e em querer vincular um fato com outro. 
O Lúcio André e o Luciano Genésio são irmãos, agora qual é a culpa que o Luciano 
Genésio tem com os fatos que o irmão cometeu? cada um responde por seus atos”, 
lembrou. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xI5Ye505XVI

