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Em visita a Imperatriz neste final de semana, o deputado Eduardo Braide (PMN) voltou 
a deixar dúvidas sobre sua candidatura ao governo do Maranhão. 
 
Braide disse que continua articulando com partidos e que necessita de tempo de 
televisão e rádio na campanha, uma vez que é impossível percorrer todos os municípios 
em 45 dias. 
 
Veja no vídeo acima. 

https://www.youtube.com/watch?v=VN2jQ15mkZY


 

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: 
‘Arraiá do Povo’ na Assembleia Legislativa terá mais 

uma noite de festa 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2018 

‘Arraiá do Povo’ na Assembleia Legislativa 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), 
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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. 
 
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. 
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Deputado Wellington visita família de adolescente vítima de violência psicológica por 
prefeita em Anapurus 

 
 
Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso esteve na cidade de Anapurus, 
após receber solicitação de diversas pessoas que se solidarizaram à família de uma 
menor de apenas 13 anos, que foi supostamente acusada de prática de ato infracional 
análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus, Wanderly, seu marido, Ivanildo, e 
pela sua filha, Carol Monteles. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington esteve pessoalmente em contato com Elida Cristina 
Alves Corrêa, mãe da adolescente, que pediu socorro diante das ameaças que vem 
sofrendo no município. 
 
“Trancaram a minha filha em um quarto. Ela sofreu agressões físicas e psicológicas. 
Agora, a gente tem medo até de sair de casa com tanta ameaça. Não sei mais o que 
fazer”, desabafou a mãe da adolescente. 
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Sobre a situação, o deputado Wellington cobrou que providências fossem adotadas pela 
Comissão de Direitos Humanos, tanto da Assembleia Legislativa e OAB, a fim de que se 
investigue a situação e que se responsabilize os excessos. 
 
“Familiares e amigos solicitaram que nós visitássemos a mãe da adolescente que foi 
acusada de praticar ato infracional análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus. 
Ter esse contato com a mãe e com a adolescente nos faz ver, em cada lágrima por elas 
derramada, a dor e o sofrimento dessa família. Recebemos essas denúncias e solicitamos 
que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, em que eu sou presidente, a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB, promotoria da infância e Ministério Público da 
comarca de Brejo, que abrange a cidade de Anapurus. Os excessos devem ser punidos e, 
em nome da confiança que a população de Anapurus deposita em mim, continuarei à 
disposição dos familiares da adolescente para que a justiça seja feita”, disse Wellington. 
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O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante o sábado, 16, 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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Júnior Verde quer criar Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos 
de Saúde 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) deu início às discussões para a elaboração de 
um Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos de Saúde. 
 
O parlamentar reuniu profissionais que atuam na segurança do trabalho, saúde e 
vigilância sanitária, para ouvir as dificuldades e traçar estratégias no I Seminário de 
Gestão de Resíduos de Saúde. São Luís possui cerca de 850 estabelecimentos da área da 
saúde, que juntos produzem cerca de 15 toneladas de resíduos por dia. 
 
Do total de instituições, 20% não realizam o gerenciamento nem o descarte adequados. 
 
“O encontro foi de extrema relevância porque foi a primeira vez que ocorreu um 
Seminário para discutir uma problemática tão séria”, afirmou o professor Lúcio Macedo, 
doutor em Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
 
O Seminário, realizado na FIEMA, foi uma inciativa do deputado Júnior verde, que é 
membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os 
encaminhamentos propostos no encontro vão embasar o Programa Estadual de 
Armazenamento e Descarte dos Resíduos de Saúde. 
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“Ouvimos os profissionais de saúde e a partir daí, criaremos esse programa. Essa é uma 
das atribuições do parlamentar. Fazer leis que permitam trazer benefícios para a 
população e atender, nesse caso, os anseios desta categoria”, explicou o deputado, que 
alertou ainda para a preocupação em evitar também casos de infecções hospitalares. 
 
Durante o seminário foram discutidos temas relacionados às atribuições, tratamento, 
descarte e soluções. 
 
“Enquanto Vigilância Sanitária, temos orientado o descarte adequado dentro da 
realidade deles. Mas efetivamente precisamos de uma ampliação e de novas estratégias 
até para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis”, pontuou o 
superintendente de Vigilância Sanitária do Estado, Edmilson Diniz. 
 
O coordenador do Seminário, professor de Direito Ambiental Oiama Cardoso Filho, 
destacou a importância do evento. 
 
