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Autoridades destacam a organização e a segurança no ‘Arraiá do Povo’ 

 
 
Deputados, ex-deputados, gestores municipais e dirigentes compareceram, na sexta-
feira (15), ao ‘Arraiá do Povo, promovido pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo 
de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). 
 
Bastante entusiasmada, e circulando entre as barracas e cumprimentando pessoas, a 
presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, afirmou que o arraial estava dentro de suas 
expectativas, com uma lotação surpreendente e com a presença de deputados, ex-
deputados, prefeitos, servidores e visitantes. 
 
“É muito bom a gente sentir que um trabalho que se executa está dando certo. Esse é o 
caso do ‘Arraiá do Povo’, que está superlotado e só vejo pessoas alegres, pais com seus 
filhos, num verdadeiro ambiente familiar. É uma festa de confraternização”, assegurou. 
 
Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, o sucesso do 
arraial é em função de uma boa programação, da boa culinária nas barracas e da 
organização e segurança, o que proporciona tranquilidade a quem procura um local de 
lazer com sua família. 
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A prefeita Valéria Moreira, do município de Presidente Sarney, localizado na região da 
Baixada, afirmou ter ficado encantada com tanta beleza e organização. Ela elogiou a 
dirigente do Gedema pelo brilho da festa, estendendo o elogio ao presidente da AL, 
Othelino Neto, e aos servidores envolvidos na organização. 
 
O esposo da prefeita, ex-deputado Penaldon Jorge Moreira, atualmente ocupando o 
cargo de superintendente de Articulação Política da regional de Pinheiro, afirmou que o 
arraial organizado pela Assembleia Legislativa é mais um exemplo da capacidade de 
gerenciamento do presidente Othelino Neto e de sua esposa Ana Paula Lobato. 
 
Acompanhada de seu esposo, ex-deputado Pedro Vasconcelos, a prefeita de Rosário, 
Irlaih Moraes, não poupou elogios ao que observou no ‘Arraiá do Povo’. “Vejo aqui uma 
multidão alegre, vibrando com os grupos que mostram a cultura popular do nosso 
Estado. Vejo aqui, no semblante das pessoas, muita alegria e descontração. De parabéns 
a Assembleia Legislativa pela bonita festa”, ressaltou. 
 
Sob a ótica do deputado Vinícius Louro (PR), a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, 
deu um verdadeiro show de organização e competência na montagem do arraial. “Aqui 
é um ambiente de lazer bem familiar com extrema descontração, onde funcionários e 
parlamentares estão interagindo na propagação de nossa cultura popular”, disse. 
 
Stênio Resende (DEM) foi outro deputado que se mostrou bastante entusiasmado com 
o arraial. “O presidente Othelino Neto está humanizando esta Casa, ao reunir 
funcionários e deputados numa bela festa de São João. Aqui a gente vê a alegria e 
descontração, numa festa que mostra a nossa autêntica cultura popular”, acrescentou. 
 
O vice-prefeito de São Luis, Júlio Pinheiro, afirmou estar fascinado pela beleza da festa e 
a organização no arraial da Assembleia Legislativa. Disse que, ali, é um local de 
confraternização e que está de igual para igual com os chamados grandes arraiais da 
cidade. 
 
O presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Ted Lago, 
revelou-se um entusiasta da cultura popular do Maranhão, ao mesmo tempo em que 
afirmou estar surpreso com tanta alegria e tanto brilho proporcionado pelo ‘Arraiá do 
Povo’. O deputado federal Weverton Rocha (PDT) também marcou presença. Ele 
também elogiou a iniciativa da Assembleia e do Gedema, em valorizar o folclore e a 
cultura maranhense. 
 
Primeiro suplente de deputado estadual em sua coligação, Fernando Furtado foi sucinto 
em afirmar que, pela primeira vez, estava participando de um arraial na Assembleia 
Legislativa. “Estou muito satisfeito e quero aqui parabenizar o presidente Othelino Neto 
e sua esposa Ana Paula pelo sucesso, pela organização”, afirmou. 
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O diretor-geral da Mesa Diretora da Assembleia, Bráulio Martins, afirmou que o arraial 
está mostrando a autêntica cultura popular do Maranhão e a sua verdadeira comida 
típica. Resumiu afirmando que a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato e o presidente 
Othelino Neto mostraram bom gosto e competência na montagem do ‘Arraiá do Povo’. 
 
Os ex-deputados Pedro Vasconcelos e Raimundo Louro também se mostraram 
entusiasmados com o sucesso da festa junina organizada pela Assembleia Legislativa. 
Destacaram a organização, a segurança e as comidas típicas. 
 
O ex-deputado José Raimundo Rodrigues, que é radialista, jornalista e produtor cultural, 
sendo o responsável pela criação do Projeto Raízes, afirmou que a Assembleia acertou 
na realização do arraial. “Está tudo muito organizado, muito bonito. É um grande sucesso 
esse arraial”, revelou. 
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Roberto Rocha segue fortalecendo sua pré-candidatura ao governo do estado 

 
 
Com o ritmo de pré-campanha acelerado, neste último sábado,16, o senador Roberto 
Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do estado, concluiu na cidade de Cândido 
Mendes a sua agenda de visitas pela região maranhense Alto Turi. Durante dois dias, 
Roberto Rocha e sua comitiva visitaram os municípios de Carutapera, Luís Domingues, 
Godofredo Viana e Cândido Mendes. 
 
Na comitiva do senador estavam os parlamentares e pré-candidatos pelo PSDB, Waldir 
Maranhão, Alexandre Almeida, Wellington do Curso, Graça Paz e o ex-deputado Zé 
Genésio. Também acompanharam o senador nessa agenda, a advogada Adriana Almeida 
e a pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, Alexsandra Viana— duas grandes 
lideranças na região. 
 
Na sexta-feira, 15, em Carutapera, Roberto Rocha visitou o prefeito André Dourado; 
concedeu entrevista na Rádio Litoral FM e reuniu-se com populares em um grande 
encontro na Colônia de Pescadores Cândido Loureiro, organizado pela advogada Adriana 
Almeida. No local, centenas de pessoas aguardavam ansiosas para ouvir as propostas do 
senador, que se consolida cada vez mais como uma terceira via na disputa pelo governo 
do Maranhão nas eleições deste ano. 
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—-Não é comum recebermos senadores no nosso município. A presença dele aqui hoje 
é uma alegria, pois é uma porta que se abre para o nosso povo. Estamos cansados de 
falsas promessas e ele veio renovar a nossa esperança, trazer benefícios e anunciar os 
projetos que têm feito e os que ainda vai fazer pela nossa região que tanto necessita—-
, disse Dhersica Saraiva, moradora de Carutapera. 
 
Após a reunião na Colônia de Pescadores, o senador participou de um almoço na 
residência da advogada Adriana Almeida. 
 
Ainda em Carutapera, Roberto Rocha fez questão de visitar o Hospital Regional do 
município, que há quatro anos está em reforma e não tem ainda nenhuma perspectiva 
de conclusão. 
 

 
Em Cândido Mendes, Roberto Rocha e os pré-candidatos do PSDB foram  
recebidos por Alexsandra Viana 

 
O senador maranhense e sua comitiva também se reuniram com lideranças no município 
de Luís Domingues, na residência do prefeito Gilberto Braga (PSDB). O encontro contou 
com a presença de centenas de pessoas e muitas lideranças políticas do município. 
 
No sábado, 16, eles participaram de um café da manhã em Godofredo Viana, organizado 
pelo prefeito Sissi Viana. 
 
Roberto Rocha finalizou a agenda na região Alto Turi na cidade de Cândido Mendes, com 
uma reunião com lideranças organizada pela pré-candidata a deputada federal pelo 
PSDB, Alexsandra Viana. 
 
