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Caema diz que abastecimento em São Luís voltou a operar; deputado diz que consumidor 
deve ser ressarcido 

 
 
A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) informa que Sistema 
Italuís voltou a operar as 9h30 da manhã deste domingo (16), após a conclusão dos 
serviços de reparo no trecho antigo, de ferro fundido, que rompeu na última sexta-feira 
(14). 
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Equipes da Caema trabalharam sem recesso para que a conclusão acontecesse no menor 
tempo possível, porém, as fortes chuvas e as características do local onde houve o 
rompimento dificultaram a conclusão dos reparos. 
 
A partir do início do bombeamento, o retorno do abastecimento acontece de forma 
gradativa na capital. 
 
O deputado Duarte Jr. (PCdoB) afirmou, por meio das redes sociais, que o consumidor 
deve ser ressarcido pelo órgão governamental. 
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Aclamada, Cleide Coutinho diz que pode disputar prefeitura de Caxias: “será pra ter uma 
grande vitória” 

 
 
Em reunião ocorrida neste sábado (15), com cerca de 200 amigos, correligionários, 
vereadores, ex-prefeitos e lideranças populares, a deputada estadual Drª Cleide 
Coutinho foi aclamada entusiasticamente como opção do grupo Coutinho para disputar 
as eleições de 2020 como candidato a prefeito mais preparada para dirigir os destinos 
de Caxias. 
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Os vereadores Edilson Martins, Tevi e Thais Coutinho, os ex-prefeitos Léo Coutinho de 
Caxias e Dr Zequinha de Paraibano, o ex-vice prefeito Júnior Martins e o ex-presidente 
da câmara Ironaldo Alencar engrossaram o coro dos que defendem a candidatura da 
médica caxiense ao cargo de prefeito nas próximas eleições. 
 
Agradecida e emocionada, Dra Cleide disse: “vocês e toda nossa gente caxiense são as 
razões da minha luta política, missão que meu amado Humberto me confiou. Humberto 
foi o melhor prefeito da história de Caxias e eu só aceitaria essa nova missão para fazer 
um governo pelo menos parecido com o que ele fez. Mas todos sabem dos inúmeros 
compromissos que tenho como chefe de família, mãe, avó, filha, empresária e deputada 
estadual, mandato que exerço com muita honra. Fico honrada com a confiança que 
todos depositam em mim, e por esta razão também peço um tempo pra pensar melhor 
neste projeto. Uma pessoa séria e comprometida com seu povo só decide depois de 
pensar em todos os aspectos da proposta feita aqui hoje. Vou ouvir vocês e o nosso povo, 
vou ouvir a orientação do governador Flávio Dino e aí então anunciarei minha decisão. 
Podem ter certeza de uma coisa: se eu decidir ser candidata será pra ter uma grande 
vitória, não contra ninguém, mas uma vitória a favor do povo de Caxias que precisa de 
saúde funcionando, de asfalto, de emprego e sobretudo de esperança numa vida 
melhor”, discursou a deputada sob aplausos entusiasmados. 
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 Do Informe JP 

 
O deputado estadual Duarte Jr (PCdoB) chegou a se reunir com o deputado federal 
Josimar de Maranhãozinho, presidente regional do PR (agora PL), para tratar da sua saída 
do ninho comunista e entrada no PR afim de disputar a prefeitura de São Luís. 
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No entanto, Duarte Jr. parece ter adotado cautela e afirma que só sairá do PCdoB com o 
aval do governador Flávio Dino (veja acima). 
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Deputado Ciro Neto tem semana movimentada na Assembleia Legislativa 

 
 
Entre reunião de comissões e debates sobre a reforma da previdência, o deputado faz 
presença e dá declarações 
 
Logo na segunda-feira (10), o deputado Ciro Neto, durante a fala do grande expediente, 
em Sessão Plenária, fez um aparte na fala do deputado Fábio Macêdo (PDT), sobre a 
visita na ENEVA, que foi muito pontuada nos meios de comunicação na semana passada. 
 
Sobre a visita, ou melhor sobre a forma como os deputados foram barrados pela 
empresa, em sua termoelétrica no porto do Itaqui, Ciro Neto, foi muito enfático em 
pontuar que o gás natural explorado nos complexos da ENEVA em cidades como Santo 
Antônio dos Lopes e Capinzal deve ser usado pelo maranhense como gás veicular e gás 
de cozinha. No que diz respeito a exploração do gás, o deputado fez uso da própria fala 
dos representantes da ENEVA durante audiência pública, realizada no dia 22 de maio no 
auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Estado. 
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Durante a audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos, o 
gerente de relações institucionais da ENEVA, Giancarlo Ciola explicou que “o papel da 
Eneva é encontrar o gás e produzir o gás, que é uma matéria-prima. A distribuição, o 
transporte, a disponibilização desse gás depende de muitos atores com os quais nós 
trabalhamos constantemente, com os quais temos relação de parceria muito produtiva 
(…) Nós acendemos a luz de muitas casas aqui, produzimos energia barata, ok?” 
 
Sobre a tarifa de energia, o deputado questiona, será se realmente pagamos mais 
barato. “Talvez não seria melhor voltar os investimentos para a termo elétrica do porto 
do Itaqui-Bacanga, que gera energia para quase 40% de São Luís, segundo a empresa? 
Ou melhor ainda, a empresa ENEVA poderia focar seus investimentos em geração de 
energia limpa”, pontou o deputado. 
 
O gás natural é um recurso de todos e é esgotável, segundo posicionamento do 
deputado, talvez fosse melhor aproveita-lo para diminuir o consumo da gasolina, como 
uma alternativa de produto para abastecimento dos carros no Maranhão. Ainda segundo 
o parlamentar, quando comparado à gasolina, o gás sairia cerca de 40% a 50% mais 
barato para o bolso do consumidor. 
 
Já terça-feira, os deputados membros da Comissão de Assuntos Econômicos, Fábio 
Macedo, Ciro Neto, Leonardo Sá, Wendell Lages junto com Duarte Jr discutiram como 
irão agir daqui para frente na tentativa de fiscalizar, em prol do maranhense, a empresa 
que explora o gás natural em nosso estado. 
 
Previdência 
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Além de fazer aparte durante Sessão Plenária, os deputados estaduais Ciro Neto, 
Antônio Pereira, Fernando Pessoa, Wendell Lages, Zé Inácio, Adelmo Soares, Daniella 
Tema, Leonardo Sá e Zito Rolim, junto com os deputados federais, Marcio Jerry, Bira do 
Pindaré, Juscelino Filho e discutiram a reforma da previdência, em Audiência Pública 
proposta pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Othelino 
Neto que compôs a mesa junto com a deputada Cleide Coutinho. 
 
A audiência realizada no Auditório Fernando Falcão, contou com membros de partidos, 
empregados e empregadores, interessados na reforma da previdência. 
 
São João dos Patos 
O parlamentar Progressista, Ciro Neto também repercutiu em suas redes sociais, o 
aniversário de 81 anos de emancipação política da cidade de São João dos Patos, terra 
natal de sua avó Maria da Cruz. 
 
Já ontem (13), o deputado participou de audiência pública, organizada pela Comissão de 
Assuntos Municipais, da Assembleia Legislativa, sobre os abatedouros no Maranhão. 
 
Compareceram nesta reunião, representantes da AGED, a engenheira agrônoma 
representante da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, membros da 
vigilância sanitária estadual, bem como donos de abatedouros privados. 
 
Durante a reunião, o deputado disse que a melhor solução para a problemática seria a 
criação de convênios entre municípios, além disso, tentar capturar os olhos dos 
empresários, mostrar a eles, que investir em abatedouros pode sim, ser algo lucrativo, 
formando parcerias entre municípios e empresários. 
 
Finalizando as atividades da semana na Assembleia Legislativa, hoje (14), os 
parlamentares Ciro Neto, Dra Thaiza Hortegal (PP) e Fernando Pessoa (Solidariedade), 
estiveram presentes em evento organizado pela Procuradora da Mulher na Alema, 
deputada Dra Helena Duailibe, junto com a procuradora da mulher na Câmara Federal, 
deputada federal Iracema Portella (PP-PI).  
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Agência Assembleia 
 
Othelino Neto e Ana Paula Lobato dão as boas-vindas ao público no “Arraiá do Povo” 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, e a presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, abriram 
oficialmente a programação junina no ‘Arraiá do Povo’, na noite desta sexta-feira (14). A 
estrutura está montada no estacionamento da Assembleia, ao lado do Complexo de 
Comunicação. O evento prossegue até domingo (16). 
 