“Não existe um Plano adequado em todo o Estado. Esse encontro foi extremamente 
relevante porque vai preencher esse vazio legal que existe na questão dos resíduos de 
saúde”, finalizou. 
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Wellington homenageia professor e reafirma compromisso com população de Pindaré-
Mirim 

 
 
Na tarde desta segunda-feira (18), o deputado estadual Wellington do Curso utilizou a 
tribuna para lamentar a morte do professor Charles Humberto de Melo Nascimento, 
externando os sentimentos aos familiares e amigos. Na ocasião, o deputado Wellington 
lembrou do primeiro contato que teve com o professor Charles em duas reuniões 
preparatórias para audiência pública que teve por objetivo discutir a convocação dos 
aprovados no concurso, ainda no dia 22 de julho de 2017. 
 
“O meu primeiro contato com o professor Charles foi em julho de 2017, quando o 
Charles esteve em nosso gabinete, junto com outros concursados, solicitando que 
realizássemos audiência para discutir sobre a convocação dos aprovados no concurso 
público. Lamentamos a morte do professor Charles, que foi um guerreiro e um 
exemplo de que sempre valerá à pena a luta pela garantia de direitos. Que Deus 
abençoe e console os familiares do professor”, disse o deputado Wellington. 
 
Ainda em relação a Pindaré-Mirim, o deputado Wellington agradeceu a confiança e 
reafirmou compromisso com a população local. 
 
“Agradeço a confiança e o carinho de cada maranhense que vive em Pindaré-Mirim. 
Continuo firme e forte em defesa de um Maranhão melhor. Assim como fiz em 2017 
naquele município, continuo contando do Ministério Público e Judiciário quanto às ações 
diante das denúncias que realizamos em Pindaré-Mirim, em defesa dos concursados e 
servidores públicos do Maranhão”, disse o professor e deputado Wellington. 
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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 
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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. 
 
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 
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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”. 
 
“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. 

 



 

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: 
Deputado Wellington visita família de adolescente 

vítima de violência psicológica por prefeita em 
Anapurus 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2018 

Deputado Wellington visita família de adolescente vítima de violência psicológica por 
prefeita em Anapurus 

Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso esteve na cidade de Anapurus, 
após receber solicitação de diversas pessoas que se solidarizaram à família de uma 
menor de apenas 13 anos, que foi supostamente acusada de prática de ato infracional 
análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus, Wanderly, seu marido, Ivanildo, e 
pela sua filha, Carol Monteles. 
 

 
 
Na ocasião, o deputado Wellington esteve pessoalmente em contato com Elida Cristina 
Alves Corrêa, mãe da adolescente, que pediu socorro diante das ameaças que vem 
sofrendo no município. 
 
“Trancaram a minha filha em um quarto. Ela sofreu agressões físicas e psicológicas. 
Agora, a gente tem medo até de sair de casa com tanta ameaça. Não sei mais o que 
fazer”, desabafou a mãe da adolescente. 
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Sobre a situação, o deputado Wellington cobrou que providências fossem adotadas pela 
Comissão de Direitos Humanos, tanto da Assembleia Legislativa e OAB, a fim de que se 
investigue a situação e que se responsabilize os excessos. 
 
“Familiares e amigos solicitaram que nós visitássemos a mãe da adolescente que foi 
acusada de praticar ato infracional análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus. 
Ter esse contato com a mãe e com a adolescente nos faz ver, em cada lágrima por elas 
derramada, a dor e o sofrimento dessa família. Recebemos essas denúncias e solicitamos 
que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, em que eu sou presidente, a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB, promotoria da infância e Ministério Público da 
comarca de Brejo, que abrange a cidade de Anapurus. Os excessos devem ser punidos e, 
em nome da confiança que a população de Anapurus deposita em mim, continuarei à 
disposição dos familiares da adolescente para que a justiça seja feita”, disse Wellington. 

 

  



 

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: Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332. 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2018 

Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332. 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou indicação solicitando ao Governo 
do Estado, que tome providências para que seja realizada a recuperação, em caráter de 
urgência, da MA-332, rodovia estadual que liga os Municípios de Cantanhede e 
Pirapemas à BR-135. 
 

 
 
De acordo com o parlamentar, que esteve no município na última semana, o inverno 
rigoroso castigou a rodovia, e por isso, é necessário que sejam tomadas medidas para a 
recuperação imediata desse importante trecho. 
 