Como fez nos outros três municípios visitados, ele falou dos seus projetos, ouviu as 
sugestões e reivindicações dos moradores e anunciou benefícios que já conseguiu, por 
meio do seu mandato, para a Godofredo Viana e cidades adjacentes. Entre eles, a 
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federalização da BR 308, que vai interligar o continente à ilha de São luís com duas 
pontes ligando o Norte ao Nordeste. Falou dos benefícios da CODEVASF, que agora pode 
atuar em todo o Maranhão e, especialmente, a garantia de mais qualidade de vida para 
as crianças da região, com o projeto de sua autoria que dobra a Merenda Escolar de mais 
de cem municípios maranhenses. 
 
Roberto Rocha também garantiu que vai buscar recursos junto ao Governo Federal para 
um dos grandes anseios do povo, que é a construção da ponte que liga Cândido Mendes 
à Maracaçumé, 
 
Estamos fazendo uma política diferente, renovada, olhando no olho de cada cidadão 
maranhense que anseia por uma vida melhor e com mais qualidade. Desta forma, 
empenharei o meu mandato e não medirei esforços para garantir projetos que 
incentivem as pessoas da região Alto Turi a empreender e acreditar no potencial dessa 
região tão rica. Deixo meus agradecimentos à Alexsandra Viana e a dra. Adriana Almeida, 
que nos recepcionaram com tanto carinho nas suas cidades e sua região. Meu abraço 
caloroso a essa população maravilhosa de Cândido Mendes, de Carutapera, de Luís 
Domingues e Godofredo Viana, que recebeu a mim e aos pré-candidatos do PSDB, que 
vieram ouvir a nossa mensagem e que acreditam no nosso projeto para o Maranhão, 
agradeceu Roberto Rocha. 
 
Após concluir esses compromissos na região, o senador seguiu com a sua comitiva para 
a cidade de Barra do Corda, para um encontro com trabalhadores rurais de seis 
municípios: Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, D. Pedro, Presidente Dutra 
e Grajaú. 
 

 
O senador e comitiva se reuniram com lideranças no município de Luís Domingues,  
na residência do prefeito Gilberto Braga (PSDB) 
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Deputado Zé Inácio se reúne com lideranças da região Alto Turi Gurupi 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante o sábado 16/06, esteve reunido com 
lideranças dos municípios de Santa Luzia do Paruá e de Centro Novo do Maranhão. 
 
Em Santa Luzia do Paruá, a reunião foi realizada a convite do Presidente do Partido dos 
Trabalhadores Nego Dilson (PT) e petistas do município. 
 
O segundo encontro foi com os trabalhadores e trabalhadoras do Sindicato Rural de 
Centro Novo do Maranhão a convite do Vereador Nego (PT), Cosme presidente do 
Partido dos Trabalhadores e Zé Arimar, presidente do sindicato. 
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Nos encontros foi informado sobre o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, dia 15 de agosto, um debate sobre a situação política em que o país se 
encontra, e sobre as eleições no Estado. 
 
“Nosso país está em uma situação muito difícil que não presenciávamos nos governos 
do Partido dos Trabalhadores, estamos lutando para elegermos a maior bancada do 
partido nestas eleições, mas nosso objetivo principal é a candidatura de Lula, que será 
candidato e eleito em primeiro turno como todas as pesquisas confirmam”, disse Zé 
Inácio. 
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‘Arraiá do Povo’ consagra-se como um dos melhores de São Luís e terá mais uma noite 
de festa 

 
 
Devido ao grande sucesso e consagração por parte do público, o ‘Arraiá do Povo’, 
montado no estacionamento da Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de 
Comunicação, terá mais uma noite de festa. O espaço será reaberto no próximo sábado 
(23), conforme anunciou o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
durante a apresentação do Boi da Maioba. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, por 
meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), com apoio 
do Governo do Estado. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens 
de segurança e acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos 
deu o tom da festança. Com entrada gratuita, a estrutura atraiu as atenções da 
população e tudo foi transmitido, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 51.2 e 17, pela TVN)) 
e rádio web Assembleia Online (www.radioalema.com), que deram um show de 
cobertura, levando aos telespectadores e internautas os ritmos, as danças, os sabores e 
os sotaques da cultura maranhense. Os melhores momentos foram destacados em fotos 
e lives, com postagens sequenciadas nas redes sociais. 
 
Othelino Neto (PCdoB), acompanhado de familiares e da esposa, Ana Paula Lobado, 
presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), 
marcou presença nas três noites com a família e destacou o sucesso da iniciativa, fruto 

www.radioalema.com
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do trabalho de várias equipes. “Um arraial com ampla participação de funcionários, 
familiares e visitantes, que vieram de vários bairros de São Luís. Proporcionamos um 
ambiente seguro, tranquilo, agradável e com belíssimas atrações. Nas três noites, 
aproveitamos o que há de melhor na cultura maranhense, bem como as delícias da 
nossa culinária. No próximo sábado, atendendo ao pedido do povo e devido ao grande 
sucesso, teremos mais festa junina”, anunciou. 
 
Ana Paula Lobato complementou: “Faço uma avaliação positiva do evento, que foi 
muito prestigiado e movimentado. Só temos a agradecer ao público e ressaltamos que 
tudo foi pensado com muito carinho para a diversão de todos que aqui vieram”. 
 
Elogios – Crianças, jovens, adultos e idosos aproveitaram cada momento no arraial, ora 
acompanhando as performances das manifestações folclóricas, ora se deliciando com a 
comida típica, ou se divertindo no playground, no caso das crianças. Integrantes dos 
grupos folclóricos convidados elogiaram a iniciativa. Na noite de sábado, apresentaram-
se ainda Quadrilha Mocidade do Sertão, Boi Barrica, Companhia Cazumbá e Boi 
Pirilampo. A noite foi encerrada com um show do cantor Luckas Seabra. 
 
“Uma complementação do trabalho político da Casa. Essa festa também cria 
alternativas culturais e de comunicação. Eu acho que a ideia da extensão das atividades 
foi boa, porque propicia a exposição da nossa cultura e faz com que as pessoas de fora 
deste ambiente tenham conhecimento de suas atividades”, analisou José Pereira 
Godão, diretor artístico da Companhia Barrica. 
 
Para Ubiraci Arerê, marcador da Quadrilha Mocinha do Sertão, da área Itaqui-Bacanga e 
que foi uma das atrações de sábado, o arraial mostrou que a Assembleia Legislativa é, 
de fato e de direito, a casa do povo. “Nós, que fazemos a cultura popular, percebemos 
isso. Trouxemos a nossa brincadeira popular para abrilhantar a festa e parabenizamos 
a todas as pessoas que organizaram o evento”. 
 
“Todos estão de parabéns, inclusive a equipe da TV Assembleia, que transmitiu toda a 
programação, com muito profissionalismo. Acredito que tenha sido um dos arraiais 
mais bonitos da cidade”, elogiou a diretora de Documentos e Registros da Assembleia, 
Simone Limeira. 
 
Os que trabalharam nas barracas de comida típica, não tiveram do que reclamar, pois 
clientela foi o que não faltou. A barraca do Gedema, por exemplo, foi uma das mais 
prestigiadas. “A atuação do Gedema na barraca foi muito boa, pois o público ficou 
satisfeito com o atendimento, retornou e elogiou os pratos. Isto prova que 
conseguimos agradar. Missão cumprida”, festejou Cynthia Brito, coordenadora do 
Programa Sol Nascente. 
 
Deputados e autoridades marcam presença na festança 
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A festa transcorreu como previsto e contou a presença de vários deputados, que 
elogiaram a concepção do projeto. “Nós ficamos muito felizes pela iniciativa do 
presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, juntamente com a presidente do 
Gedema, Ana Paula, que organizaram toda essa festa, retratando a cultura do povo do 
Maranhão. Parabenizamos, também, o Governo do Estado pelo apoio e que nos 
garantiu esse momento de lazer”, disse o deputado Glalbert Cutrim (PDT). 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) afirmou que o Arraiá do Povo foi uma demonstração 
muito forte de valorização da cultura popular maranhense. “O nosso presidente, 
Othelino Neto, está de parabéns, juntamente com a equipe do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão. É uma festa que precisa ser repetida nos próximos anos, em 
benefício dos servidores da Casa, do povo e, sobretudo, da nossa cultura popular, que 
deve ser cada vez mais viva, vibrante e presente na vida da gente”. 
 