O presidente deu a largada para a festança agradecendo a presença do numeroso 
público e ressaltando o brilho do arraial, em sua segunda edição. “Estamos muito felizes 
em inaugurar o ‘Arraiá do Povo’ e vejo que já está lotado, logo na primeira noite, o que 
muito nos deixa felizes, pois é uma forma de prestigiarmos a nossa cultura popular. Este 
é um espaço para a confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim será 
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até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial alegre, 
seguro e com uma diversificada programação”, disse. 
 
Ana Paula Lobato ressaltou o empenho do Gedema em promover a festa novamente, 
com o mesmo carinho imprimido ano passado. “O Gedema não poderia ficar de fora 
dessa festa e é por isso que estamos realizando sua segunda edição. Hoje, é apenas o 
começo, pois ainda temos duas noites pela frente. É uma festança muito bonita e 
estamos aqui aguardando a todos aqueles que gostam do São João do Maranhão”. 
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Adriano Sarney alerta que Maranhão perdeu siderúrgica para o Pará 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
O Maranhão acaba de perder uma siderúrgica da Vale em parceria com os Chineses para 
o Pará. Perdeu por falta de representação política forte a nível nacional e por 
incompetência do governo estadual. O investimento será de R$ 1,5 bilhão e gerará 15 
mil empregos em Marabá. Vou lançar o slogan: “Atenção maranhenses, querem 
emprego já? Vá para Marabá!” Nada como fatos reais para superar fake news, pós-
verdades, argumentum ad hominem e outras técnicas utilizadas pelos comunistas para 
justificar a inércia de um estado que não cria empregos, não atrai grandes 
empreendimentos e aumenta, segundo o IBGE, o número de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza. 
 
Para o projeto comunista tudo vale a pena para se manter no poder e a culpa é sempre 
do passado. Mas o Maranhão, antes do PCdoB, já tinha ferrovias, portos e grandes 
indústrias como a Vale, Alumar, Eneva e Suzano. Até mesmo a vinda do porto da WTorre 
foi articulada no governo retrasado, mas ainda encontra-se no papel. Não é fácil atrair 
empreendimentos desse porte, é necessário força política nacional para não perder a 
batalha para outros governos estaduais; todos querem gerar emprego, renda e receita 
para seu estado. Aliado a articulação, um governo que queira atrair um grande projeto, 
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precisa ter um ótimo pacote de incentivos e dar agilidade na concessão de licenças. Nada 
desses pré-requisitos acima o “governo da mudança” consegue entregar. 
 
Quando o Maranhão tinha uma forte representação política à nível nacional, conseguiu, 
com muito esforço, que o minério de ferro fosse escoado pelo nosso porto e isso gerou 
um enorme desgaste com o Pará na época. O estado vizinho queria comandar toda a 
cadeia do produto – extração, escoamento e beneficiamento. O maior medo dos 
paraenses era do Maranhão ficar com a etapa de beneficiamento do mineral (a parte da 
siderurgia), já que estudos comprovam que é mais viável a siderúrgica localizar-se 
próxima do porto. Acontece que a eficiência e a articulação política do recém-eleito 
governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), convenceu a Vale e os Chineses para ficar 
em seu estado, na cidade de Marabá, bem no limite com o Maranhão. E o pior é que aqui 
não ouvimos falar de um esforço sequer do governador ou dos senadores para reverter 
essa situação. Talvez estejam muito ocupados, fazendo oposição ao governo federal. 
 
Não foi apenas a falta de interesse e de força política que fez o Maranhão perder a 
siderúrgica para o Pará, foi também o desmonte de nossa política de atração de 
empresas. Uma das primeiras medidas do atual governo foi acabar com o programa 
ProMaranhao de incentivo a novos investimentos que atraiu dezenas de projetos para o 
estado. No seu lugar colocou um programa que até hoje, quase 5 anos de governo, ainda 
não atraiu nenhum empreendimento significativo. 
 
O atual governo também cancelou os recursos que já tinham sido destinados para a 
continuidade das obras dos distritos industriais no interior do Maranhão. A siderúrgica 
de Marabá ficará no distrito industrial da cidade. Lá tem distrito industrial para facilitar 
as licenças e incentivos para novos projetos. Aqui no Maranhão, foi previsto recurso do 
BNDES no âmbito do programa Viva Maranhão para a conclusão dos distritos industriais 
de cidades médias. Porém, o dinheiro foi desviado para fazer asfalto de péssima 
qualidade durante o período eleitoral. O asfalto, em sua grande maioria, já não existe 
mais, foi embora como os empregos que foram para Marabá. 
 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Duarte Júnior diz que população deve pedir ressarcimento a CAEMA por ter comprado 
água de carro pipa 

 
 
A população de São Luís sofre desde a última semana com a falta de água por conta do 
rompimento do sistema Italuíz. E sobre um eventual ressarcimento, pela Caema, a quem 
eventualmente pagou por carro pipa nesse período, o deputado Duarte Jr. (PCdoB) 
destacou que esse é um direito do consumidor. 
 
“Os serviços de água e esgoto são essenciais, logo devem ser contínuos e eficientes. 
Deste modo, os consumidores atingidos têm direito ao abastecimento por meio de carro 
pipa. Caso a concessionária não garanta esse procedimento, o consumidor que pagou 
por esse meio alternativo tem direito de ser ressarcido. Nesse caso, é preciso exigir a 
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nota fiscal da empresa que forneceu a água para requerer o abatimento proporcional na 
conta ou reembolso do valor conforme o art. 22 da Lei nº 8078/90”, afirmou. 
 
Segundo a Caema, desde a madrugada de sábado (15) o problema foi resolvido. Mas, até 
a tarde de domingo (16), ainda havia muita gente sem água nas torneiras porque o 
restabelecimento é gradativo. 
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Multidão se despede do Arraiá do Povo, que se consagra como um dos melhores da 
temporada junina 

Uma animada multidão despediu-se do ‘Arraiá do Povo’, neste domingo (16), cantando 
e dançando embalada pelos ritmos nordestinos e maranhenses, além dos contagiantes 
ritmos sertanejo e forró.  Foram três noites de grande festa popular que deixou saudade 
em todos que compareceram à Assembleia Legislativa. 
 

 
 
A animação nesta sexta, sábado e domingo foi garantida por uma vasta programação do 
que há de melhor no folclore maranhense. Shows com cantores de projeção nacional, a 
exemplo de Lucas Seabra e Matheus Fernandes também encantaram o público. 
 
A previsão é de que cerca de duas mil pessoas tenham prestigiado o ‘Arraiá do Povo’ 
2019 nas três noites. Todo este sucesso fez com que a festança junina organizada pela 
Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão 
(Gedema), consolidasse a sua marca como uma das melhores festas da temporada junina 
do Maranhão. 
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Como o próprio nome diz, o ‘Arraiá do Povo’ foi carinhosamente preparado pelo Gedema 
para ser usufruído pelo povo maranhense. A população de São Luís atendeu ao convite 
da Assembleia Legislativa e compareceu maciçamente nos três dias de festa. 
 
Tudo foi meticulosamente pensado pela organização para que o povo usufruísse de total 
conforto, garantido por uma excelente estrutura. O arraial contou com um grande e 
moderno palco, onde o público pode assistir às melhores brincadeiras folclóricas do 
Maranhão e os melhores shows musicais, além de dispor de total segurança, serviço 
médico, espaço para crianças, barracas bem estruturadas oferecendo pratos típicos e 
bebidas dentro do padrão de higiente e qualidade. 
 
Para que a festança transcorresse conforme o planejado, um batalhão de servidores da 
Assembleia esteve em campo nas três noites de arraial, envolvendo pessoal de 
segurança, equipe de Comunicação e Cerimonial, motoristas, serviços gerais, Gabinete 
Militar e setor médico com enfermeiros e ambulância. 
 