“Estive no Povoado Vassouras de Botão, que pertence ao município de Cantanhede, e 
pude conferir a situação da rodovia que liga Matões, Cantanhede e Pirapemas. O inverno 
este ano foi intenso e deixou vários pontos da rodovia precisando de reparo. Essa 
indicação, tenho certeza absoluta, resultará na recuperação imediata do trecho que 
beneficia a população dos três municípios”. Destacou Glalbert. 
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Júnior Verde quer criar Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos 
de Saúde 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) deu início às discussões para a elaboração de 
um Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos de Saúde. 
 
O parlamentar reuniu profissionais que atuam na segurança do trabalho, saúde e 
vigilância sanitária, para ouvir as dificuldades e traçar estratégias no I Seminário de 
Gestão de Resíduos de Saúde. São Luís possui cerca de 850 estabelecimentos da área da 
saúde, que juntos produzem cerca de 15 toneladas de resíduos por dia. 
 
Do total de instituições, 20% não realizam o gerenciamento nem o descarte adequados.  
 
“O encontro foi de extrema relevância porque foi a primeira vez que ocorreu um 
Seminário para discutir uma problemática tão séria”, afirmou o professor Lúcio Macedo, 
doutor em Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
 
O Seminário, realizado na FIEMA, foi uma inciativa do deputado Júnior verde, que é 
membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os 
encaminhamentos propostos no encontro vão embasar o Programa Estadual de 
Armazenamento e Descarte dos Resíduos de Saúde.  
 
“Ouvimos os profissionais de saúde e a partir daí, criaremos esse programa. Essa é uma 
das atribuições do parlamentar. Fazer leis que permitam trazer benefícios para a 
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população e atender, nesse caso, os anseios desta categoria”, explicou o deputado, que 
alertou ainda para a preocupação em evitar também casos de infecções hospitalares.  
 
Durante o seminário foram discutidos temas relacionados às atribuições, tratamento, 
descarte e soluções.  
 
“Enquanto Vigilância Sanitária, temos orientado o descarte adequado dentro da 
realidade deles. Mas efetivamente precisamos de uma ampliação e de novas estratégias 
até para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis”, pontuou o 
superintendente de Vigilância Sanitária do Estado, Edmilson Diniz. 
 
O coordenador do Seminário, professor de Direito Ambiental Oiama Cardoso Filho, 
destacou a importância do evento. 
 
“Não existe um Plano adequado em todo o Estado. Esse encontro foi extremamente 
relevante porque vai preencher esse vazio legal que existe na questão dos resíduos de 
saúde”, finalizou. 
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Zé Inácio se reúne com lideranças da região Alto Turi Gurupi… 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante o sábado, 16, 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 presenciavamos 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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Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332… 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou indicação solicitando ao Governo 
do Estado, que tome providências para que seja realizada a recuperação, em caráter de 
urgência, da MA-332, rodovia estadual que liga os Municípios de Cantanhede e 
Pirapemas à BR-135. 
 
De acordo com o parlamentar, que esteve no município na última semana, o inverno 
rigoroso castigou a rodovia, e por isso, é necessário que sejam tomadas medidas para a 
recuperação imediata desse importante trecho. 
 
“Estive no Povoado Vassouras de Botão, que pertence ao município de Cantanhede, e 
pude conferir a situação da rodovia que liga Matões, Cantanhede e Pirapemas. O inverno 
este ano foi intenso e deixou vários pontos da rodovia precisando de reparo. Essa 
indicação, tenho certeza absoluta, resultará na recuperação imediata do trecho que 
beneficia a população dos três municípios”, destacou Glalbert. 
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Alexandre Almeida percorre municípios da região do Alto Turi em pré-campanha ao 
Senado 

 
 
A pré-campanha do deputado Alexandre Almeida (PSDB) ao Senado Federal segue em 
ritmo acelerado. Juntamente com o presidente estadual do PSDB e pré-candidato ao 
Governo do Maranhão, senador Roberto Rocha, o deputado esteve na região do Alto 
Turi, onde visitou os municípios de Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e 
Cândido Mendes. A agenda foi finalizada no domingo (17), em Barra do Corda. 
 
Alexandre Almeida ressaltou que está percorrendo todo o estado cumprindo dois papéis. 
 
“Primeiro estamos prestando contas do nosso mandato para a população maranhense. 
Além disso, estamos falando desse importante momento que vivemos, onde os 
maranhenses têm a oportunidade de renovar os seus quadros políticos”. 
 