“Destaco a organização, a estrutura e a segurança, itens fundamentais para receber as 
famílias que aqui vieram para assistir às apresentações dos grupos folclóricos. Só tenho 
a reconhecer esse grande projeto”, frisou o deputado Alexandre Almeida (PSDB). 
 
O deputado Fábio Macedo (PDT) também elogiou o arraial e parabenizou o presidente, 
Othelino Neto. “Assim como o Gedema, na pessoa de sua presidente, Ana Paula 
Lobato, que idealizaram o arraial para valorizar a cultura maranhense. Foi uma festa 
muito bonita, alegre e com uma energia muito boa. Nós não poderíamos deixar de 
participar desse grande evento”, disse o deputado 
 
O deputado Rogério Cafeteira (DEM) foi enfático: “De todos os anos, este foi o mais 
organizado. A festa foi realizada numa ótima estrutura e o público foi brindado com 
excelentes atrações”. 
 
“Um arraial maravilhoso, com organização perfeita e o comparecimento do povo, 
convidados, deputados e servidores. Eu, por exemplo, trouxe a minha família e nós 
estamos nos divertindo muito”, destacou o deputado César Pires (PV). 
 
A terceira noite de festança contou com a presença do secretário de Estado do Trabalho 
e Economia Solidária, Hernando Macedo. “Parabenizo o deputado Othelino Neto, 
presidente da Assembleia, e a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, pela festa 
maravilhosa, com boas atrações, cardápio de comidas típicas. Estão todos de parabéns. 
Foi uma oportunidade do povo festejar, mais uma vez, a cultura maranhense”, disse. 
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Roberto Rocha segue fortalecendo pré-candidatura ao governo do estado 

 
 
Com o ritmo de pré-campanha acelerado, neste último sábado,16, o senador Roberto 
Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do estado, concluiu na cidade de Cândido 
Mendes a sua agenda de visitas pela região maranhense Alto Turi. Durante dois dias, 
Roberto Rocha e sua comitiva visitaram os municípios de Carutapera, Luís Domingues, 
Godofredo Viana e Cândido Mendes. 
 
Na comitiva do senador estavam os parlamentares e pré-candidatos pelo PSDB, Waldir 
Maranhão, Alexandre Almeida, Wellington do Curso, Graça Paz e o ex-deputado Zé 
Genésio. Também acompanharam o senador nessa agenda, a advogada Adriana Almeida 
e a pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, Alexsandra Viana— duas grandes 
lideranças na região. 
 
Na sexta-feira, 15, em Carutapera, Roberto Rocha visitou o prefeito André Dourado; 
concedeu entrevista na Rádio Litoral FM e reuniu-se com populares em um grande 
encontro na Colônia de Pescadores Cândido Loureiro, organizado pela advogada Adriana 
Almeida. No local, centenas de pessoas aguardavam ansiosas para ouvir as propostas do 
senador, que se consolida cada vez mais como uma terceira via na disputa pelo governo 
do Maranhão nas eleições deste ano. 
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“Não é comum recebermos senadores no nosso município. A presença dele aqui hoje 
é uma alegria, pois é uma porta que se abre para o nosso povo. Estamos cansados de 
falsas promessas e ele veio renovar a nossa esperança, trazer benefícios e anunciar os 
projetos que têm feito e os que ainda vai fazer pela nossa região que tanto necessita”, 
disse Dhersica Saraiva, moradora de Carutapera. 
 

 
 
Após a reunião na Colônia de Pescadores, o senador participou de um almoço na 
residência da advogada Adriana Almeida. 
 
Ainda em Carutapera, Roberto Rocha fez questão de visitar o Hospital Regional do 
município, que há quatro anos está em reforma e não tem ainda nenhuma perspectiva 
de conclusão. 
 
O senador maranhense e sua comitiva também se reuniram com lideranças no município 
de Luís Domingues, na residência do prefeito Gilberto Braga (PSDB). O encontro contou 
com a presença de centenas de pessoas e muitas lideranças políticas do município. 
 
No sábado, 16, eles participaram de um café da manhã em Godofredo Viana, organizado 
pelo prefeito Sissi Viana. 
 
Roberto Rocha finalizou a agenda na região Alto Turi na cidade de Cândido Mendes, com 
uma reunião com lideranças organizada pela pré-candidata a deputada federal pelo 
PSDB, Alexsandra Viana. 
 
Como fez nos outros três municípios visitados, ele falou dos seus projetos, ouviu as 
sugestões e reivindicações dos moradores e anunciou benefícios que já conseguiu, por 
meio do seu mandato, para a Godofredo Viana e cidades adjacentes. Entre eles, a 
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federalização da BR 308, que vai interligar o continente à ilha de São luís com duas 
pontes ligando o Norte ao Nordeste. Falou dos benefícios da CODEVASF, que agora pode 
atuar em todo o Maranhão e, especialmente, a garantia de mais qualidade de vida para 
as crianças da região, com o projeto de sua autoria que dobra a Merenda Escolar de mais 
de cem municípios maranhenses. 
 
Roberto Rocha também garantiu que vai buscar recursos junto ao Governo Federal para 
um dos grandes anseios do povo, que é a construção da ponte que liga Cândido Mendes 
à Maracaçumé, 
 
“Estamos fazendo uma política diferente, renovada, olhando no olho de cada cidadão 
maranhense que anseia por uma vida melhor e com mais qualidade. Desta forma, 
empenharei o meu mandato e não medirei esforços para garantir projetos que 
incentivem as pessoas da região Alto Turi a empreender e acreditar no potencial dessa 
região tão rica. Deixo meus agradecimentos à Alexsandra Viana e a dra. Adriana 
Almeida, que nos recepcionaram com tanto carinho nas suas cidades e sua região. Meu 
abraço caloroso a essa população maravilhosa de Cândido Mendes, de Carutapera, de 
Luís Domingues e Godofredo Viana, que recebeu a mim e aos pré-candidatos do PSDB, 
que vieram ouvir a nossa mensagem e que acreditam no nosso projeto para o 
Maranhão”, agradeceu Roberto Rocha. 
 
Após concluir esses compromissos na região, o senador seguiu com a sua comitiva para 
a cidade de Barra do Corda, para um encontro com trabalhadores rurais de seis 
municípios: Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, D. Pedro, Presidente Dutra 
e Grajaú. 
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Deputado Fábio Macedo prestigia festa junina em Igarapé Grande 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, participou de um Arraial em 
Igarapé Grande, realizado pelo prefeito da cidade Erlânio Xavier. Uma multidão 
participou do festejo junino, que contou com várias atrações típicas da época e também 
apresentações de várias quadrilhas de diferentes cidades. 
 
 Um dos destaques da noite foi a quadrilha Junina Estrela da Manhã, que levou um lindo 
espetáculo a população presente no evento. A atração é da própria Igarapé Grande. 
 
“As festas juninas são o melhor período que temos aqui o Maranhão, pois exala 
máximo da nossa cultura, que é muito rica e diversa. É gratificante participar desse 
lindo festejo promovido pelo prefeito Erlânio Xavier, que leva lazer e diversão para a 
população”, disse Fábio Macedo. 
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O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante o sábado 16/06, esteve reunido com 
lideranças dos municípios de Santa Luzia do Paruá e de Centro Novo do Maranhão. 

 
 
Em Santa Luzia do Paruá, a reunião foi realizada a convite do Presidente do Partido dos 
Trabalhadores Nego Dilson (PT) e petistas do município. 
 
