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Arraiá do Povo fecha com chave de ouro e casa cheia 

 
 
Com segurança, acessibilidade, conforto e diversidade, marcas que o consagraram como 
um dos mais bonitos e animados de São Luís, o Arraiá do Povo foi encerrado, na noite de 
sábado (23), com a presença de numeroso público, que participou e se divertiu com o 
Boi de Presidente Juscelino, Quadrilharte de Alcântara, show de Gargamel, Boi de 
Upaon-Açu, Boi Pirilampo, Boi da Maioba e show de Josy Porto. 
 
Idealizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado, o espaço foi 
montado na área do estacionamento da Casa, ao lado do Complexo de Comunicação, 
consagrando-se como um projeto vitorioso e a aprovação do público pela organização, 
segurança, conforto, acessibilidade e qualidade das atrações. 
 
Planejada para os dias 14,15 e 16, devido à aceitação do público, e diante de muitos 
pedidos, a festa ganhou mais uma noite, uma ideia do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB). Repetindo o que aconteceu nas primeiras, a noite de 
despedida recebeu servidores da Casa e seus familiares, crianças (que podiam se divertir 
em um playground gratuito montado no espaço), jovens, adultos e idosos. 
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“Realmente, o Arraiá do Povo está muito bonito e animado. Pena que já é o último dia. 
Fica um gostinho de quero mais. Parabéns à Assembleia pela organização e a todos que 
contribuíram para seu sucesso. Vim de muito longe só para prestigiar”, declarou a 
vereadora de São João do Caru, Maralice Almeida Pinto. 
 

 
 
“Estamos muito orgulhosos de nos apresentar aqui. É um lindo arraial. Esperamos voltar 
outras vezes”, disse o presidente do Bumba Boi de Presidente Juscelino, Odair José. Já 
Haroldo Júnior, vereador e coordenador da Quadrilharte, de Alcântara, disse ter ficado 
feliz pelo convite. “Aqui tudo está muito lindo e animado. Estamos todos muito felizes 
pela oportunidade que nos deram de mostrar nosso trabalho”, frisou. 
 
Equipe de Comunicação dá um show de cobertura 
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Como nas noites anteriores, o Arraiá do Povo contou, mais uma vez, com ampla 
cobertura da equipe de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia online, site e 
redes sociais. Com transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas e a 
cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, 
telespectadores e internautas foram brindados com o melhor da cultura maranhense. 
 
A última noite foi transmitida pelo canal digital aberto 51.2 e 17, na TVN, pela rádio web. 
E para todo o mundo, por meio das redes sociais, nas páginas no Facebook, Instagram 
Twitter e pelo site al.ma.leg.br/tv. “Nossa equipe realizou um excelente trabalho de 
cobertura jornalística. Recebemos muitos elogios e isso nos deixou honrados e 
agradecidos. O Arraiá do Povo está consagrado. Mais uma vez, o público compareceu em 
peso. Vai ficar marcado na memória dos festejos juninos do Maranhão e da Assembleia”, 
destacou o diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings. 
 
“O trabalho de comunicação, de forma integrada, foi muito importante para a 
divulgação, transmissão e cobertura do Arraiá do Povo. Estão de parabéns a presidência 
da Assembleia, o Gedema e todas as diretorias da Casa envolvidas. O resultado positivo 
foi alcançado graças a uma grande soma de esforços”, avaliou a diretora adjunta de 
Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza. 
 