A caravana teve início em Carutapera. Alexandre Almeida e Roberto Rocha, juntamente 
com os demais candidatos tucanos e lideranças locais, foram recebidos na Colônia de 
Pescadores para uma reunião. Em seguida, se dirigiram à prefeitura, onde foram 
recebidos pelo prefeito André Dourado (PR), que os acompanhou até o Hospital Regional 
do município, para verificação das obras de reforma da unidade, paradas desde 2015. 
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Em Luís Domingues e Godofredo Viana, Alexandre Almeida e Roberto Rocha foram 
recebidos pelos prefeitos Gilberto Braga (PSDB) e Sissi Viana (PSDB), respectivamente, 
para uma reunião com a população. Já em Cândido Mendes, a comitiva se reuniu com a 
população local em uma sessão organizada pela pré-candidata a deputada federal, 
Alexandra Viana. 
 
Finalizando a agenda, Alexandre Almeida e Roberto Rocha estiveram em Barra do Corda, 
em uma reunião com trabalhadores rurais da localidade e dos municípios de Fernando 
Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, Dom Pedro, Presidente Dutra e Grajaú. 
 
Além das reuniões com a população e lideranças políticas de todos os municípios 
visitados, Alexandre Almeida e Roberto Rocha também concederam entrevistas a rádios 
locais, oportunidade em que falaram sobre as suas pré-campanhas e sobre projetos para 
incentivar e desenvolver o Maranhão. 
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Deputado Wellington visita família de adolescente vítima de violência psicológica por 
prefeita em Anapurus 

 
Deputado Wellington foi a Anapurus conversar com adolescente que sofreu violência e com a mãe da vítima 

 
Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso esteve na cidade de Anapurus, 
após receber solicitação de diversas pessoas que se solidarizaram à família de uma 
menor de apenas 13 anos, que foi supostamente acusada de prática de ato infracional 
análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus, Wanderly, seu marido, Ivanildo, e 
pela sua filha, Carol Monteles. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington esteve pessoalmente em contato com Elida Cristina 
Alves Corrêa, mãe da adolescente, que pediu socorro diante das ameaças que vem 
sofrendo no município. 
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“Trancaram a minha filha em um quarto. Ela sofreu agressões físicas e psicológicas. 
Agora, a gente tem medo até de sair de casa com tanta ameaça. Não sei mais o que 
fazer”, desabafou a mãe da adolescente. 
 
Sobre a situação, o deputado Wellington cobrou que providências fossem adotadas pela 
Comissão de Direitos Humanos, tanto da Assembleia Legislativa e OAB, a fim de que se 
investigue a situação e que se responsabilize os excessos. 
 
“Familiares e amigos solicitaram que nós visitássemos a mãe da adolescente que foi 
acusada de praticar ato infracional análogo ao crime de furto pela prefeita de Anapurus. 
Ter esse contato com a mãe e com a adolescente nos faz ver, em cada lágrima por elas 
derramada, a dor e o sofrimento dessa família. Recebemos essas denúncias e solicitamos 
que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, em que eu sou presidente, a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB, promotoria da infância e Ministério Público da 
comarca de Brejo, que abrange a cidade de Anapurus. Os excessos devem ser punidos e, 
em nome da confiança que a população de Anapurus deposita em mim, continuarei à 
disposição dos familiares da adolescente para que a justiça seja feita”, disse Wellington. 
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Alexandre Almeida percorre municípios da região do Alto Turi em pré-campanha ao 
Senado 

 
Alexandre Almeida de braços dados com grupo de aliados em sinal de união pela vitória na corrida ao Senado 

 
A pré-campanha do deputado Alexandre Almeida (PSDB) ao Senado Federal seguiu neste 
fim de semana com agenda intensa nos municípios de Carutapera, Luís Domingues, 
Godofredo Viana e Cândido Mendes. Almeida cumpriu compromissos no interior com o 
presidente estadual do PSDB e pré-candidato ao Governo do Maranhão, senador 
Roberto Rocha, em Barra do Corda. 
 
Alexandre Almeida ressaltou que está percorrendo todo o Maranhão cumprindo dois 
papéis. “Primeiro estamos prestando contas do nosso mandato para a população 
maranhense. Além disso, estamos falando desse importante momento que vivemos, 
onde os maranhenses têm a oportunidade de renovar os seus quadros políticos”. 
 