O segundo encontro foi com os trabalhadores e trabalhadoras do Sindicato Rural de 
Centro Novo do Maranhão a convite do Vereador Nego (PT), Cosme presidente do 
Partido dos Trabalhadores e Zé Arimar, presidente do sindicato. 
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No encontro foi informado sobre o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, dia 15 de agosto, um debate sobre a situação política em que o país se 
encontra, e sobre as eleições no Estado. 
 
“Nosso país está em uma situação muito difícil que não presenciávamos nos governos 
do Partido dos Trabalhadores, estamos lutando para elegermos a maior bancada do 
partido nestas eleições, mas nosso objetivo principal é a candidatura de Lula, que será 
candidato e eleito em primeiro turno como todas as pesquisas confirmam”, disse Zé 
Inácio. 
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Com o ritmo de pré-campanha acelerado, neste último sábado,16, o senador Roberto 
Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do estado, concluiu na cidade de Cândido 
Mendes a sua agenda de visitas pela região maranhense Alto Turi. Durante dois dias, 
Roberto Rocha e sua comitiva visitaram os municípios de Carutapera, Luís Domingues, 
Godofredo Viana e Cândido Mendes. 

 
 
Na comitiva do senador estavam os parlamentares e pré-candidatos pelo PSDB, Waldir 
Maranhão, Alexandre Almeida, Wellington do Curso, Graça Paz e o ex-deputado Zé 
Genésio. Também acompanharam o senador nessa agenda, a advogada Adriana Almeida 
e a pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, Alexsandra Viana— duas grandes 
lideranças na região. 
 
Na sexta-feira, 15, em Carutapera, Roberto Rocha visitou o prefeito André Dourado; 
concedeu entrevista na Rádio Litoral FM e reuniu-se com populares em um grande 
encontro na Colônia de Pescadores Cândido Loureiro, organizado pela advogada Adriana 
Almeida. No local, centenas de pessoas aguardavam ansiosas para ouvir as propostas do 
senador, que se consolida cada vez mais como uma terceira via na disputa pelo governo 
do Maranhão nas eleições deste ano. 
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Não é comum recebermos senadores no nosso município. A presença dele aqui hoje é 
uma alegria, pois é uma porta que se abre para o nosso povo. Estamos cansados de falsas 
promessas e ele veio renovar a nossa esperança, trazer benefícios e anunciar os projetos 
que têm feito e os que ainda vai fazer pela nossa região que tanto necessita, disse 
Dhersica Saraiva, moradora de Carutapera. 
 

 
 
Após a reunião na Colônia de Pescadores, o senador participou de um almoço na 
residência da advogada Adriana Almeida. 
 
Ainda em Carutapera, Roberto Rocha fez questão de visitar o Hospital Regional do 
município, que há quatro anos está em reforma e não tem ainda nenhuma perspectiva 
de conclusão. 
 
O senador maranhense e sua comitiva também se reuniram com lideranças no município 
de Luís Domingues, na residência do prefeito Gilberto Braga (PSDB). O encontro contou 
com a presença de centenas de pessoas e muitas lideranças políticas do município. 
 
No sábado, 16, eles participaram de um café da manhã em Godofredo Viana, organizado 
pelo prefeito Sissi Viana. 
 
Roberto Rocha finalizou a agenda na região Alto Turi na cidade de Cândido Mendes, com 
uma reunião com lideranças organizada pela pré-candidata a deputada federal pelo 
PSDB, Alexsandra Viana. 
 
Como fez nos outros três municípios visitados, ele falou dos seus projetos, ouviu as 
sugestões e reivindicações dos moradores e anunciou benefícios que já conseguiu, por 
meio do seu mandato, para a Godofredo Viana e cidades adjacentes. Entre eles, a 
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federalização da BR 308, que vai interligar o continente à ilha de São luís com duas 
pontes ligando o Norte ao Nordeste. Falou dos benefícios da CODEVASF, que agora pode 
atuar em todo o Maranhão e, especialmente, a garantia de mais qualidade de vida para 
as crianças da região, com o projeto de sua autoria que dobra a Merenda Escolar de mais 
de cem municípios maranhenses. 
 

 
 
Roberto Rocha também garantiu que vai buscar recursos junto ao Governo Federal para 
um dos grandes anseios do povo, que é a construção da ponte que liga Cândido Mendes 
à Maracaçumé. 
 
Estamos fazendo uma política diferente, renovada, olhando no olho de cada cidadão 
maranhense que anseia por uma vida melhor e com mais qualidade. Desta forma, 
empenharei o meu mandato e não medirei esforços para garantir projetos que 
incentivem as pessoas da região Alto Turi a empreender e acreditar no potencial dessa 
região tão rica. Deixo meus agradecimentos à Alexsandra Viana e a dra. Adriana Almeida, 
que nos recepcionaram com tanto carinho nas suas cidades e sua região. Meu abraço 
caloroso a essa população maravilhosa de Cândido Mendes, de Carutapera, de Luís 
Domingues e Godofredo Viana, que recebeu a mim e aos pré-candidatos do PSDB, que 
vieram ouvir a nossa mensagem e que acreditam no nosso projeto para o Maranhão, 
agradeceu Roberto Rocha. 
 
Após concluir esses compromissos na região, o senador seguiu com a sua comitiva para 
a cidade de Barra do Corda, para um encontro com trabalhadores rurais de seis 
municípios: Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, D. Pedro, Presidente Dutra 
e Grajaú. 
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‘Arraiá do Povo’ consagrado no circuito junino maranhense 

O ‘Arraiá do Povo’, realizado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio do 
Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), sem dúvida alguma, 
entrou, definitivamente, para o circuito junino maranhense. Foram três dias de festança, 
de 14 a 16 de junho, na área do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de 
Comunicação da Casa. Na foto abaixo o diretor de Comunicação da Assembleia 
Legislativa, jornalista Edwin Jinkings e o deputado Othelino Neto. 
 

 
 
A comodidade, segurança, acessibilidade, amplo estacionamento, além, claro, das 
grandes atrações folclóricas, conquistaram o público que, também, foi um espetáculo à 
parte. O arraial foi aberto, com entrada gratuita. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, afirmou que o arraial superou todas as 
expectativas, com uma lotação surpreendente. “É muito bom sentir que um trabalho 
que se executa está dando certo. Esse é o caso do ‘Arraiá do Povo’, que está superlotado 
e só vejo pessoas alegres, pais com seus filhos, em um verdadeiro ambiente familiar. É 
uma festa de confraternização”, afirmou. 
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Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, o sucesso do 
arraial foi em função da boa programação, da culinária nas barracas, da organização e 
da segurança, o que proporcionou tranquilidade a quem procurou um local de lazer com 
sua família. 
 
“Nosso objetivo é proporcionar uma festa junina alegre, para que possamos nos 
confraternizar e apreciar a beleza da cultura popular maranhense, com todas as suas 
peculiaridades”, ressaltou. Na foto abaixo, parte da equipe da Alema que fez a cobertura 
jornalística do “Arraiá do Povo”. 
 

 
 
Grandes atrações folclóricas encheram de ritmo, cores e sotaques o terreiro da festança 
junina. Grupos como Boi de Nina Rodrigues, Boi de Morros, Boi Pirilampo, Companhia 
Barrica, Boi da Maioba, Boi de Axixá, Cacuriá de Dona Teté, dentre tantas outras atrações 
se apresentaram e garantiram a animação do público. Nas barracas, delícias, comidas 
típicas do período junino. Toda a renda arrecadada com a venda foi destinada a 
entidades beneficentes. 
 
Transmissão ao vivo e cobertura deram show à parte 
 
Toda a festança foi transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia, cuja equipe de 
Comunicação empenhou-se para levar o melhor da cultura maranhense aos 
telespectadores. Foi montado um estúdio de transmissão, com entrevistas, comentários 
e flashes em tempo real. 
 