Avaliação positiva do presidente da Casa e da presidente do Gedema 
 

 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação dos servidores e seus familiares, 
convidados e do povo em geral, que aproveitaram o que há de melhor na cultura 
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maranhense. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso deste projeto”, declarou o deputado Othelino Neto. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, ressaltou que o trabalho realizado teve 
como foco proporcionar uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O 
público gostou muito do que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por 
nosso trabalho ter dado certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. 
Alcançamos nossos objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse 
sucesso”, agradeceu. 
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PSB lança pré-candidatura de Bira a deputado Federal 

 
 
Com auditório lotado, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou na tarde deste sábado 
(23), em São Luís, a pré-candidatura de Bira do Pindaré a deputado Federal. O evento, 
que contou com a presença do presidente da sigla no Maranhão, Luciano Leitoa, e do 
governador Flávio Dino, dentre deputados, prefeitos, vereadores e lideranças populares 
e Sindicais em apoio ao deputado. 
 
A opinião de que Bira representa a Renovação do Congresso Nacional frente a grave crise 
que o país atravessa com a uma agenda que tem retirado direitos da população e dos 
trabalhadores brasileiros foi unânime. Não apenas para os socialistas, mas, sobretudo, 
para cada liderança que declarou apoio a ele, o pré-candidato reúne as qualidades e o 
perfil para assumir o cargo em Brasília. 
 
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, destacou a atuação de Bira na Assembleia 
Legislativa e a importância de elegê-lo para o Congresso Nacional. Na mesma linha, 
Luciano Leitoa falou do perfil do correligionário e lembrou a trajetória política de Bira 
desde a campanha para Senado em 2006, oportunidade em que, com muita 
simplicidade, obteve alcançou a marca de mais de meio milhão de votos. 
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“Ele é aquele cara que o olhar é o espelho da alma, É isso que nos traz a confiança no 
deputado Bira do Pindaré. Não tenho sombra de dúvidas da nossa decisão e o que nós 
pudermos fazer para eleger o Bira do Pindaré deputado Federal, nós vamos fazer!”, 
garantiu. 
 
Para Flávio Dino, o pré-candidato a deputado Federal representa o sentimento simples, 
que liga e conecta as pessoas pela consciência, pelas ideias, mas acima de tudo pela 
alma, pelo coração. “E eu tenho certeza eu no dia que o Bira estiver no Congresso 
Nacional ele vai ser a aquela pessoa que falou uma coisa na campanha, e fez a mesma 
coisa, como deputado federal, representando vocês e as pessoas mais simples do Estado 
do Maranhão. Do mesmo jeito que ele fez na Assembleia Legislativa”, reforçou. 
 
Grandes nomes da política nacional enviaram mensagens em apoio à pré-candidatura de 
Bira. É o caso da senadora Lidice da Mata, da Bahia, do senador João Capiberibe, do 
Amapá, do deputado Federal Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, e filho do saudoso 
Eduardo Campos, João Campos, de Pernambuco. 
 
“Bira tem uma sintonia fina com o povo do Maranhão e representa, de fato, aqueles que 
mais precisam de transformações e de mudanças nesse estado oprimido por oligarquia 
durante décadas. Bira enriquece o parlamento maranhense e vai fazer o mesmo em 
Brasília”, afirmou Capiberibe. 
 
Em discurso emocionado, Bira agradeceu a presença e todas as declarações de apoio. 
Ele lembrou as lutas em defesa das comunidades e das causas populares e afirmou que, 
agora, o desafio é a renovação política em Brasília, mas que a luta e o lado continuam o 
mesmo. 
 
“Nós precisamos realmente levar uma política boa para Brasília, com a experiência de 
dois mandatos como deputado estadual, da experiência das lutas populares e sociais e 
com a disposição de enfrentar essa agenda perversa do governo Temer”, sublinhou. 
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Em entrevista deputado Othelino Neto esclarece posicionamento político na cidade de 
Pinheiro 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B-bqC4Di62g
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Blog do Vandoval – Em entrevista exclusiva concedida a Nova TV Difusora Pinheiro, o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, esclareceu 
seu posicionamento político na cidade nas eleições deste ano. 
 
A entrevista foi dada ao apresentador Sandro Moraes e foi ao ar no Programa a Voz de 
Pinheiro. Veja abaixo a entrevista na integra. 