A caravana teve início em Carutapera. Alexandre Almeida e Roberto Rocha, juntamente 
com os demais candidatos tucanos e lideranças locais, foram recebidos na Colônia de 
Pescadores para uma reunião. Em seguida, se dirigiram à prefeitura, onde foram 
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recebidos pelo prefeito André Dourado (PR), que os acompanhou até o Hospital Regional 
do município, para verificação das obras de reforma da unidade, paradas desde 2015. 
 

 
Militantes e representantes da comunidade compareceram em massa ao ato político comandado  
por Alexandre Almeida 

 
Em Luís Domingues e Godofredo Viana, Alexandre Almeida e Roberto Rocha foram 
recebidos pelos prefeitos Gilberto Braga (PSDB) e Sissi Viana (PSDB), respectivamente, 
para uma reunião com a população. Já em Cândido Mendes, a comitiva se reuniu com a 
população local em uma sessão organizada pela pré-candidata a deputada federal, 
Alexandra Viana. 
 
Finalizando a agenda, Alexandre Almeida e Roberto Rocha estiveram em Barra do Corda, 
em uma reunião com trabalhadores rurais da localidade e dos municípios de Fernando 
Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, Dom Pedro, Presidente Dutra e Grajaú. 
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PSB lança pré-candidatura de Bira para Deputado Federal sábado (23) 

 
 
O Partido Socialista Brasileiro no Maranhão (PSB/MA) lança neste sábado (23), no Rio 
Poty Hotel, a pré-candidatura de Bira do Pindaré a deputado Federal. Elegê-lo é uma 
prioridade para os socialistas maranhenses, que o avaliam como um dos melhores 
nomes para o Congresso Nacional. 
 
Bira está no segundo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Como as principais marcas ao longo destes oito anos, os socialistas 
destacaram a luta ao lado do povo, em defesa das comunidades, com trabalho sério, 
honesto e comprometido em melhorar as condições de vida da população e dos 
trabalhadores maranhenses. 
 
Os socialistas frisaram ainda que a missão do deputado na Casa Legislativa foi cumprida 
da melhor maneira. Sempre do mesmo lado, com oposição forte e responsável ao grupo 
Sarney, o parlamentar é um dos principais aliados do governo Flávio Dino. Segundo ele, 
um governador que sempre teve muito compromisso e responsabilidade no trato da 
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coisa pública e no investimento em políticas estruturantes que, de fato, têm ajudado a 
mudar a vida das pessoas. 
 
Para ele, o desafio, agora, é a renovação do Congresso Nacional. “O golpe e os recentes 
ataques à democracia demonstrou a gravidade da situação que o país atravessa. Não 
podemos aceitar retrocessos e retirada de direitos do povo. De modo que o desafio é 
novo, mas a luta é mesma e ao lado de quem acredita em um Maranhão e em um Brasil 
mais humano, belo e justo”, declarou Bira. 
 
O lançamento da pré-candidatura será no Rio Poty Hotel, no próximo sábado (23), às 
15h, e deve reunir importantes líderes da política maranhense. 
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Deputado Fábio Macedo prestigia festa junina em Igarapé Grande 

 
Fábio Macedo ao lado do prefeito 

 
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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Da tribuna, deputados destacam sucesso do ‘Arraiá do Povo” 

 
Deputados Zé Inácio e Fábio Braga destacaram a organização e sucesso do Arraiá do Povo. Trabalho da  
Comunicação da Assembleia também mereceu destaque 

 
Os deputados estaduais Zé Inácio (PT) e Fábio Braga (SD) destacaram, na sessão desta 
segunda-feira (18), o sucesso do ‘Arraiá do Povo’ que, durante três noites, celebrou os 
festejos juninos com uma programação diversificada, no estacionamento do Poder 
Legislativo, ao lado do Complexo de Comunicação. A pedidos do público, haverá mais 
um dia da festança no próximo sábado (23), conforme anunciou o presidente da Casa, 
deputado Othelino Neto (PCdo). 
 
Zé Inácio parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa em razão do brilhantismo 
do ‘Arraiá do Povo’. “O arraial organizado por esta Casa, com total apoio de V. Ex.ª, foi 
uma das atrações principais do São João no fim de semana em São Luís. Os melhores 
grupos de bumba meu boi, quadrilhas, cacuriá, entre outros, participaram do evento. 
Aproveito a oportunidade para parabenizar os organizadores, na pessoa de Ana Paula 
Lobato, presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão”, disse. 
 