A festança também foi registrada em lives, com conteúdo exclusivo, nas redes sociais. A 
rádio web Assembleia On Line também transmitiu tudo ao vivo (www.radioalema.com) 
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“Trabalhamos com afinco para divulgar e transmitir todo o Arraiá do Povo, ao vivo, por 
meio da TV Assembleia, rádio web, site e redes sociais. Quem não pôde vir, teve 
oportunidade de assistir e se encantar, ainda mais, com a nossa rica e bela cultura 
maranhense de onde estivesse. Quero destacar o trabalho integrado do Gedema e das 
diretorias da Casa na organização do arraial para oferecer uma programação excelente, 
segurança e conforto a todos que prestigiam a festança, montada para receber o povo 
na sede da Assembleia Legislativa”, disse Edwin Jinkings, diretor de Comunicação da 
Alema. 
 
A diretora adjunta de Comunicação, jornalista Sílvia Tereza, destacou o trabalho de todos 
os profissionais envolvidos na transmissão, ao vivo e em tempo real, do Arraiá do Povo. 
Segundo ela, o sucesso do trabalho se deveu a uma soma de esforços com determinação 
e profissionslismo, dando o seu melhor para levar a informação até o público. 
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Ex-governador, que tem a garantia do presidenciável Geraldo Alckmin para sua 
candidatura ao Senado, preferiu evitar comentários sobre a possibilidade de perder a 
vaga para Waldir Maranhão 

 
José Reinaldo aposta em Alckmin para manter a candidatura ao Senado, mesmo contra Rocha 

 
O ex-governador José Reinaldo Tavares (PSDB) decidiu não polemizar sobre a declaração 
do senador Roberto Rocha (PSDB), que, em um evento no interior do estado, apresentou 
os deputados Alexandre Almeida e Waldir Maranhão como os candidatos do partido ao 
Senado. 
 
A declaração repercutiu negativamente, o que fez Rocha recuar e dizer que apenas citou 
dois dos três nomes à disposição do partido. 
 
A declaração do pré-candidato ao governo expôs a dificuldade de relação entre ele e 
José Reinaldo no PSDB. Mas o ex-governador silenciou, e apenas disse, por meio de 
assessores e aliados, que tem o aval do próprio candidato a presidente, Geraldo Alckmin, 
para sua candidatura ao Senado. 
 
Crise 
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José Reinaldo entrou no PSDB em abril, anunciando publicamente que trabalharia para 
que Alckmin tivesse dois palanques em São Luís, o do próprio Roberto Rocha e o do 
deputado estadual Eduardo Braide (PMN). Rocha, mesmo assim, aceitou sua filiação. 
 
Nos meses que se seguiram, Tavares continuou a se reunir com Eduardo Braide, o que 
aumentou a ciumeira entre as lideranças tucanas, dentre elas o ex-prefeito de 
Imperatriz, Sebastião Madeira. 
 
A crise aumentou há três semanas, quando, após almoço com Braide, José Reinaldo o 
anunciou como “candidatíssimo ao Governo do Estado”. 
 
Desde então, tanto Roberto Rocha quanto Sebastião Madeira ameaçam tomar a vaga de 
candidato a senador. Diante da crise, o também deputado federal Waldir Maranhão 
aproveitou-se e tem colado sua imagem a de Roberto, o que levou ás declarações de 
sexta-feira. 
 
E deu no que deu… 
 
De O Estado 
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Fábio Macedo prestigia festa junina em Igarapé Grande… 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, participou de um Arraial em 
Igarapé Grande, realizado pelo prefeito da cidade Erlânio Xavier. 
 
Uma multidão participou do festejo junino, que contou com várias atrações típicas da 
época e também apresentações de várias quadrilhas de diferentes cidades.  
 
Um dos destaques da noite foi a quadrilha Junina Estrela da Manhã, que levou um lindo 
espetáculo a população presente no evento. 
 
A atração é da própria Igarapé Grande. 
 
“As festas juninas são o melhor período que temos aqui o Maranhão, pois exala máximo 
da nossa cultura, que é muito rica e diversa. É gratificante participar desse lindo festejo 
promovido pelo prefeito Erlânio Xavier, que leva lazer e diversão para a população”, 
disse Fábio Macedo. 
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Podemos reúne pré-candidatos e dirigentes municipais em encontro estadual… 

 
 
As eleições 2018 e a estruturação do partido no Maranhão foram os temas centrais do I 
Encontro Estadual do Podemos, que reuniu pré-candidatos a deputados estaduais e 
federais e dirigentes municipais da legenda, no auditório Fernando Falcão da Assembleia 
Legislativa. 
 
Veja mais... 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/06/16/podemos-reune-pre-candidatos-e-dirigentes-municipais-em-encontro-estadual/
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Deputado Zé Inácio se reúne com lideranças da região do Alto Turi e Gurupi 

 
Deputado Zé Inácio com dirigentes do PT e filiados ao partido no município  
de Santa Luzia do Paruá 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) se reuniu, no último sábado (16), com lideranças dos 
municípios de Santa Luzia do Paruá e de Centro Novo do Maranhão. 
 
Em Santa Luzia do Paruá, a reunião foi realizada a convite do presidente do diretório 
municipal do Partido dos Trabalhadores, Nego Dilson, e petistas do município. 
 

 
Zé Inácio informou aos petistas o registro da candidatura de Lula a presidente,  
marcada para 15 de agosto 
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O segundo encontro foi com os trabalhadores e trabalhadoras do Sindicato Rural de 
Centro Novo do Maranhão, a convite do Vereador Nego (PT), Cosme, presidente do 
Partido dos Trabalhadores, e Zé Arimar, presidente do sindicato. 
 
Nos encontros, foi informado sobre o registro da candidatura do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, dia 15 de agosto, um debate sobre a situação política em que o país 
se encontra e sobre as eleições no estado. 
 

 
O parlamentar também debateu com os colegas petistas a conjuntura política do Brasil e as  
eleições deste ano no Maranhão 

 
“Nosso país está em uma situação muito difícil que não presenciávamos nos governos 
do Partido dos Trabalhadores, estamos lutando para elegermos a maior bancada do 
partido nestas eleições, mas nosso objetivo principal é a candidatura de Lula, que será 
candidato e eleito em primeiro turno como todas as pesquisas confirmam”, disse Zé 
Inácio. 
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Wellington volta a defender a Polícia Civil e denuncia descaso de Flávio Dino com a 
categoria 

 
Wellington recomendou vergonha na cara ao governador Flávio Dino por tratar Polícia Civil com descaso 

 
Em mais um pronunciamento em defesa dos policiais civis, o Deputado Wellington 
(PSDB), voltou a denunciar o descaso do Governo Flávio Dino com a categoria na manhã 
desta quarta (13). Através de mais uma campanha de valorização da polícia civil 
divulgada em diversos outdoors pela capital, o sindicato da categoria (SINPOL), expôs 
um dado alarmante: mais de 40 policiais civis já morreram durante o atual governo sem 
alcançar a devida valorização prometida por Flávio Dino. 
 
Nesse sentido, Wellington mais uma vez destacou a falta de condições de trabalho e de 
valorização do policial civil que sempre exerceu o dever de proteger a sociedade mesmo 
em situações desfavoráveis. Em contrapartida, segundo o Deputado, o Governo investe 
em numerosas propagandas que iludem a população maranhense sobre a atual situação 
da segurança pública do Estado. 
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Nova campanha veiculada em oudoors pelo Sinpol alerta para a morte de 40 policiais civis no atual governo 

 
“Durante a última campanha para Governo do Estado, Flávio Dino fez uma série de 
promessas com objetivo de valorizar a Polícia Civil. Porém, atualmente, não há qualquer 
diálogo com a categoria e o estado abandona desvaloriza os policiais civis com salários 
insuficientes. Podemos constatar a indignação dos Policiais Civis espalhadas em 
outdoors pela capital e não podemos admitir que uma instituição tão importante como 
essa se encontre nessa situação de caos e abandono. É preciso que haja uma 
reestruturação imediata na Polícia Civil, tanto nas condições de trabalho, quanto na 
valorização salarial. Segundo o SINPOL, mais de 40 policiais civis já morreram neste 
governo sem alcançar a valorização prometida por Flávio Dino, por isso solicitamos que 
o Governador cumpra suas promessas e respeite e valorize o policial civil do Estado do 
Maranhão”, disse Wellington. 
 