Todo este sucesso de público e organização comprovaram, mais uma vez, que a 
Assembleia Legislativa é um espaço democrático que está de portas abertas ao povo do 
Maranhão. 
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Cantor sertanejo Lucas Seabra é a grande atração de hoje do Arraial do Povo, além de 
outras manifestações 

Prometendo a mesma empolgação dos outros dois dias, por conta da alegria dos 
brincantes e da variedade das atrações, o terceiro e último dia do ‘Arraiá do Povo’ 2019 
terá só nomes de peso na sua programação, que começa às 18:30h, com o Grupo Folia 
de Três. Em seguida, se apresentam o Boi Pirilampo, o Cacuriá de Dona Teté, o Boi de 
Morros, Boi de Nina Rodrigues, encerrando com o show do cantor sertanejo Lucas 
Seabra (foto abaixo), a grande pedida neste período. 
 

 
 
O público também foi grande e muito animado nas duas primeiras noites do ‘Arraiá do 
Povo’, cantando e dançando embalado pelos ritmos nordestinos e maranhenses. 
 
Em sua segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por 
meio do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). Começou nesta sexta-
feira (14), na área do estacionamento da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), 
ao lado do Complexo de Comunicação. 
 



 

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 

Barracas, bandeirinhas, playground para crianças, espaço reservado para idosos e 
pessoas com deficiência, setor médico equipado, equipes de segurança e um grande 
palco compõem a estrutura onde está ocorrendo a festança junina. 
 
Nessas duas noites iniciais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto, e a presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana 
Paula Lobato, fizeram uma saudação especial aos participantes e destacaram a rica 
programação junina no ‘Arraiá do Povo’. 
 

 
 
Programação rica 
 
“Este é um espaço para a confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim 
será até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial alegre, 
seguro e com uma diversificada programação”, afirmou o presidente da Alema, 
deputado Othelino Neto. 
 
O diretor geral da Casa, Valney Barros, destaca que neste ano o circuito apresenta maior 
acessibilidade, principalmente às barracas, que foram adaptadas para o atendimento de 
cadeirantes. A estrutura do arraial conta, ainda, com rampa de acesso na entrada, área 
reservada para cadeirantes em frente ao palco e acesso especial aos banheiros químicos. 
 
Mais segurança 
 
Na primeira noite, na abertura do evento, houve a apresentação do grupo Folia de Três, 
formado pelos cantores Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, que também 
fez a abertura da festa no sábado e repetirá neste último dia. 
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Na sexta houve, ainda, a apresentação do Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias, Boi de 
Axixá e do Boi de Maracanã. O show de encerramento da primeira noite junina foi com 
o cantor cearense Matheus Fernandes. 
 
Já no sábado (15), o ‘Arraiá do Povo’ recebeu, além do Folia de Três, os alunos das 
oficinas de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi 
de Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi Novilho Branco, Quadrilharte de Alcântara, Boi da 
Maioba e Gargamel, fechando a noite com chave de ouro. 
 
De acordo com o diretor de Saúde da Casa, Costa Júnior, os cuidados com a saúde dos 
visitantes é uma prioridade no arraial, com equipes formadas por médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e assistentes sociais de prontidão todas as noites, do início ao 
final da festança. 
 
Programação de Domingo (16) 
 
18h30 – Grupo Folia de Três 
19h00 – Boi Pirilampo 
20h00 – Cacuriá de Dona Teté 
21h00 – Boi de Morros 
22h00 – Boi de Nina Rodrigues 
23h00 – Lucas Seabra 
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Othelino Neto e Ana Paula Lobato dão as boas-vindas ao público no “Arraiá do Povo” 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, e a presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, abriram 
oficialmente a programação junina no ‘Arraiá do Povo’, na noite desta sexta-feira (14). A 
estrutura está montada no estacionamento da Assembleia, ao lado do Complexo de 
Comunicação. O evento prossegue até domingo (16). 
 

 
 
O presidente deu a largada para a festança agradecendo a presença do numeroso 
público e ressaltando o brilho do arraial, em sua segunda edição. “Estamos muito felizes 
em inaugurar o ‘Arraiá do Povo’ e vejo que já está lotado, logo na primeira noite, o que 
muito nos deixa felizes, pois é uma forma de prestigiarmos a nossa cultura popular. Este 
é um espaço para a confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim será 
até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial alegre, 
seguro e com uma diversificada programação”, disse. 
 
Ana Paula Lobato ressaltou o empenho do Gedema em promover a festa novamente, 
com o mesmo carinho imprimido ano passado. “O Gedema não poderia ficar de fora 
dessa festa e é por isso que estamos realizando sua segunda edição. Hoje, é apenas o 
começo, pois ainda temos duas noites pela frente. É uma festança muito bonita e 
estamos aqui aguardando a todos aqueles que gostam do São João do Maranhão”. 
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Zé Inácio critica desarticulação das secretarias do governo Flávio Dino… 

Deputado lamenta não ter sido chamado para solenidade de entrega de equipamentos 
em Santa Luzia do Tide, mesmo sendo um dos aliados da prefeita e ter atuado para 
aprovar empréstimo que garantiu as aquisições. 
 

 
A PREFEITA FRANÇA DE MACAQUINHO FOI SEM O ALIADO ZÉ INÁCIO AO PALÁCIO DOS LEÕES, para receber  
a motoniveladora 

 
O deputado Zé Inácio (PT) criticou nesta sexta-feira, 14, em suas redes sociais, o que 
chamou de “desarticulação das secretarias” do governo Flávio Dino (PCdoB), que o 
impediu de participar da entrega de equipamentos ao município de Santa Luiza do Tide. 
 
– O recurso investido é fruto de um empréstimo realizado em 2016 entre o Governo do 
Estado e a Caixa Econômica Federal, aprovado por nós deputados, na Assembleia 
Legislativa – contou o parlamentar. 
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ZÉ INÁCIO PARTICIPA ATIVAMENTE DE TODAS AS AÇÕES DA PREFEITA em Santa Luzia do Tide, onde faz política 
desde o início do mandato 

 
Em solenidade no Palácio dos Leões, foram entregues à prefeita França de Macaquinho 
uma motoniveladora, por intermédio do programa “Caminhos da Produção”. 
 
– Esta ação tem um sentimento nosso e infelizmente não participamos, por conta da 
desarticulação da Secretaria de Governo que, quando não falham com os prefeitos, 
falham com os deputados – concluiu Zé Inácio. 
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Wellington denuncia falta d’água há 20 dias em João Lisboa e cobra governo Flávio Dino 

 
Homem carrega baldes com água em carro de mão para abastecer sua casa 

 
“A população já está há 20 dias sem água”, diz deputado Wellington ao cobrar ações de 
Flávio Dino para a cidade de João Lisboa 
 
O deputado estadual Wellington do Curso solicitou que o governador Flávio Dino, por 
meio da Caema, adotasse providências, em caráter de urgência, no município de João 
Lisboa, localizado há 12 km da cidade de Imperatriz. A solicitação é oriunda do pedido 
de moradores, que já sofrem há mais de 20 dias com a falta d’água na cidade. 
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Cenas de pessoas fazendo fila em busca de água se repete há 20 dias em João Lisboa 

 
Sobre o assunto, o deputado Wellington lembrou que não é a primeira vez em que o 
município fica sem água por tanto tempo. 
 

 
Reservatório que abastece o município está com a bomba danificada 

 
“Em outubro do ano passado, a população de João Lisboa ficou quase 60 dias sem água. 
Agora, novamente. A população já está há 20 dias sem água e o governador, por meio 
da Caema, não toma nenhuma providência. São muitas denúncias do sofrimento das 
pessoas carregando balde na cabeça ou em carro de mão, em busca de água. É muita 
irresponsabilidade e falta de planejamento. É o descaso total e a falta de respeito com a 
população! Se estavam usando a desculpa de que não sabia do problema, aqui está tanto 
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o descaso quanto a solução. Estaremos acompanhando para que a ação seja adotada de 
imediato”, disse Wellington. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dcsRcLCEwsY
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Adriano cobra governo por falta d’água em São Luís 

 
Populares fazem fila para encher baldes e galões em chafariz no Anjo da Guarda (Foto: Douglas Pinto/TV Mirante) 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) anunciou, em suas redes sociais, que cobrará 
resposta do governo Flávio Dino (PCdoB) para a falta d’água em São Luís. Ele questionou 
o colapso no abastecimento mesmo após a substituição da adutora do Sistema Italuís, 
obra iniciada ainda na gestão da ex-goveradora Roseana Sarney (MDB). 
 