O petista também destacou o trabalho desempenhado pelos profissionais da 
comunicação da Assembleia. “Não poderia deixar de fazer referência ao trabalho do 
Complexo de Comunicação da Assembleia, que fez transmissão ao vivo e utilizou muito 
bem as redes sociais para divulgar o evento. Todos os profissionais estão de parabéns 
pela brilhante cobertura”, completou. 
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Fábio Braga, por sua vez, afirmou que ficou impressionado com as manifestações de 
alegria dos funcionários da Assembleia e de seus familiares. E, também, dos 
parlamentares. “O que se viu aqui foi uma festa brilhante, com a presença de diversas 
manifestações folclóricas, que se apresentaram nesta Casa, nas três noites. O Grupo de 
Esposas de Deputados, por meio da presidente Ana Paula Lobato, e o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, estão de parabéns pelo êxito do 
evento. Destaco a empolgação dos funcionários, que se fizeram presentes e se 
divertiram no ‘Arraiá do Povo’”, salientou Fábio Braga. 
 
Animado com o sucesso do evento, o deputado Othelino Neto anunciou que, no próximo 
sábado (23), o arraial terá mais uma noite de festa. “Uma bela festa e foi muito bom ver 
os nossos servidores e servidoras com seus familiares, amigos e os visitantes divertindo-
se, com segurança e muita alegria, nas três noites da festança”, comemorou Othelino. 
 
Iniciativa consagrada 
 
Crianças, jovens, adultos e idosos aproveitaram cada momento no arraial e a boa notícia 
é que a festa continuará no próximo sábado, a partir das 18h30. A programação, no 
entanto, ainda será divulgada. A iniciativa, pela organização e sucesso de público, 
garantiu a entrada do arraial na lista dos melhores da cidade. 
 
Os veículos que compõem o Complexo de Comunicação da Assembleia já estão se 
programando para repetir a cobertura jornalística, também bastante elogiada nas três 
noites. Um batalhão de profissionais foi mobilizado para que telespectadores e 
internautas pudessem acompanhar toda a movimentação. 
 
No arraial, estão montadas quatro barracas para a venda de comida típica, com mesas e 
cadeiras, além de playground para a criançada e um grande palco, para as apresentações 
dos grupos folclóricos maranhenses. A estrutura engloba ainda amplo estacionamento, 
banheiros químicos, rampa de acesso na entrada e área reservada para pessoas com 
deficiência em frente ao palco, tudo dentro das normas de legislação. 
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Assembleia Legislativa premia vencedores do 41º Festival Guarnicê de Cinema em três 
categorias 

 
Diretora adjunta de Comunicação, Jornalista Sílvia Tereza, entregou a  
premiação em nome da Assembleia Legislativa 

 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão entregou premiação aos vencedores do 41º 
Festival Guarnicê de Cinema, durante a cerimônia de encerramento do evento, realizada 
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no último sábado (16), no Cine Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís. A diretora 
adjunta de Comunicação da Alema, jornalista Sílvia Tereza, representou o Parlamento 
Estadual. 
 
O Festival Guanicê de Cinema aconteceu entre os dias 9 e 16 de junho, coordenado pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do Departamento de Assuntos 
Culturais (DAC/PROEXCE), com apoio da Assembleia Legislativa, que premiou os 
melhores nas categorias documentário, vídeo e filme em curta-metragem. 
 
O “Prêmio Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão”, subdividido em 
“Prêmio Erasmo Dias”, “Prêmio Mauro Bezerra” e “Prêmio Bernardo Almeida”, foi 
entregue para Taciano Dourado Brito, vencedor das categorias melhor curta (“Prêmio 
Erasmo Dias”) e melhor documentário (“Prêmio Mauro Bezerra”), pelo filme “Marina”, 
e para Daniel Drummond, vencedor da categoria melhor curta de ficção (“Prêmio 
Bernardo Almeida”), por “A Capataz”. Cada um dos prêmios corresponde a dez salários 
mínimos. Daniel Drummond não compareceu ao evento e nem enviou representante, 
mas receberá em outra oportunidade. 
 
Taciano Dourado Brito, vencedor de duas categorias, recebeu as premiações das mãos 
da diretora adjunta de Comunicação da Assembleia Legislativa, Silvia Tereza. “A 
Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Othelino Neto, apoia o Festival Guarnicê 
de Cinema por considerá-lo de suma importância para o Brasil. E não somente por 
apresentar um panorama da produção audiovisual brasileira, com a participação de 
cineastas e produtores de alta qualidade, mas, sobretudo, por também destacar o 
trabalho produzido no Maranhão nessa área e revelar muitos talentos, além, claro, de 
auxiliar na circulação de obras de cineastas de todo o Brasil”, disse. 
 