Assista ao pronunciamento de Wellington: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u38uqHzcgWM
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Rocha ignora candidatura de Zé Reinaldo e faz campanha com Waldir Maranhão 

 
Roberto em Carutapera ao lado dos pré-candidatos ao Senado Waldir e Alexandre Almeida 

 
Os candidatos do consórcio da oligarquia Sarney se movimentaram no final de semana 
por regiões distintas do interior do Maranhão, sentindo na pele a indiferença da 
população com suas presenças. As andanças do candidato ao PSDB, senador Roberto 
Rocha, na região do Alto Turi chamou atenção pela ausência do ex-governador José 
Reinaldo Tavares e pela presença dos pré-candidatos ao Senado Waldir Maranhão e 
Alexandre Almeida. 
 
A ex-governadora Roseana Sarney, por exemplo, em Mirinzal, falou para meia dúzia de 
pessoas reunidas as pressas para evitar que sua presença no município passasse 
despercebida. A candidata do grupo Sarney também não despertou interesse na 
população de Pinheiro, por onde passou feito um cometa com sua caravana. A novidade 
do retorno ao interior do Estado foi a “guerreira” ter ido sem divulgação prévia da 
agenda. 
 
As visitas que Roberto Rocha fez aos três municípios da região do Alto Turi, levando a 
tiracolo o deputado federal Waldir Maranhão, que se apresenta como pré-candidato ao 
Senado, deixou um claro indicativo de que as divergências no partido poderão, de fato, 
deixar o ex-governador José Reinaldo Tavares fora da disputa. A direção do partido já 



 

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 

ameaçou não dá legenda para Zé Reinaldo ser candidato se continuar insistindo em 
apoiar candidato de outra legenda. 
 
José Reinaldo Tavares está com pré-candidatura posta desde o início do ano, 
inicialmente pelo PSB, partido da base de sustentação do Governo Flávio Dino. Após 
romper unilateralmente com governador, se filiou ao PSDB com a garantia de que seria 
o candidato a senador. O problema começou quando ele passou a defender a 
candidatura do deputado Eduardo Braide para governador com os tucanos tendo como 
pré-candidato Roberto Rocha. 
 
E por conta desta posição não aceita pelos tucanos, Rocha visitou Carutapera, Luís 
Domingues. Godofredo Viana e Candido Mendes com os dois pré-candidatos ao Senado 
Waldir Maranhão e Alexandre Almeida, enquanto o ex-governador sequer teria sido 
convidado a integrar a comitiva.  Caso Zé Reinaldo seja rifado do processo, Waldir 
Maranhão deverá ser oficializado. 
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Bois de Axixá e Morros agitam segunda noite do “Arraiá do Povo” 

 
Primeiro dia do “Arraiá do Povo” foi um sucesso. 

 
Depois de uma contagiante festa de abertura, na noite de ontem (14), com transmissão 
ao vivo pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / canal 17 – TVN) e pelo site 
al.ma.gov.br/tv, o “Arraiá do Povo” prossegue nesta sexta-feira (15) e sábado (16), no 
estacionamento da Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de Comunicação. 
 
Os Bois de Morros e Axixá prometem agitar a segunda noite, que conta ainda com o 
show do grupo Folia de Três, Quadrilha Asa Branca, Boi da Creche-Escola Sementinha e 
Seu Raimundinho e Forro Pé no Chão. 
 
Com amplo estacionamento, área reservada para cadeirantes (em frente ao palco), 
acesso especial aos banheiros químicos, playground para crianças, mesas e cadeiras para 
o público, o “Arraiá do Povo” é um dos mais estruturados e bem organizados. 
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‘Arraiá do Povo’ consagra-se como um dos melhores de São Luís e terá mais uma noite 
de festa 

 
O ‘Arraiá do Povo’ recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e  
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da festança 

 
Devido ao grande sucesso e consagração por parte do público, o ‘Arraiá do Povo’, 
montado no estacionamento da Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de 
Comunicação, terá mais uma noite de festa. O espaço será reaberto no próximo sábado 
(23), conforme anunciou o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
durante a apresentação do Boi da Maioba. 
 
A iniciativa é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do 
Estado do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado. O ‘Arraiá do Povo’ 
recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e 
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da 
festança. 
 
Com entrada gratuita, a estrutura atraiu as atenções da população e tudo foi transmitido, 
ao vivo, pela TV Assembleia (canal 51.2 e 17, pela TVN) e rádio web Assembleia Online 
(www.radioalema.com), que deram um show de cobertura, levando aos telespectadores 
e internautas os ritmos, as danças, os sabores e os sotaques da cultura maranhense. Os 



 

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 

melhores momentos foram destacados em fotos e lives, com postagens sequenciadas 
nas redes sociais. 
 
Othelino Neto (PCdoB), acompanhado de familiares e da esposa, Ana Paula Lobado, 
presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), 
marcou presença nas três noites com a família e destacou o sucesso da iniciativa, fruto 
do trabalho de várias equipes. “Um arraial com ampla participação de funcionários, 
familiares e visitantes, que vieram de vários bairros de São Luís. Proporcionamos um 
ambiente seguro, tranquilo, agradável e com belíssimas atrações. Nas três noites, 
aproveitamos o que há de melhor na cultura maranhense, bem como as delícias da nossa 
culinária. No próximo sábado, atendendo ao pedido do povo e devido ao grande sucesso, 
teremos mais festa junina”, anunciou. 
 
Ana Paula Lobato complementou: “Faço uma avaliação positiva do evento, que foi muito 
prestigiado e movimentado. Só temos a agradecer ao público e ressaltamos que tudo foi 
pensado com muito carinho para a diversão de todos que aqui vieram”. 
 
Elogios – Crianças, jovens, adultos e idosos aproveitaram cada momento no arraial, ora 
acompanhando as performances das manifestações folclóricas, ora se deliciando com a 
comida típica, ou se divertindo no playground, no caso das crianças. Integrantes dos 
grupos folclóricos convidados elogiaram a iniciativa. Na noite de sábado, apresentaram-
se ainda Quadrilha Mocidade do Sertão, Boi Barrica, Companhia Cazumbá e Boi 
Pirilampo. A noite foi encerrada com um show do cantor Luckas Seabra. 
 
“Uma complementação do trabalho político da Casa. Essa festa também cria alternativas 
culturais e de comunicação. Eu acho que a ideia da extensão das atividades foi boa, 
porque propicia a exposição da nossa cultura e faz com que as pessoas de fora deste 
ambiente tenham conhecimento de suas atividades”, analisou José Pereira Godão, 
diretor artístico da Companhia Barrica. 
 
Para Ubiraci Arerê, marcador da Quadrilha Mocinha do Sertão, da área Itaqui-Bacanga e 
que foi uma das atrações de sábado, o arraial mostrou que a Assembleia Legislativa é, 
de fato e de direito, a casa do povo. “Nós, que fazemos a cultura popular, percebemos 
isso. Trouxemos a nossa brincadeira popular para abrilhantar a festa e parabenizamos a 
todas as pessoas que organizaram o evento”. 
 
“Todos estão de parabéns, inclusive a equipe da TV Assembleia, que transmitiu toda a 
programação, com muito profissionalismo. Acredito que tenha sido um dos arraiais mais 
bonitos da cidade”, elogiou a diretora de Documentos e Registros da Assembleia, Simone 
Limeira. 
 