“Como anda a nova adutora deixada pelo governo retrasado? Como a população que 
sofreu com o problema será recompensada?”, indagou o parlamentar. 
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Adriano avisou que nessa segunda-feira (17) trará novidades sobre o assunto. 
 
Em nota divulgada à imprensa, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema) informou que o conserto do vazamento causado pelo rompimento da adutora 
do Italuís ocorrido na última sexta-feira (14), no KM-57 da BR-135, foi finalizado às 9h30 
deste domingo (16). 
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Vá para Marabá! 

 
Adriano: “Para o projeto comunista tudo vale a pena para se manter no poder e a culpa é sempre do passado” 

 
O Maranhão acaba de perder uma siderúrgica da Vale em parceria com os Chineses para 
o Pará. Perdeu por falta de representação política forte a nível nacional e por 
incompetência do governo estadual. O investimento será de R$ 1,5 bilhão e gerará 15 
mil empregos em Marabá. Vou lançar o slogan: “Atenção maranhenses, querem 
emprego já? Vá para Marabá!” Nada como fatos reais para superar fake news, pós-
verdades, argumentum ad hominem e outras técnicas utilizadas pelos comunistas para 
justificar a inércia de um Estado que não cria empregos, não atrai grandes 
empreendimentos e aumenta, segundo o IBGE, o número de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza. 
 
Para o projeto comunista tudo vale a pena para se manter no poder e a culpa é sempre 
do passado. Mas o Maranhão, antes do PCdoB, já tinha ferrovias, portos e grandes 
indústrias como a Vale, Alumar, Eneva e Suzano. Até mesmo a vinda do porto da WTorre 
foi articulada no governo retrasado, mas ainda encontra-se no papel. Não é fácil atrair 
empreendimentos desse porte, é necessário força política nacional para não perder a 
batalha para outros governos estaduais; todos querem gerar emprego, renda e receita 
para seu estado. Aliado a articulação, um governo que queira atrair um grande projeto, 
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precisa ter um ótimo pacote de incentivos e dar agilidade na concessão de licenças. Nada 
desses pré-requisitos acima o “governo da mudança” consegue entregar.     
 
Quando o Maranhão tinha uma forte representação política a nível nacional, conseguiu, 
com muito esforço, que o minério de ferro fosse escoado pelo nosso porto e isso gerou 
um enorme desgaste com o Pará na época. O estado vizinho queria comandar toda a 
cadeia do produto – extração, escoamento e beneficiamento. O maior medo dos 
paraenses era do Maranhão ficar com a etapa de beneficiamento do mineral (a parte da 
siderurgia), já que estudos comprovam que é mais viável a siderúrgica localizar-se 
próxima do porto. Acontece que a eficiência e a articulação política do recém-eleito 
governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), convenceu a Vale e os Chineses para ficar 
em seu estado, na cidade de Marabá, bem no limite com o Maranhão. E o pior é que aqui 
não ouvimos falar de um esforço sequer do governador ou dos senadores para reverter 
essa situação. Talvez estejam muito ocupados, fazendo oposição ao governo federal. 
 
Não foi apenas a falta de interesse e de força política que fez o Maranhão perder a 
siderúrgica para o Pará, foi também o desmonte de nossa política de atração de 
empresas. Uma das primeiras medidas do atual governo foi acabar com o programa 
ProMaranhao de incentivo a novos investimentos que atraiu dezenas de projetos para o 
estado. No seu lugar colocou um programa que até hoje, quase 5 anos de governo, ainda 
não atraiu nenhum empreendimento significativo. 
 
O atual governo também cancelou os recursos que já tinham sido destinados para a 
continuidade das obras dos distritos industriais no interior do Maranhão. A siderúrgica 
de Marabá ficará no distrito industrial da cidade. Lá tem distrito industrial para facilitar 
as licenças e incentivos para novos projetos. Aqui no Maranhão, foi previsto recurso do 
BNDES no âmbito do programa Viva Maranhão para a conclusão dos distritos industriais 
de cidades médias. Porém, o dinheiro foi desviado para fazer asfalto de péssima 
qualidade durante o período eleitoral. O asfalto, em sua grande maioria, já não existe 
mais, foi embora como os empregos que foram para Marabá. 
 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney  
Instagram: @adrianosarney 
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Deputado Wellington constata precariedade e abandono do Socorrão de Imperatriz 

 
Pacientes são acomodados em corredor e até no chão por falta de leitos 

 
Ao realizar visita ao Hospital Municipal de Imperatriz, o deputado estadual Wellington 
do Curso constatou a real situação de precariedade do local. Entre as principais 
reclamações dos pacientes que sofrem com a demora no atendimento, há a falta de 
medicamentos e a superlotação, comprovada em corredores lotados. Além disso, há um 
grande número de pessoas que aguardam, há meses, para realizar uma cirurgia. 
 
No local, o deputado Wellingotn constatou a precariedade no atendimento da população 
de Imperatriz, além da sobrecarga de pacientes oriundos de outros municípios. 
 
“O que aqui constatamos é o descaso com a saúde pública no Estado do Maranhão. O 
paciente, em regra, de origem humilde, chega e não tem a menor expectativa, por 
exemplo, de quando realizará a cirurgia. Nos corredores, mais pacientes, tanto de 
Imperatriz quanto de outros municípios, o que tem sobrecarregado o hospital. Diante 
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disso, a inércia tanto por parte da Prefeitura quanto do Governo do estado que seguem 
enganando sobre uma saúde pública que só existe na propaganda. Além disso, 
população da região Tocantina sofre para fezer tratamento de hemodiálise. Onde está a 
parceria do Governo do Estado com as prefeituras? Onde está o novo socorrão de 
Imperatriz? Por que tantas pessoas sofrendo em busca de uma saúde pública de 
qualidade? São maranhenses que padecem com o descaso na administração pública e a 
corrupção desenfreada”, disse o deputado Wellington. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BhS6j84AcWQ


 

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: 
Matheus Fernandes agita o primeiro dia de arraial da 

Assembleia Legislativa 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/06/2019 

Matheus Fernandes agita o primeiro dia de arraial da Assembleia Legislativa 

 
Cantor Matheus Fernandes 
 
O primeiro dia do “Arraial do Povo”, na Assembleia Legislativa do Maranhão, foi marcado 
por uma grande animação do cantor Matheus Fernandes que agitou o público com seu 
mais novo sucesso “Do Nada Eu Apareço Na Balada” (veja aqui o clipe da música). 
 
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB) e sua esposa Ana Paula 
Lobato (presidente do Gedema) subiram ao palco para curtir o show de Matheus 
Fernandes e, também, para dar as boas-vindas ao público. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mOYliVo94rU
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Othelino Neto, Matheus Fernandes e Ana Paula 

 
“Nós estamos muito felizes em inaugurar esse arraial com esse público numeroso e 
animado. É um momento de confraternização entre os servidores e a comunidade, e 
assim será ao longo das três noites. Gostaríamos de convidar a todos para virem para cá, 
desfrutar desse arraial alegre, seguro e com uma rica programação”, disse o deputado 
Othelino. 
 
Ana Paula Lobato complementou: “estamos na segunda edição do ‘Arraiá do Povo’ e esta 
noite é apenas o começo, pois ainda temos mais duas pela frente. É uma festa muito 
bonita e estamos aguardando todos aqueles que gostam de São João”. 
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Othelino e Ana Paula dão as boas-vindas ao público no “Arraiá do Povo” da AL-MA 

 
Othelino Neto ao lado da esposa Ana Paula e do filho 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, e a presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, abriram 
oficialmente a programação junina no ‘Arraiá do Povo’, na noite desta sexta-feira (14). 
 
A estrutura está montada no estacionamento da Assembleia, ao lado do Complexo de 
Comunicação. O evento prossegue até domingo (16). 
 
O presidente deu a largada para a festança agradecendo a presença do numeroso 
público e ressaltando o brilho do arraial, em sua segunda edição. 
 