Além das premiações, foram homenageadas a cineasta Anna Muylaert, a produtora 
Ariadine Mazzetti, a realizadora Edna Fujii e Maria Raimunda, que frequenta o festival 
desde as primeiras edições, ainda como Mostra Super 8 de Cinema. 
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Podemos reúne pré-candidatos e dirigentes municipais em encontro 

 
 
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. O evento foi coordenado pelo deputado federal Aluisio Mendes, presidente 
estadual do Podemos, que destacou o compromisso do partido com um novo jeito de 
fazer política. 
 
“Estamos estruturando o Podemos em todo o Maranhão, reunindo pessoas 
comprometidas em fazer política com transparência, honestidade, competência e 
compromisso em construir um estado mais justo e com igualdade para todos os 
maranhenses. É com esse espírito que vamos disputar as eleições deste ano”, enfatizou 
Aluisio Mendes. 
 
No encontro, foram discutidos temas relativos ao pleito eleitoral deste ano, como 
registro de candidaturas, financiamento de campanha e prestação de contas, em 
palestra do advogado e vice-presidente estadual do Podemos, Márcio Endles. Os pré-
candidatos tiraram dúvidas e receberam a garantia de que terão total apoio do partido 
para que possam realizar suas campanhas. 
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Também foram empossados os novos presidentes dos segmentos do partido. A agente 
federal Maria de Jesus comandará o Podemos Mulher; Ribinha Silva presidirá o Podemos 
Jovem, e o arte-educador Léo Lima coordenará o Núcleo de Direitos Humanos. 
“Queremos e podemos fazer a diferença na política, trabalhando em prol da população. 
É com esses ideais que construiremos um grande partido no Maranhão”, finalizou Aluisio 
Mendes. 
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Senado: Alexandre Almeida percorre municípios da região do Alto Turi 

 
 
A pré-campanha do deputado Alexandre Almeida (PSDB) ao Senado Federal segue em 
ritmo acelerado. Juntamente com o presidente estadual do PSDB e pré-candidato ao 
Governo do Maranhão, senador Roberto Rocha, o deputado esteve na região do Alto 
Turi, onde visitou os municípios de Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e 
Cândido Mendes. A agenda foi finalizada no domingo (17), em Barra do Corda. 
 
Alexandre Almeida ressaltou que está percorrendo todo o Maranhão cumprindo dois 
papéis. “Primeiro estamos prestando contas do nosso mandato para a população 
maranhense. Além disso, estamos falando desse importante momento que vivemos, 
onde os maranhenses têm a oportunidade de renovar os seus quadros políticos”. 
 
A caravana teve início em Carutapera. Alexandre Almeida e Roberto Rocha, juntamente 
com os demais candidatos tucanos e lideranças locais, foram recebidos na Colônia de 
Pescadores para uma reunião. Em seguida, se dirigiram à prefeitura, onde foram 
recebidos pelo prefeito André Dourado (PR), que os acompanhou até o Hospital Regional 
do município, para verificação das obras de reforma da unidade, paradas desde 2015. 
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Em Luís Domingues e Godofredo Viana, Alexandre Almeida e Roberto Rocha foram 
recebidos pelos prefeitos Gilberto Braga (PSDB) e Sissi Viana (PSDB), respectivamente, 
para uma reunião com a população. Já em Cândido Mendes, a comitiva se reuniu com a 
população local em uma sessão organizada pela pré-candidata a deputada federal, 
Alexandra Viana. 
 
Finalizando a agenda, Alexandre Almeida e Roberto Rocha estiveram em Barra do Corda, 
em uma reunião com trabalhadores rurais da localidade e dos municípios de Fernando 
Falcão, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, Dom Pedro, Presidente Dutra e Grajaú. 
 
Além das reuniões com a população e lideranças políticas de todos os municípios 
visitados, Alexandre Almeida e Roberto Rocha também concederam entrevistas a rádios 
locais, oportunidade em que falaram sobre as suas pré-campanhas e sobre projetos para 
incentivar e desenvolver o Maranhão. 
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Assembleia Legislativa premia vencedores do 41º Festival Guarnicê de Cinema em três 
categorias 

 
Moraes (Agência Assembleia) 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão entregou premiação aos vencedores do 41º 
Festival Guarnicê de Cinema, durante a cerimônia de encerramento do evento, realizada 
no último sábado (16), no Cine Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís. A diretora 
adjunta de Comunicação da Alema, jornalista Sílvia Tereza, representou o Parlamento 
Estadual. 
 