 

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 

 
O ‘Arraiá do Povo’ recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e  
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da festança 

 
Os que trabalharam nas barracas de comida típica, não tiveram do que reclamar, pois 
clientela foi o que não faltou. A barraca do Gedema, por exemplo, foi uma das mais 
prestigiadas. “A atuação do Gedema na barraca foi muito boa, pois o público ficou 
satisfeito com o atendimento, retornou e elogiou os pratos. Isto prova que conseguimos 
agradar. Missão cumprida”, festejou Cynthia Brito, coordenadora do Programa Sol 
Nascente. 
 
Deputados e autoridades marcam presença na festança 
 
A festa transcorreu como previsto e contou a presença de vários deputados, que 
elogiaram a concepção do projeto. “Nós ficamos muito felizes pela iniciativa do 
presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, juntamente com a presidente do 
Gedema, Ana Paula, que organizaram toda essa festa, retratando a cultura do povo do 
Maranhão. Parabenizamos, também, o Governo do Estado pelo apoio e que nos garantiu 
esse momento de lazer”, disse o deputado Glalbert Cutrim (PDT). 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) afirmou que o Arraiá do Povo foi uma demonstração 
muito forte de valorização da cultura popular maranhense. “O nosso presidente, 
Othelino Neto, está de parabéns, juntamente com a equipe do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão. É uma festa que precisa ser repetida nos próximos anos, em 
benefício dos servidores da Casa, do povo e, sobretudo, da nossa cultura popular, que 
deve ser cada vez mais viva, vibrante e presente na vida da gente”. 
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“Destaco a organização, a estrutura e a segurança, itens fundamentais para receber as 
famílias que aqui vieram para assistir às apresentações dos grupos folclóricos. Só tenho 
a reconhecer esse grande projeto”, frisou o deputado Alexandre Almeida (PSDB). 
 
O deputado Fábio Macedo (PDT) também elogiou o arraial e parabenizou o presidente, 
Othelino Neto. “Assim como o Gedema, na pessoa de sua presidente, Ana Paula Lobato, 
que idealizaram o arraial para valorizar a cultura maranhense. Foi uma festa muito 
bonita, alegre e com uma energia muito boa. Nós não poderíamos deixar de participar 
desse grande evento”, disse o deputado 
 
O deputado Rogério Cafeteira (DEM) foi enfático: “De todos os anos, este foi o mais 
organizado. A festa foi realizada numa ótima estrutura e o público foi brindado com 
excelentes atrações”. 
 
“Um arraial maravilhoso, com organização perfeita e o comparecimento do povo, 
convidados, deputados e servidores. Eu, por exemplo, trouxe a minha família e nós 
estamos nos divertindo muito”, destacou o deputado César Pires (PV). 
 
A terceira noite de festança contou com a presença do secretário de Estado do Trabalho 
e Economia Solidária, Hernando Macedo. “Parabenizo o deputado Othelino Neto, 
presidente da Assembleia, e a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, pela festa 
maravilhosa, com boas atrações, cardápio de comidas típicas. Estão todos de parabéns. 
Foi uma oportunidade do povo festejar, mais uma vez, a cultura maranhense”, disse. 
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Comunicação da Assembleia leva ampla cobertura do ‘Arraiá do Povo’ a telespectadores 
e internautas 

 
O ‘Arraiá do Povo’ recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e  
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da festança 

 
Um batalhão de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia, site e redes sociais 
entrou em campo para levar ao público toda a movimentação do ‘Arraiá do Povo’, nas 
três noites de festança. Transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas 
e a cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, fizeram a 
diferença no projeto junino idealizado pela Assembleia Legislativa, por meio do Grupo 
de Esposas de Deputados (Gedema), com apoio do Governo do Estado. 
 
O trabalho, realizado em sintonia para destacar a importância e a beleza da cultura 
maranhense, contribuiu para que a festa caísse no gosto popular, chegasse às 
residências e fosse curtida e compartilhada por milhares de pessoas. Um estúdio foi 
montado ao lado do tablado onde evoluíam os integrantes das manifestações folclóricas. 
Ao vivo, um apresentador-âncora entrava dando detalhes da programação. Em outro 
ponto do terreiro, um repórter entrava em cena, repassando mais informações. 
 
Do início ao término, o estúdio recebeu deputados, autoridades, brincantes, artistas, 
jornalistas, diretores da Assembleia e pessoas da comunidade, que prestigiaram a festa 
junina idealizada, este ano, especialmente para o povo. 
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Equipes de cinegrafistas, fotógrafos e operadores de redes sociais captavam os melhores 
momentos das apresentações sobre um amplo tablado. O trabalho foi considerado um 
sucesso graças ao empenho de mais de 30 profissionais, que se revezaram nas três 
noites, incluindo apresentadores, repórteres, produtores, técnicos, diretores e 
operadores de áudio. No comando geral, o diretor de Comunicação da Assembleia, 
jornalista Edwin Jinkings. 
 
“Superamos todas as expectativas nesta edição do ‘Arraiá do Povo’, em todos os 
sentidos. Por essa razão, estamos todos satisfeitos. Nossa equipe fez um excelente 
trabalho, ao ponto de recebermos inúmeros elogios, o que muito nos deixa honrados e 
agradecidos. O ‘Arraiá do Povo’ está consagrado. Prova disso foi a resposta do público, 
que compareceu em peso. O sucesso motivou o presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto, a anunciar mais uma noite de programação, que acontecerá no próximo 
sábado. Eu gostaria de ressaltar ainda o importante apoio do Governo do Estado para a 
viabilização deste vitorioso projeto junino”, disse Edwin Jinkings. 
 
Equipe afinada – A diretora-adjunta de Comunicação, jornalista Silvia Tereza, também 
ressaltou o empenho da equipe do Complexo de Comunicação, que executou um 
trabalho pensado na satisfação de quem acompanha o trabalho diário da TV Assembleia, 
rádio e redes sociais. “O ‘Arraiá do Povo’ foi um grande sucesso e está consolidado, disso 
não temos dúvidas. Parabenizo o trabalho e o empenho da nossa equipe de comunicação 
na divulgação prévia e durante o evento nas três noites, com transmissão ao vivo pela 
TV Assembleia. Aliás, estamos radiantes com o anúncio feito pelo presidente Othelino 
Neto, de que o Arraiá terá continuidade no próximo sábado”, disse. 
 
A subdiretora de TV e Rádio, jornalista Jacqueline Heluy, contou que o trabalho de 
cobertura foi planejado e discutido com toda a equipe, seguindo a determinação e 
orientações da diretoria de Comunicação do Complexo, Edwiin Jinkings e Sílvia Tereza. 
“O resultado foi uma excelente transmissão. A TV Assembleia está levando para toda a 
sociedade a cultura maranhense e isto é muito gratificante para toda a equipe. 
Recebemos, inclusive, muitos elogios pelas redes sociais e comentários em blogs e em 
outras plataformas. Para nós, isso é uma grande conquista”, frisou. 
 
Jornalistas que passaram pelo arraial e acompanharam toda a movimentação elogiaram 
o desempenho da TV Assembleia. “Mais uma vez, a emissora mostrou o que é capaz de 
fazer. A exemplo de outras coberturas, neste junino de 2018, ela própria está se 
superando, porque o arraial foi bem organizado, dentro do que deveria ser. E a TV tem 
dado conta do recado. Com todo seu aparato de comunicação e tecnologia, tem, 
realmente, atendido à expectativa deste grande público que aqui está. Todas as pessoas 
envolvidas nesse processo estão de parabéns”, finalizou o diretor de Redação do jornal 
O Imparcial, jornalista Raimundo Borges. 
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Wellington sai em defesa da Polícia Civil do MA 

 
 
Em mais um pronunciamento em defesa dos policiais civis, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB), voltou a denunciar o descaso do Governo Flávio Dino com 
a categoria. 
 