  

https://vandovalrodrigues.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ul36H-MOJnQ
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Roberto Rocha conquista adeptos com caravana 

 
 
O senador Roberto Rocha (PSDB) é o político que mais tem se movimentado nessa fase 
de pré-campanha rumo ao Governo do Estado. 
 
Com a sua “Caravana da Esperança”, formada pelos demais pré-candidatos do PSDB, ele 
está percorrendo os municípios maranhenses em busca de apoio e, mais do que isso, 
levando a sua mensagem de esperança aos milhares de maranhenses cansados da falta 
de perspectiva e da má gestão do governo atual. 
 
Neste último sábado, 23, Roberto Rocha e os deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio e 
ainda o ex-deputado Clodomir Paz, visitaram as cidades de Presidente Juscelino, Morros 
e Humberto de Campos. Em todas, eles foram recebidos com entusiasmo pela população 
que defende uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Em presidente Juscelino, a reunião foi na residência do prefeito, Magno Teixeira, que na 
presença de vereadores, secretários e lideranças comunitárias, ratificou o seu apoio ao 
senador Roberto Rocha e aos demais pré-candidatos do PSDB. 
 
Na oportunidade, ele anunciou algumas conquistas para o município, por meio de 
emendas de sua autoria. Entre elas, a construção de 50 casas que serão destinadas aos 
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trabalhadores rurais, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Em parceria 
com a Codevasf, Roberto Rocha também conseguiu, para Presidente Juscelino, 20 kits 
de irrigação de 500m², destinados às associações rurais do município. 
 
Ainda em Presidente Juscelino, Rocha participou de uma reunião organizada pelo 
empresário Ricardo Lago, liderança política da região. 
 
A agenda do senador pela Região do Munim contemplou também a cidade Morros, onde 
ele concedeu entrevista para a Rádio Antena 1 FM. Em seguida, ele participou de um 
encontro organizado por Milton José, mais conhecido como Paraíba, uma das mais fortes 
e influentes lideranças da região. 
 
Durante o encontro, o senador anunciou a liberação de recursos totalizando R$ 
1.683.600,00 para o Programa Nacional de Habitação Rural do Ministério das Cidades 
para a construção de 46 casas para agricultores da cidade de Morros. O anúncio foi 
comemorado por todos que participaram da reunião. 
 
“A nossa cidade precisa de muita coisa, por isso temos que seguir em frente, confiando 
e acreditando que as coisas vão melhorar. O senador Roberto Rocha tem bons projetos 
e é por isso que nós estamos aqui hoje para apoiá-lo”, disse Mardelli Gomes, 42 anos, 
moradora de Morros. 
 
Roberto Rocha encerrou a agenda da semana com uma visita de cortesia ao prefeito de 
Humberto de Campos, José Ribamar. Na ocasião, ele falou sobre as oportunidades para 
o município e anunciou ao prefeito sobre a possibilidade de incluir Humberto de Campos 
na Rota das Emoções, projeto de sua autoria que cria uma frente parlamentar em defesa 
do fortalecimento da região. 
 
“Aqui, na Região do Munim, nós andamos em vários municípios e percebemos que, 
como em qualquer outra região do estado, é uma região rica, porém com um povo 
pobre. Isso acontece porque não há uma exploração econômica dessa riqueza, só há 
exploração política da pobreza. E nós queremos fazer diferente, pois o PSDB tem o 
compromisso de voltar a fazer do Maranhão um estado que produza cidadãos capazes 
de acreditar e lutar pelo potencial de desenvolvimento econômico do seu estado e do 
seu povo”, disse Roberto Rocha. 
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Roberto Rocha segue em pré-campanha pelos municípios 

 
 
Dando continuidade à sua movimentada agenda de visitas pelos municípios do estado, 
o senador Roberto Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do Maranhão, esteve nesta 
quinta-feira, 21, nas cidades de Icatu, Axíxá, Cachoeira grande e Rosário. Em todas, ele 
angariou apoios importantes para o seu projeto eleitoral. 
 