“Estamos muito felizes em inaugurar o ‘Arraiá do Povo’ e vejo que já está lotado, logo na 
primeira noite, o que muito nos deixa felizes, pois é uma forma de prestigiarmos a nossa 
cultura popular. Este é um espaço para a confraternização entre os servidores e a 
comunidade, e assim será até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, 
desfrutar desse arraial alegre, seguro e com uma diversificada programação”, disse. 
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Ana Paula Lobato ressaltou o empenho do Gedema em promover a festa novamente, 
com o mesmo carinho imprimido ano passado. 
 
“O Gedema não poderia ficar de fora dessa festa e é por isso que estamos realizando sua 
segunda edição. Hoje, é apenas o começo, pois ainda temos duas noites pela frente. É 
uma festança muito bonita e estamos aqui aguardando a todos aqueles que gostam do 
São João do Maranhão”. 
 

 
Público, deputados, autoridades e convidados elogiam primeira noite no ‘Arraiá do Povo’ 

 
Público, deputados, autoridades e convidados elogiam primeira noite no ‘Arraiá do Povo’ 
 
O público que lotou o ‘Arraiá do Povo’, da Assembleia Legislativa, na noite de estreia, 
nesta sexta-feira 914), aplaudiu de pé e elogiou cada momento da festança. Shows 
musicais e grupos de bumba-boi não deixaram ninguém ficar parado, Nem a forte chuva 
que caiu em alguns momentos conseguiu tirar o brilho e a animação da noite junina mais 
badalada do Maranhão. O arraial vai até domingo (16), com gramação que inclui bumba 
boi, quadrilhas e cacuriá, além de shows com artistas locais e nacionais. 
 
Vários deputados estaduais e dois federais marcaram presença no primeiro dia do ‘Arraiá 
do Povo’. Os federais Eduardo Braide (PMN) e Rubens Junior (PC do B) e os estaduais Zé 
Inácio (PT), Daniella Tema (DEM), Edivaldo Holanda (PTC), Glalbert Cutrim (PDT), Hélio 
Soares (PCdoB), Wendell Lages (PMN), Dr. Yglésio (PDT), Paulo Neto (DEM), Neto 
Evangelista (DEM), Adelmo Soares (PCdoB), Pará Figueiredo (PSL), César Pires (PV) e 
Antônio Pereira (DEM). Também presentes o secretário de Estado de Articulação Política 
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e Comunicação Rodrigo Lago, o de Agricultura, Márcio Honaisser, e o vice-prefeito de 
São Luís, Júlio Pinheiro. 
 
Excelente organização 
 
“Aqui o público encontra segurança, comodidade, belíssimas apresentações dos grupos 
juninos e dos cantores, amplo estacionamento, além de atendimento médico, caso 
necessite. O espaço está bastante estruturado para receber os servidores e o público em 
geral. O presidente Othelino Neto e Ana Paula, ela, presidente do Gedema, estão de 
parabéns pela organização do arraial”, elogiou o Antônio Pereira. 
 
O deputado César Pires destacou a animação do público que compareceu na primeira 
noite do arraial e elogiou o Gedema pela bela festa junina. 
 
“Aqui é um espaço onde o público encontra comida regional, espaço para as crianças se 
divertirem, palco para as apresentações, além de segurança reforçada, acessibilidade e 
o setor médico para os cuidados da saúde dos servidores da Casa e público, caso 
necessitem de atendimento. Então, só tenho de elogiar o presidente Othelino Neto e o 
Gedema pela organização e aproveito para fazer um convite ao público para vir participar 
da melhor festa junina do Maranhão”, disse o deputado César Pires. 
 
“A estrutura do arraial está excelente. Todos nós estamos de parabéns pela bela festa 
junina que conta com uma ampla programação do que há de melhor do São João do 
nosso estado. Faço um convite à população de São Luís e visitantes para prestigiarem 
essa festa que é do povo do Maranhão”, acentuou o deputado Hélio Soares. 
 
A deputada Daniela Tema também elogiou a festança: “Faço o convite à população da 
nossa cidade para vir se divertir aqui no arraial da Assembleia, pois, sem dúvida alguma, 
é o melhor São João do Maranhão. Aqui tem segurança, acessibilidade, comidas típicas, 
setor de saúde para atender eventuais casos e uma excelente programação junina com 
belas apresentações. Parabéns ao presidente Othelino neto e Ana Paula, presidente do 
Gedema”. 
 
“A cultura popular do Maranhão é riquíssima e, nesse São João a Assembleia Legislativa 
preparou uma programação excelente com grupos folclóricos, cantores locais e 
nacionais para abrilhantar ainda mais a nossa festa. Aqui o público encontra 
acessibilidade, amplo estacionamento e segurança. Tudo foi pensado com muito carinho 
para oferecer o que há de melhor para o público da nossa cidade. Faço um convite para 
a população vir prestigiar o arraial da Assembleia”, disse o vice-presidente da Assemb 
Glalberth Cutrim. 
 
“Eu não poderia deixar de vir prestigiar esse grande evento que está muito bem 
estruturado e com uma programação excelente. Parabenizo o presidente da Casa 
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Othelino Neto pela organização desse belíssimo arraial”, elogiou o vice-prefeito de São 
Luís, Júlio Pinheiro. 
 
O secretário Rodrigo Lago também parabenizou o presidente Othelino Neto pela 
organização da festança. “Está de parabéns o presidente Othelino Neto por oferecer esta 
festa ao povo de São Luís. Aqui tem segurança, espaço para a criançada e muita 
diversão”. 
 
Muita animação 
 
As quatro barracas que comercializam comidas típicas eram bastante procuradas. Em 
frente ao palco, a multidão se divertiu bastante, cantando e dançando a cada 
apresentação. 
 
“Sem dúvida alguma, o arraial da Assembleia é o melhor do nosso estado. Todos nós 
estamos de parabéns pela belíssima festa. A programação junina está excelente, assim 
como a segurança e a acessibilidade, que também é o diferencial. Agradeço o presidente 
Othelino Neto e a presidente do Gedema Ana Paula, por nos proporcionar momentos 
como esse onde podemos assistir os melhores grupos folclóricos do nosso Maranhão”, 
disse a servidora Lúcia Guimarães, que trabalha no setor Administrativo da Assembleia. 
 
Outro espaço do arraial bastante animado foi o playgraud preparado especialmente para 
a criançada se divertir. “Aqui é muito divertido, pois além das brincadeiras juninas, ainda 
podemos brincar muito aqui”, disse Ana Clara, de oito anos, filha da funcionária Graça 
Aragão. 
 
“Com certeza, eu venho hoje e amanhã. A programação do arraial é excelente e, além 
de tudo, aqui tem segurança, amplo estacionamento e ainda temos atendimento 
médico, caso precisemos”, afirmou a moradora do centro de São Luís, Francisca da Silva, 
que estava acompanhada dos filhos e do seu esposo Luís Claudio da Silva. 
 
Atrações 
 
O grupo Folia de Três abriu a festança, seguido do Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias, 
Boi de Axixá e Boi de Maracanã. O encerramento da primeira noite do arraial ficou por 
conta do show do cantor sertanejo Matheus Fernandes, que colocou todo mundo pra 
dançar. 
 
Na programação deste sábado (15), além do Folia de Três, o ‘Arraiá do Povo’ receberá 
os alunos das oficinas de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola 
Sementinha, Boi de Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi de Itapera, Quadrilharte de Alcântara, 
Boi da Maioba e show com cantor Gargamel. 
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No domingo (16), o público assistirá às apresentações do Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona 
Teté, Boi de Morros e Boi de Nina Rodrigues. O show de encerramento será comandado 
pelo cantor sertanejo Lucas Seabra. 
 
A TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) faz a transmissão ao vivo da festa que 
conta com entrevistas, comentários, flashes, além de reportagens especiais, que são 
exibidas nos intervalos da cobertura. A transmissão também é feita pela Rádio 
Assembleia Online (www.radioalema.com), pelo site www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes 
sociais oficiais do Parlamento Estadual. Hoje à noite e amanhã, dia 16, a transmissão ao 
vivo continuará a partir das 18h30, mesmo horário das apresentações, levando 
informações do melhor arraial ao Maranhão. 
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Último dia do ‘Arraiá do Povo’ terá Bois Pirilampo, Morros, Nina Rodrigues e o sertanejo 
Lucas Seabra 

 
O terceiro e último dia do ‘Arraiá do Povo’ 2019 terá só nomes de peso na sua programação 

 
Prometendo a mesma empolgação dos outros dois dias, por conta da alegria dos 
brincantes e da variedade das atrações, o terceiro e último dia do ‘Arraiá do Povo’ 2019 
terá só nomes de peso na sua programação, que começa às 18:30h, com o Grupo Folia 
de Três. Em seguida, se apresentam o Boi Pirilampo, o Cacuriá de Dona Teté, o Boi de 
Morros, Boi de Nina Rodrigues, encerrando com o show do cantor sertanejo Lucas 
Seabra.  
 