O Festival Guarnicê de Cinema aconteceu entre os dias 9 e 16 de junho, coordenado pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do Departamento de Assuntos 
Culturais (DAC/PROEXCE), com apoio da Assembleia Legislativa, que premiou os 
melhores nas categorias documentário, vídeo e filme em curta-metragem. 
 
O “Prêmio Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão”, subdividido em 
“Prêmio Erasmo Dias”, “Prêmio Mauro Bezerra” e “Prêmio Bernardo Almeida”, foi 
entregue para Taciano Dourado Brito, vencedor das categorias melhor curta (“Prêmio 
Erasmo Dias”) e melhor documentário (“Prêmio Mauro Bezerra”), pelo filme “Marina”, 
e para Daniel Drummond, vencedor da categoria melhor curta de ficção (“Prêmio 
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Bernardo Almeida”), por “A Capataz”. Cada um dos prêmios corresponde a dez salários 
mínimos. Daniel Drummond não compareceu ao evento e nem enviou representante, 
mas receberá em outra oportunidade. 
 
Taciano Dourado Brito, vencedor de duas categorias, recebeu as premiações das mãos 
da diretora adjunta de Comunicação da Assembleia Legislativa, Silvia Tereza. “A 
Assembleia Legislativa apoia o Festival Guarnicê de Cinema por considerá-lo de suma 
importância para o Brasil. E não somente por apresentar um panorama da produção 
audiovisual brasileira, com a participação de cineastas e produtores de alta qualidade, 
mas, sobretudo, por também destacar o trabalho produzido no Maranhão nessa área e 
revelar muitos talentos, além, claro, de auxiliar na circulação de obras de cineastas de 
todo o Brasil”, disse. 
 
Além das premiações, foram homenageadas a cineasta Anna Muylaert, a produtora 
Ariadine Mazzetti, a realizadora Edna Fujii e Maria Raimunda, que frequenta o festival 
desde as primeiras edições, ainda como Mostra Super 8 de Cinema. 
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Arraial do Gedema deu tão certo que será reaberto no sábado na véspera de São João 

 
Othelino Neto e Ana Paula Lobato: sucesso com o “Arraiá do Povo” 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Filho (PCdoB) acertou em 
cheio no projeto junino do Gedema, braço social do Poder Legislativo, comandado por 
sua esposa, Ana Paula Lobato. Organizado para ser uma grande prévia das festas juninas 
de São Luís, o “Arraiá do Povo”, realizado quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16) 
no pátio de estacionamento do Palácio Manoel Beckman, tornou-se uma festa bem 
maior do que muitos esperavam. Os três dias de festança reuniu milhares de servidores 
da instituição e visitantes. Bem organizado, com os portões abertos e com uma 
programação recheada do que há de melhor de todos os sotaques de bumba-boi e 
outros folguedos juninos, o “Arraiá do Povo” foi tão bem sucedido que o presidente do 
Poder Legislativo e a presidente do Gedema decidiram “esticar” a programação com a 
reabertura do arraial no próximo sábado (23), véspera de São João. 
 
São Luís, 18 de Junho de 2018. 
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Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332 

 
Glaubert pediu urgência na rodovia estadual que liga  
os Municípios de Cantanhede e Pirapemas à BR-135. 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou indicação solicitando ao Governo 
do Estado, que tome providências para que seja realizada a recuperação, em caráter de 
urgência, da MA-332, rodovia estadual que liga os Municípios de Cantanhede e 
Pirapemas à BR-135. 
 
De acordo com o parlamentar, que esteve no município na última semana, o inverno 
rigoroso castigou a rodovia, e por isso, é necessário que sejam tomadas medidas para a 
recuperação imediata desse importante trecho. 
 
“Estive no Povoado Vassouras de Botão, que pertence ao município de Cantanhede, e 
pude conferir a situação da rodovia que liga Matões, Cantanhede e Pirapemas. O inverno 
este ano foi intenso e deixou vários pontos da rodovia precisando de reparo. Essa 
indicação, tenho certeza absoluta, resultará na recuperação imediata do trecho que 
beneficia a população dos três municípios”. Destacou Glalbert. 

 