A comitiva do senador foi formada pelos pré-candidatos do PSDB, entre eles, os 
deputados estaduais, Alexandre Almeida e Wellington do Curso, o deputado federal 
Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio, o promotor de justiça aposentado, Celso 
Pinho e o ex-deputado e atual chefe de gabinete de Roberto Rocha, Clodomir Paz. 
 
Em todos os municípios por onde passou, o senador deixou sua marca, anunciou projetos 
importantes conquistados pelo seu mandato no Senado Federal, a exemplo da 
ampliação da Codesvaf- grande conquista para o estado, pois vai poder atuar em todo o 
Maranhão com obras e ações estruturantes, segundo o senador. 
 
A agenda começou na cidade de Icatu, onde ele conversou com pessoas da comunidade, 
em uma reunião organizada pela jovem liderança da região, Alex Gonçalves. Para o 
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município, Roberto Rocha anunciou projetos que irão contribuir para o seu crescimento 
econômico, como a possibilidade de incluir Icatu na Rota das Emoções, um dos principais 
roteiros turísticos do País. Falou ainda sobre a importância do projeto de sua autoria que 
dobra o repasse de recursos para a merenda escolar em municípios em situação de 
extrema pobreza. 
 
Para a habitação, o senador anunciou que já está em andamento no Ministério das 
Cidades, a construção de 100 casas para Icatu pelo Programa Nacional de Habitação 
Rural. 
 
“Para nós, a vinda do Roberto Rocha é muito positiva, porque já conhecemos o trabalho 
dele como senador. Eu tenho certeza de que vai ser de grande relevância a presença dele 
aqui, porque nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos pleitos para Icatu, 
que é melhorar as nossas estradas, a nossa saúde, educação, transporte escolar, além 
de outras coisas que eu tenho certeza de que podemos conseguir com a ajuda dele”, 
disse Élida Torres, presidente da Associação Quilombola de Santa Maria, em Icatu. 
 
Da cidade de Icatu, Roberto Rocha e sua comitiva seguiram até Axixá, para uma reunião 
com a prefeita Soninha Campos. A prefeita aproveitou a presença do senador para 
conversar sobre as demandas do município, entre eles, a construção do balneário na 
Beira Rio, cujo projeto já está pronto, aguardando apenas recursos para início das obras. 
 
Na quinta-feira, Roberto Rocha ainda visitou o município de Cachoeira Grande, onde 
participou de uma reunião com o prefeito Antônio Ataídes (Tonhão), vereadores, 
secretários e lideranças locais. Na ocasião, Rocha ouviu atentamente todas as 
reivindicações das pessoas que estavam presente na reunião e fez um breve resumo de 
sua atuação legislativa no Senado. Muitos deles beneficiam diretamente a cidade de 
Cachoeira Grande, como a construção, por meio do Ministério das Cidades, de 71 casas 
para associações; o projeto de construção de mais 200 metros de cais na cidade, além 
de uma ponte que vai ligar as cidades de Morros, Cachoeira Grande e Balágua. 
 
O senador concluiu a agenda com uma reunião na residência da prefeita Irlahi Moraes, 
em Rosário. Dentre os muitos projetos anunciados, ele destacou a revitalização do Rio 
Itapecuru, cujo diagnóstico ambiental já foi concluído pela Codevasf e em breve será 
apresentado para todo o Maranhão. 
 
Por meio de emenda do senador Roberto Rocha, Rosário vai receber também kits de 
irrigação para ajudar os trabalhos dos pequenos produtores rurais do município, além 
de recursos para a manutenção das unidades de Saúde e recuperação de estradas 
vicinais. 
 