O público também foi grande e muito animado nas duas primeiras noites do ‘Arraiá do 
Povo’, cantando e dançando embalado pelos ritmos nordestinos e maranhenses. Em sua 
segunda edição, o ‘Arraiá do Povo’ é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por meio 
do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). Começou nesta sexta-feira 
(14), na área do estacionamento da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), ao 
lado do Complexo de Comunicação. 
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O terceiro e último dia do ‘Arraiá do Povo’ 2019 terá só nomes de peso na sua programação 

 
Barracas, bandeirinhas, playground para crianças, espaço reservado para idosos e 
pessoas com deficiência, setor médico equipado, equipes de segurança e um grande 
palco compõem a estrutura onde está ocorrendo a festança junina. Nessas duas noites 
iniciais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, e a presidente 
do Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, fizeram 
uma saudação especial aos participantes e destacaram a rica programação junina no 
‘Arraiá do Povo’. 
 
Programação rica 
 
“Este é um espaço para a confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim 
será até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial alegre, 
seguro e com uma diversificada programação”, afirmou o presidente da Alema, 
deputado Othelino Neto. 
 
O diretor geral da Casa, Valney Barros, destaca que neste ano o circuito apresenta maior 
acessibilidade, principalmente às barracas, que foram adaptadas para o atendimento de 
cadeirantes. A estrutura do arraial conta, ainda, com rampa de acesso na entrada, área 
reservada para cadeirantes em frente ao palco e acesso especial aos banheiros químicos. 
 
De acordo com o diretor de Saúde da Casa, Costa Júnior, os cuidados com a saúde dos 
visitantes é uma prioridade no arraial, com equipes formadas por médicos, enfermeiros, 
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auxiliares de enfermagem e assistentes sociais de prontidão todas as noites, do início ao 
final da festança. 
 
Programação de Domingo (16) 
 
18h30 – Grupo Folia de Três 
 
19h00 – Boi Pirilampo 
 
20h00 – Cacuriá de Dona Teté 
 
21h00 – Boi de Morros 
 
22h00 – Boi de Nina Rodrigues 
 
23h00 – Lucas Seabra 
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Segunda noite do “Arraiá do Povo” é marcada por danças, músicas e uma multidão na 
Alema 

 
A festança junina é promovida pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de  
Deputados do Maranhão, no estacionamento da Assembleia Legislativa 

 
Em linda noite de luar, uma multidão prestigiou a cultura maranhense e nordestina no 
segundo dia do ‘Arraiá do Povo 2019’, na noite deste sábado (15). A festança junina é 
promovida pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do 
Maranhão (GEDEMA), no estacionamento do Palácio Manuel Beckman, ao lado do 
Complexo de Comunicação. 
 
O grupo Folia de Três mais uma vez abriu a festança de mais um dia do “Arraiá do Povo 
2019”, seguido da apresentação das oficinas de Sopro e Dança dos alunos do programa 
Sol Nascente, da Assembleia Legislativa, do Boizinho da Creche Escola Sementinhas, Boi 
de Santa Fé, Boi de Sonho, Boi de Itapera, Quadrilharte de Alcântara, Boi da Maioba e 
Show do cantor Gargamel. 
 
O público constituído de familiares, muitas crianças, servidores da Casa, parlamentares 
e autoridades lotou o arraial desde cedo. Enquanto a criançada se esbaldava de brincar 
no playground e estourar “bombinhas” na área do arraial, a multidão, a cada atração que 
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se apresentava, cantava e dançava ao som do ritmo das músicas e aplaudia cada 
apresentação. 
 
Várias autoridades prestigiaram a segunda noite do “Arraia do Povo”, dentre elas, os 
deputados estaduais Fábio Macedo (PDT), Leonardo Sá (PRB), Daniela Tema (DEM), Dr. 
Yglésio (PDT), Ricardo Rios (PDT) e Wellington do Curso (PSDB) e o deputado Federal Bira 
do Pindaré (PSB); os secretários de Estado da Saúde e de Comunicação e Articulação 
Política, respectivamente, Carlos Lula e Rodrigo Lago e o prefeito de Viana, Magrado 
Barros (DEM). 
 

 
A festança junina é promovida pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de  
Deputados do Maranhão 

 
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), e a presidente do 
Gedema, Ana Paula Lobato, chegaram cedo e foram logo cumprimentar e dar as boas-
vindas ao público presente. “Ontem foi muito bom e superou nossas expectativas. Nem 
a chuva impediu o público de comparecer. Sem dúvida, o sucesso do “Arraia do Povo” 
este ano está muito maior do que o do ano passado.  Isto é uma demonstração do amor 
que o povo maranhense tem à nossa cultura. Convido aqueles que ainda não puderam 
vir que venham para o “Arraiá do Povo”. Vamos recebê-los de braços abertos”, afirmou 
Othelino Neto. 
 
“Preparamos essa festa com todo carinho para a população maranhense. Ontem foi, na 
nossa primeira noite, apesar da chuva, foi maravilhoso. E, neste segundo dia, já estamos 
com o arraial lotado, o que demonstra a satisfação e aprovação do povo maranhense 
pelo “Arraia do Povo”. Estamos aqui para receber com todo carinho toda a população 
maranhense. Aqui temos as melhores atrações da cultura maranhense e as melhores 
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comidas típicas esperando por você.”, declarou a presidente do GEDEMA, Ana Paula 
Lobato. 
 
O diretor Administrativo da Assembleia, Antino Noleto, disse que tudo está acontecendo 
conforme o planejado. “Ontem, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas não tirou a 
beleza do espetáculo. Hoje, foi uma noite linda e inesquecível, com a Lua e São Pedro 
nos brindando com uma multidão presente e uma festa com muita alegria e diversão. A 
Assembleia sente muito orgulho de fortalecer nossa cultura e uma das manifestações 
folclóricas mais autênticas e importante do Maranhão, que é o Bumba Meu Boi por meio 
do “Arraiá do Povo”. 
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Othelino Neto e Ana Paula Lobato dão as boas-vindas ao público no “Arraiá do Povo” 

 
O presidente deu a largada para a festança agradecendo a presença do numeroso  
público e ressaltando o brilho do arraial, em sua segunda edição 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, e a presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, abriram 
oficialmente a programação junina no ‘Arraiá do Povo’, na noite de sexta-feira (14). A 
estrutura está montada no estacionamento da Assembleia, ao lado do Complexo de 
Comunicação. O evento prossegue até domingo (16). 
 
O presidente deu a largada para a festança agradecendo a presença do numeroso 
público e ressaltando o brilho do arraial, em sua segunda edição. “Estamos muito felizes 
em inaugurar o ‘Arraiá do Povo’ e vejo que já está lotado, logo na primeira noite, o que 
muito nos deixa felizes, pois é uma forma de prestigiarmos a nossa cultura popular. Este 
é um espaço para a confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim será 
até domingo. Convidamos a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial alegre, 
seguro e com uma diversificada programação”, disse. 
 
Ana Paula Lobato ressaltou o empenho do Gedema em promover a festa novamente, 
com o mesmo carinho imprimido ano passado. “O Gedema não poderia ficar de fora 
dessa festa e é por isso que estamos realizando sua segunda edição. Hoje, é apenas o 
começo, pois ainda temos duas noites pela frente. É uma festança muito bonita e 
estamos aqui aguardando a todos aqueles que gostam do São João do Maranhão”. 
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Primeira noite de festança do ‘Arraiá do Povo’ é aberta com chave de ouro 

 
Além de pessoas da comunidade, a primeira noite foi prestigiada por deputados estaduais, federais,  
secretários de estado e representantes do poder público municipal 

 
Um sucesso absoluto a primeira noite de festança no ‘Arraiá do Povo’. Um público 
numeroso e descontraído dirigiu-se ao estacionamento da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação, na noite de sexta-feira (14), para 
prestigiar a abertura do terreiro, coordenado pelo Grupo de Esposas de Deputados do 
Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado. 
 