Através de mais uma campanha de valorização da Polícia Civil divulgada em diversos 
outdoors pela capital, o sindicato da categoria (SINPOL), expôs um dado alarmante: mais 
de 40 policiais civis já morreram durante o atual governo sem alcançar a devida 
valorização prometida por Flávio Dino. 
 
Nesse sentido, Wellington mais uma vez destacou a falta de condições de trabalho e de 
valorização do policial civil que sempre exerceu o dever de proteger a sociedade mesmo 
em situações desfavoráveis. 
 
Em contrapartida, segundo o parlamentar, o Governo investe em numerosas 
propagandas que iludem a população maranhense sobre a atual situação da segurança 
pública do Estado. 
 
“Durante a última campanha para Governo do Estado, Flávio Dino fez uma série de 
promessas com objetivo de valorizar a Polícia Civil. Porém, atualmente, não há qualquer 
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diálogo com a categoria e o estado abandona desvaloriza os policiais civis com salários 
insuficientes. Podemos constatar a indignação dos Policiais Civis espalhadas em 
outdoors pela capital e não podemos admitir que uma instituição tão importante como 
essa se encontre nessa situação de caos e abandono. É preciso que haja uma 
reestruturação imediata na Polícia Civil, tanto nas condições de trabalho, quanto na 
valorização salarial. Segundo o SINPOL, mais de 40 policiais civis já morreram neste 
governo sem alcançar a valorização prometida por Flávio Dino, por isso solicitamos que 
o Governador cumpra suas promessas e respeite e valorize o policial civil do Estado do 
Maranhão” disse Wellington. 
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De todas as qualidades que o jovem deputado possui, destaca-se uma que na política é 
coisa rara: Lealdade. 

 
A disputa pelo Senado Federal no Maranhão está ficando interessante e instigante. 

 
Pelos nomes que estão sendo colocados até aqui, não tem como desconhecer e/ou 
ignorar a pré-candidatura de senador do jovem deputado estadual Alexandre Almeida 
(PSDB). 
 
Parlamentar atuante na Assembleia Legislativa do Maranhão, aguerrido, dono de boa 
oratória, competente, Alexandre Almeida ousou, como é próprio dos jovens “ousar”, 
abrir mão de um terceiro mandato de deputado estadual e alçar voo rumo ao Senado 
Federal. 
 
Alexandre Almeida tem uma característica que foge ao padrão genérico dos políticos, 
qual seja não depender da política para sobreviver. 
 
O pré-candidato tucano é um bem sucedido advogado e sabe separar muito bem a sua 
condição de operador do direito da sua atuação política. 
 
Em verdade, Alexandre Almeida é produto de uma nova cultura política, por assim dizer, 
que se estabeleceu no Maranhão a partir da eleição de Roberto Rocha para o Senado 
Federal em 2014. 
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“Como assim, Bob Lobato”, perguntaria o leitor. Explico. 
 
É que a eleição de Roberto Rocha para senador abriu uma “porteira” que até então era 
permitida a entrada somente para os “mais velhos”, via de regra ex-governadores. 
Roberto mudou essa regra ao eleger-se em 2014. Aí que surgem pré-candidatos ao 
Senado como o Alexandre Almeida. 
 
Se souber tirar proveito político e eleitoral da sua condição jovem, independente, 
profissional liberal bem sucedido e principalmente “colar” na imagem do senador e pré-
candidato a governador Roberto Rocha, eleito senador sem ainda ter passado pelo 
Palácio dos Leões, certamente Alexandre Almeida poderá surpreender o Maranhão e 
eleger-se senador da República. 
 
E Blog do Robert Lobato afirma isso muito à vontade porque foi o primeiro a analisar a 
possibilidade do deputado estadual Alexandre Almeida ser candidato a senador (reveja 
aqui). 
 
Por fim, e é importante que se diga, Alexandre Almeida, de todas as qualidades que 
possui, destaca-se uma que na política é coisa rara: Lealdade. 
 
O fato é que os maranhenses, na intimidade da urna, terá uma ótima opção para o 
Senado Federal nas eleições de 2018. 
 
E atende pelo nome de Alexandre Almeida. 

 

  

http://blogdorobertlobato.com.br/2017/11/eleicoes-2018-alexandre-almeida-pode-ser-o-novo-para-o-senado-federal/
http://blogdorobertlobato.com.br/2017/11/eleicoes-2018-alexandre-almeida-pode-ser-o-novo-para-o-senado-federal/
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Após sucesso, arraial da Assembleia Legislativa é estendido 

 
 
Devido ao grande sucesso e consagração por parte do público, o ‘Arraiá do Povo’, 
montado no estacionamento da Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de 
Comunicação, terá mais uma noite de festa. O espaço será reaberto no próximo sábado 
(23), conforme anunciou o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
durante a apresentação do Boi da Maioba. 
 
A iniciativa é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do 
Estado do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado. O ‘Arraiá do Povo’ 
recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e 
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da 
festança. 
 
Com entrada gratuita, a estrutura atraiu as atenções da população e tudo foi transmitido, 
ao vivo, pela TV Assembleia (canal 51.2 e 17, pela TVN) e rádio web Assembleia Online 
(www.radioalema.com), que deram um show de cobertura, levando aos telespectadores 
e internautas os ritmos, as danças, os sabores e os sotaques da cultura maranhense. Os 
melhores momentos foram destacados em fotos e lives, com postagens sequenciadas 
nas redes sociais. 
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Othelino Neto (PCdoB), acompanhado de familiares e da esposa, Ana Paula Lobado, 
presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), 
marcou presença nas três noites com a família e destacou o sucesso da iniciativa, fruto 
do trabalho de várias equipes. “Um arraial com ampla participação de funcionários, 
familiares e visitantes, que vieram de vários bairros de São Luís. Proporcionamos um 
ambiente seguro, tranquilo, agradável e com belíssimas atrações. Nas três noites, 
aproveitamos o que há de melhor na cultura maranhense, bem como as delícias da nossa 
culinária. No próximo sábado, atendendo ao pedido do povo e devido ao grande sucesso, 
teremos mais festa junina”, anunciou. 
 
Ana Paula Lobato complementou: “Faço uma avaliação positiva do evento, que foi muito 
prestigiado e movimentado. Só temos a agradecer ao público e ressaltamos que tudo foi 
pensado com muito carinho para a diversão de todos que aqui vieram”. 
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Sucesso de público, ‘Arraiá do Povo’ será reaberto no próximo sábado (23) 

‘Arraiá do Povo’ consagra-se como um dos melhores de São Luís e terá mais uma noite 
de festa. 
 

 
Othelino e a esposa, Ana Paula Lobado, presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), 
marcou presença nas três noites com a família e destacou o sucesso da iniciativa, fruto do trabalho de várias equipes. 

 
Devido ao grande sucesso e consagração por parte do público, o ‘Arraiá do Povo’, 
montado no estacionamento da Assembleia Legislativa, ao lado do Complexo de 
Comunicação, terá mais uma noite de festa. O espaço será reaberto no próximo sábado 
(23), conforme anunciou o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
durante a apresentação do Boi da Maioba. 
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A iniciativa é da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do 
Estado do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado. O ‘Arraiá do Povo’ 
recebeu nota máxima em todos os quesitos, da organização aos itens de segurança e 
acessibilidade. Durante três noites, uma profusão de grupos folclóricos deu o tom da 
festança. 
 
Com entrada gratuita, a estrutura atraiu as atenções da população e tudo foi transmitido, 
ao vivo, pela TV Assembleia (canal 51.2 e 17, pela TVN) e rádio web Assembleia Online 
(www.radioalema.com), que deram um show de cobertura, levando aos telespectadores 
e internautas os ritmos, as danças, os sabores e os sotaques da cultura maranhense. Os 
melhores momentos foram destacados em fotos e lives, com postagens sequenciadas 
nas redes sociais. 

 