“Estamos percorrendo o estado para levar a nossa mensagem de esperança, e também 
para mostrar que o Maranhão pode ter opções. Nosso estado não tem apenas dois 
partidos. Nós temos a missão de sermos essa opção para o povo que já está cansado 
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dessa dicotomia Sarney versus antisarney. Estamos tentando construir com as pessoas 
o sonho e a esperança de acreditar novamente no Maranhão, acreditar que essas 
pessoas que são mais jovens vão ter um futuro melhor do que o nosso”, disse Roberto 
Rocha. 
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Bira : A trajetória e a fidelidade política de um pré-candidato como garantia para o eleitor 

 
Bira e o governador Flávio Dino: trincheira em defesa das causas populares 

 
Emoção, trajetória contada em cordel e um auditório lotado. Foi assim que o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) lançou na tarde deste sábado (23), no Rio Poty Hotel, em São 
Luís, a pré-candidatura de Bira do Pindaré a deputado Federal. 
 
Com dois mandatos de deputado estadual, Bira possui uma trajetória retilínea que 
inspira confiança no eleitor e o inclui entre os raros políticos leais às suas ideias e 
compromissos com as causas populares. Desde o início de sua jornada na pastoral da 
juventude da Igreja Católica, passando pelo movimento estudantil e sindical (foi 
presidente do Sindicato dos Bancários) até exercer o cargo de Delegado Regional do 
Trabalho, durante o governo Lula, onde combateu sem tréguas o trabalho escravo no 
Maranhão, ele sempre manteve uma coerência político/partidária. 
 
Depois de mais de trinta anos de militância no PT, ele se viu obrigado a deixar a legenda 
em 2013 depois de resistir por três anos em uma ferrenha oposição à aliança com o 
governo Roseana Sarney. Ciente dos valores inerentes à fidelidade partidária e da sua 
incapacidade de exercer o seu mandato de deputado estadual sem contrariar as 
orientações do partido na defesa de um governo que considerava desastroso, ele 
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transferiu-se para o PSB, pnde continiua até hoje e pretende disputar uma vaga na 
Câmara Federal. 
 

 
César Teixeira e Bira do Pindaré: Bandeira de Aço 

 
Um outro aspecto do seu exercício parlamentar é o entendimento da cultura, 
especialmente a popular, como meio importante de transformação social. Não foi à toa 
que artistas, lideranças populares, sindicais e representantes de movimentos socias 
deram um brilho especial à festa que ainda contou com as presenças do presidente do 
PSB no Maranhão, Luciano Leitoa, do governador Flávio Dino (PCdoB), do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior (PDT) e dos deputados Weverton Rocha (PDT), Rafael Leitoa 
(PCdoB), Marco Aurélio (PCdoB). 
 
Em uma mensagem de vídeo, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, destacou a 
atuação de Bira na Assembleia Legislativa e a importância de elegê-lo para o Congresso 
Nacional. Da mesma forma, Luciano Leitoa falou do perfil do correligionário e lembrou a 
trajetória política de Bira desde a campanha para Senado em 2006. Naquela 
oportunidade o deputado obteve mais de meio milhão de votos. 
 
“Ele é aquele cara que o olhar é o espelho da alma. É isso que nos traz a confiança no 
deputado Bira do Pindaré. Não tenho sombra de dúvidas da nossa decisão e o que nós 
pudermos fazer para eleger o Bira do Pindaré deputado Federal, nós vamos fazer!”, 
garantiu. 
 
Para Flávio Dino, o pré-candidato a deputado Federal representa o sentimento simples, 
que liga e conecta as pessoas pela consciência, pelas ideias, mas acima de tudo pela 
alma, pelo coração. O governador destacou também que, na política, as pessoas fazem 
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escolhas e decidem se querem defender o 1% dos mais ricos e poderosos, ou os 99% da 
população. 
 