O arraial deu o sinal verde por volta das 19h e as apresentações avançaram até as 
primeiras horas de sábado. O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, subiram ao palco para dar as 
boas-vindas ao público e, também, para convidar a comunidade a aproveitar as três 
noites de programação junina. 
 
“Nós estamos muito felizes em inaugurar esse arraial com esse público numeroso e 
animado, prestigiando a cultura popular maranhense. É um momento de 
confraternização entre os servidores e a comunidade, e assim será ao longo das três 
noites. Gostaríamos de convidar a todos para virem para cá, desfrutar desse arraial 
alegre, seguro e com uma rica programação”, disse Othelino. 
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Além de pessoas da comunidade, a primeira noite foi prestigiada por deputados 
estaduais, federais, secretários de estado e representantes do poder público municipal. 
O diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings, também se fez 
presente e acompanhou toda a festança. Ele destacou a transmissão ao vivo da 
programação pela TV Assembleia, bem como pelas redes sociais e Rádio Assembleia 
online. 
 

 
O cantor Matheus Fernandes foi uma das atrações da primeira noite do ‘Arraiá do Povo’ 

 
“Esse trabalho de transmissão ao vivo é muito importante para que possamos levar a 
beleza e a grandiosidade desta festança para quem está em casa e não pôde vir. Afinal, 
nós temos um dos melhores festejos juninos do Brasil e um diversidade de ritmos que 
muito nos orgulha e isto precisa ser veiculado”, disse Edwin Jinkings. 
 
As manifestações folclóricas evoluíram animadas e a primeira a se apresentar, logo após 
o show do grupo “Folia de Três”, formado pelos cantores Emanuel de Jesus, Luciana 
Pinheiro e Castro Júnior. Em seguida, foi a vez do Boizinho Barrica, sob a batuta do diretor 
artístico da Companhia Barrica, José Pereira Godão. 
 
Depois do Boizinho Barrica, foi a vez do Boi Lendas e Magias, grupo criado no Centro 
Histórico de São Luís. Na sequência, apresentou-se o Boi de Axixá, que este ano celebra 
o seu Jubileu de Diamantes (60 anos). Logo após o terreiro recebeu o Boi de Maracanã, 
sotaque de matraca e um dos mais tradicionais do Maranhão. A última atração da noite 
foi o cantor cearense Matheus Fernandes, que levou o ritmo sertanejo e atraiu o público 
para o tablado. O artista fez um show completo, com destaque para os seus mais tocados 
sucessos e algumas homenagens. 
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Cleide Coutinho quer disputar a Prefeitura de Caxias em 2020 

 
 
A deputada estadual Cleide Coutinho (PDT) anunciou no fim de semana, em reunião com 
aliados, que pode vir a ser candidata a prefeita de Caxias em 2020. 
 
Segundo ela, os resultados de recentes pesquisas a motivaram a cogitar a candidatura. 
 
“Eu sempre quis me preservar desse momento, todos queriam que eu me posicionasse 
nessa reunião e eu resisti muito. Mas, quando vi as pesquisas, senti que estava na hora 
de conversar com vocês. Agora eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não decidi, a 
decisão tem que vir na hora certa, mas eu sei que eu conto com vocês.”, disse. 
 
Cleide se disse “lisonjeada pelas manifestações de apoio que tenho recebido”. 
 
A declaração da pedetista pega de surpresa o atual prefeito, Fábio Gentil (PRB). Com 
uma gestão cambaleante, ele contava com o apoio dos Coutinho para tentar uma 
reeleição. 
 
Sem isso, vê reduzidas suas chances no ano que vem. 
 
Com informações do blog do Ricardo Marques. 

 

http://ricardomarques.tv.br/noticia/cleide-coutinho-anuncia-que-pode-disputar-prefeitura-de-caxias-e-bota-pilha-na-sucessao-municipal-de-2020
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‘Arraiá do Povo’ tem segunda noite de festa 

 
 
O ‘Arraiá do Povo’, promovido pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposas de Deputados do Maranhão (GEDEMA), é um dos mais bem estruturados do 
Maranhão.  Tudo foi preparado especialmente para garantir comodidade e segurança ao 
público e parlamentares que prestigiam o espaço junino. A festança começou nesta 
sexta-feira (14) e acontece até domingo (16), com grandes atrações. 
 
Depois do sucesso da abertura da festança no ‘Arraiá do Povo’, a equipe do GEDEMA, 
que coordena o evento, anuncia as atrações juninas convidadas para abrilhantar a 
programação deste sábado (15), a partir das 18h30, no estacionamento da Assembleia 
Legislativa, ao lado do Complexo de Comunicação. 
 
A noite será aberta pelo grupo “Folia de Três” (que retorna ao terreiro para mais um 
show contagiante em homenagem ao cancioneiro maranhense/nordestino) e encerrada 
com show do cantor Gargamel. 
 
Logo depois d o “Folia de Três”, se apresentarão os alunos das Oficinas de Dança do 
Programa Sol Nascente (mantido pelo GEDEMA) e o batalhão do Boi de Santa Fé. Por 
volta das 20h, o ‘Arraiá do Povo’ receberá o Boi de Sonhos e, em seguida, o Boi de 
Itapera. Quadrilharte de Alcântara é a atração marcada para as 21h30, seguida do Boi da 
Maioba. 
 
O cantor Gargamel encerra a programação deste sábado, deixando o público com 
gostinho de “quero mais” para a terceira noite, no domingo. 
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Maranhão perde para o Pará siderúrgica da Vale 

Vá para Marabá! 
 
Por Adriano Sarney 
 

 
 
O Maranhão acaba de perder uma siderúrgica da Vale em parceria com os Chineses para 
o Pará. Perdeu por falta de representação política forte a nível nacional e por 
incompetência do governo estadual. 
 
O investimento será de R$ 1,5 bilhão e gerará 15 mil empregos em Marabá. Vou lançar 
o slogan: “Atenção maranhenses, querem emprego já? Vá para Marabá!” Nada como 
fatos reais para superar fake news, pós-verdades, argumentum ad hominem e outras 
técnicas utilizadas pelos comunistas para justificar a inércia de um estado que não cria 
empregos, não atrai grandes empreendimentos e aumenta, segundo o IBGE, o número 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. 
 
Para o projeto comunista tudo vale a pena para se manter no poder e a culpa é sempre 
do passado. Mas o Maranhão, antes do PCdoB, já tinha ferrovias, portos e grandes 
indústrias como a Vale, Alumar, Eneva e Suzano. Até mesmo a vinda do porto da WTorre 
foi articulada no governo retrasado, mas ainda encontra-se no papel. Não é fácil atrair 

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2019/06/15/va-para-maraba/
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empreendimentos desse porte, é necessário força política nacional para não perder a 
batalha para outros governos estaduais; todos querem gerar emprego, renda e receita 
para seu estado. 
 
Aliado a articulação, um governo que queira atrair um grande projeto, precisa ter um 
ótimo pacote de incentivos e dar agilidade na concessão de licenças. Nada desses pré-
requisitos acima o “governo da mudança” consegue entregar. 
 
Quando o Maranhão tinha uma forte representação política à nível nacional, conseguiu, 
com muito esforço, que o minério de ferro fosse escoado pelo nosso porto e isso gerou 
um enorme desgaste com o Pará na época. O estado vizinho queria comandar toda a 
cadeia do produto – extração, escoamento e beneficiamento. O maior medo dos 
paraenses era do Maranhão ficar com a etapa de beneficiamento do mineral (a parte da 
siderurgia), já que estudos comprovam que é mais viável a siderúrgica localizar-se 
próxima do porto. 
 
Acontece que a eficiência e a articulação política do recém-eleito governador do Pará, 
Helder Barbalho (MDB), convenceu a Vale e os Chineses para ficar em seu estado, na 
cidade de Marabá, bem no limite com o Maranhão. E o pior é que aqui não ouvimos falar 
de um esforço sequer do governador ou dos senadores para reverter essa situação. 
Talvez estejam muito ocupados, fazendo oposição ao governo federal. 
 
Não foi apenas a falta de interesse e de força política que fez o Maranhão perder a 
siderúrgica para o Pará, foi também o desmonte de nossa política de atração de 
empresas. Uma das primeiras medidas do atual governo foi acabar com o programa 
ProMaranhao de incentivo a novos investimentos que atraiu dezenas de projetos para o 
estado. No seu lugar colocou um programa que até hoje, quase 5 anos de governo, ainda 
não atraiu nenhum empreendimento significativo. 
 
O atual governo também cancelou os recursos que já tinham sido destinados para a 
continuidade das obras dos distritos industriais no interior do Maranhão. A siderúrgica 
de Marabá ficará no distrito industrial da cidade. Lá tem distrito industrial para facilitar 
as licenças e incentivos para novos projetos. 
 
qui no Maranhão, foi previsto recurso do BNDES no âmbito do programa Viva Maranhão 
para a conclusão dos distritos industriais de cidades médias. Porém, o dinheiro foi 
desviado para fazer asfalto de péssima qualidade durante o período eleitoral. O asfalto, 
em sua grande maioria, já não existe mais, foi embora como os empregos que foram 
para Marabá. 
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Zé Inácio critica articulação política do governo Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) parece ter perdido o medo do Palácio dos Leões e, 
mesmo sendo da base de apoio ao governador Flávio Dino (PCdoB), criticou 
publicamente, ontem (14), a articulação política do comunista. 
 
No Twitter, ele parabenizou a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, por ter 
recebido do Governo do Maranhão uma motoniveladora por meio do Programa 
Caminhos da Produção. 
 
Segundo o petista, trata-se de uma ação oriunda de operação de crédito realizada em 
2016 entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal, aprovada pela base 
governista na Assembleia. 
 

https://gilbertoleda.com.br/2016/12/14/flavio-dino-quer-emprestimo-de-r-55-milhoes-pars-comprar-tratores/
https://gilbertoleda.com.br/2016/12/14/flavio-dino-quer-emprestimo-de-r-55-milhoes-pars-comprar-tratores/


 

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 

Inácio reclamou, contudo, que os aliados acionados antes para aprovar o empréstimo 
que garante o maquinário, agora não foram convidados para participar da solenidade de 
entrega. 
 
“Esta ação tem um sentimento NOSSO e infelizmente não participamos por conta da 
desarticulação das secretarias de governo que, quando não falham com os prefeitos, 
falham com os deputados”, escreveu. 
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Duarte cobra Flavio Dino por falta d’água em São Luís 

 
 
De pupilo do governador Flávio Dino, o “Garoto Mídia” Duarte Júnior segue a saga para 
se tornar o novo Wellington do Curso. 
 
Neste domingo, ele lançou nota nas redes sociais se aproveitando da falta d’água em São 
Luís após um problema no Italuís que inclusive já foi restabelecido. 
 
Para ganhar likes nas redes sociais, Duarte Júnior já percebeu que ser governista não é 
boa coisa. 
 
Sem defender o governo em absolutamente nenhuma pauta, ele agora adota estratégia 
justamente atacar quem o elegeu. 
 
Falta de aviso não foi 
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“Arraiá do Povo”: Assembleia Legislativa traduz o espírito social e popular dos festejos 
juninos do Maranhão 
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Ana Paula Lobato e Othelino Neto: anfitriões corretos de uma festa popular que traduziu o espírito  
político e cultural da Assembleia Legislativa 

 
Vários outros arraiais animaram o fim de semana em Ilha de Upaon Açu, mas nenhum 
exprimiu o espírito das festas juninas de São Luís como o “Arraiá do Povo”, realizado pela 
Assembleia Legislativa, nas imediações do Palácio Manoel Beckman. Ali, nos dois 
primeiros dias – sexta-feira e sábado – deputados, assessores, servidores, convidados e 
o povo em geral reencontraram as expressões mais fortes e poderosas da cultura 
popular do Maranhão, a exemplos dos irresistíveis batalhões pesados da Maioba e do 
Maracanã e o Boizinho Barrica, além de quadrilhas, grupos de cacuriá e dança 
portuguesa, numa fantástica diversidade de ritmos, cores e movimentos e uma culinária 
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só encontrados no mesmo espaço em São Luís do Maranhão. O presidente da 
Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), e a presidente do Grupo de Esposas de 
Deputados (Gedema), Ana Paula Lobato, foram anfitriões irrepreensíveis da grande 
festa, dedicando atenção aos presentes e aos brincantes, numa tradução correta do 
espírito democrático e sem barreira social que move a natureza colegiada da Poder 
Legislativa. Pelo “Arraiá do Povo” passaram parlamentares estaduais e federais, 
prefeitos, vereadores, cidadãos comuns com suas famílias, festejando sem barreiras 
políticas ou sociais. Nesse sentido, o “Arraiá do Povo” –cuja programação terá ponto 
final neste domingo – foi bem mais que uma simples festa popular em homenagem aos 
santos da época. Foi uma demonstração de que, além das responsabilidades 
institucionais de legislar, fiscalizar e dar vazão às demandas da sociedade maranhense, 
mantém laços fortes com a cultura maranhense, principalmente o seu viés popular. 
Nesse sentido, o presidente Othelino Neto e a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato 
têm enfatizado a natureza popular das iniciativas sociais e culturais da Assembleia 
Legislativa. E nesse contexto não há dúvida de que o “Arraiá do Povo” cumpriu 
plenamente o seu papel no calendário cultural do Poder Legislativo. Para tanto, vale 
ressaltar o empenho das Diretoria da Casa, em especial a de Comunicação, comandada 
pelo jornalista Edwin Jinkins, cuja equipe espalhou para o mundo, em ondas de rádio e 
TV, as imagens da grande festa. 
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‘Arraiá do Povo’ 2019 encerra-se com absoluto sucesso na Assembleia Legislativa 

 
Um público numeroso e descontraído despediu-se das atrações neste domingo 

 
O terceiro e último dia do ‘Arraiá do Povo’ 2019 foi marcado por absoluto sucesso, na 
noite deste domingo (16), na área do estacionamento da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, ao lado do Complexo de Comunicação. 
 
Um público numeroso e descontraído despediu-se das atrações do terreiro, coordenado 
pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo 
do Estado. 
 
O sucesso de público foi tão grande, neste domingo, que causou um longo 
congestionamento na avenida Jerônimo de Albuquerque, mas o acesso dos veículos, ao 
estacionamento da Assembleia, foi garantido por um forte esquema de segurança, 
permitindo que todos participassem da festança. 
 
Durante a apresentação do boi de Nina Rodrigues, o presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), e a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, subiram ao palco 
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para agradecer a presença do público que prestigiou as três noites de programação 
junina. 
 
“Foram três dias de muita alegria, um público numeroso e animado, o arraial 
completamente lotado, diversas manifestações juninas aqui se apresentaram, tivemos a 
chance de agregar muita gente, que veio para cá com o intuito de apreciar as belezas da 
cultura maranhense. De modo que, para todos nós, foi um sucesso, um momento de 
grande confraternização, cheio de emoções, muito gratificante e que já começa a deixar 
saudade”, declarou o deputado Othelino Neto, no encerramento do ‘Arraiá do Povo’ 
2019. 
 
Avaliação positiva 
 
O diretor administrativo da Assembleia Legislativa, Antino Noleto, também comemorou 
o sucesso do ‘Arraiá do Povo’ 2019. Ele fez questão de salientar que o circuito de 
acessibilidade, principalmente às barracas, foi adaptado para atendimento a 
cadeirantes. 
 
A estrutura do arraial contou ainda com rampa de acesso na entrada, área reservada 
para cadeirantes em frente ao palco e acesso especial a banheiros químicos. No amplo 
estacionamento, foram garantidas vagas para idosos, gestantes e cadeirantes. 
 
Programação da última noite 
 
Na abertura desta última noite, houve a apresentação do grupo ‘Folia de Três’, formado 
pelos cantores Emanuel de Jesus, Luciana Pinheiro e Cássio Júnior. Logo em seguida, o 
público foi animado pela apresentação do Boi Pìrilampo, do Cacuriá de Dona Teté, do 
Boi de Morros e do Boi de Nina Rodrigues. Por fim, encerrando a festança, o show do 
cantor goiano Lucas Seabra, que apresentou repertório com sucessos da música 
sertaneja e da “sofrência”. 

 