“E eu tenho certeza eu no dia que o Bira estiver no Congresso Nacional ele vai ser a 
aquela pessoa que falou uma coisa na campanha, e fez a mesma coisa, como deputado 
federal, representando vocês e as pessoas mais simples do Estado do Maranhão. Do 
mesmo jeito que ele fez na Assembleia Legislativa”, reforçou. 
 
Emocionado, Bira agradeceu a participação de todos os presentes e lembrou a 
importância que a luta popular, sindical e social tem em sua vida. Ele acrescentou que o 
desafio é novo, a renovação do Congresso Nacional, mas a luta continua a mesma e ao 
lado do povo. 
 
“O grande desafio é a renovação política em Brasília. Infelizmente, hoje o Congresso 
Nacional é uma vergonha internacional e nós precisamos realmente levar uma política 
boa, com a experiência de dois mandatos como deputado estadual, da experiência das 
lutas populares e sociais e com a disposição de enfrentar essa agenda perversa do 
governo Temer”, afirmou. 
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Roberto Rocha e sua Caravana da Esperança conquistam adeptos por onde passa 

 
 
O senador Roberto Rocha (PSDB), sem dúvidas, é o político que mais tem se 
movimentado nessa fase de pré-campanha rumo ao governo do estado. De domingo a 
domingo, ele não para, sempre conciliando as suas viagens pelo interior do estado com 
as suas atividades no Senado Federal. 
 
Com a sua “Caravana da Esperança”, formada pelos demais pré-candidatos do PSDB, ele 
está percorrendo os municípios maranhenses em busca de apoio e, mais do que isso, 
levando a sua mensagem de esperança aos milhares de maranhenses cansados da falta 
de perspectiva e da má gestão do governo atual. 
 
Neste último sábado, 23, Roberto Rocha e os deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio e 
ainda o ex-deputado Clodomir Paz, visitaram as cidades de Presidente Juscelino, Morros 
e Humberto de Campos. Em todas, eles foram recebidos com entusiasmo pela população 
que defende uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Em presidente Juscelino, a reunião foi na residência do prefeito, Magno Teixeira, que na 
presença de vereadores, secretários e lideranças comunitárias, ratificou o seu apoio ao 
senador Roberto Rocha e aos demais pré-candidatos do PSDB. 
 
Na oportunidade, ele anunciou algumas conquistas para o município, por meio de 
emendas de sua autoria. Entre elas, a construção de 50 casas que serão destinadas aos 
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trabalhadores rurais, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Em parceria 
com a Codevasf, Roberto Rocha também conseguiu, para Presidente Juscelino, 20 kits 
de irrigação de 500m², destinados às associações rurais do município. 
 

 
 
Ainda em Presidente Juscelino, Rocha participou de uma reunião organizada pelo 
empresário Ricardo Lago, liderança política da região. 
 
A agenda do senador pela Região do Munim contemplou também a cidade Morros, onde 
ele concedeu entrevista para a Rádio Antena 1 FM. Em seguida, ele participou de um 
encontro organizado por Milton José, mais conhecido como Paraíba, uma das mais fortes 
e influentes lideranças da região. 
 
Durante o encontro, o senador anunciou a liberação de recursos totalizando R$ 
1.683.600,00 para o Programa Nacional de Habitação Rural do Ministério das Cidades 
para a construção de 46 casas para agricultores da cidade de Morros. O anúncio foi 
comemorado por todos que participaram da reunião. 
 
“A nossa cidade precisa de muita coisa, por isso temos que seguir em frente, confiando 
e acreditando que as coisas vão melhorar. O senador Roberto Rocha tem bons projetos 
e é por isso que nós estamos aqui hoje para apoiá-lo”, disse Mardelli Gomes, 42 anos, 
moradora de Morros. 
 
Roberto Rocha encerrou a agenda da semana com uma visita de cortesia ao prefeito de 
Humberto de Campos, José Ribamar. Na ocasião, ele falou sobre as oportunidades para 
o município e anunciou ao prefeito sobre a possibilidade de incluir Humberto de Campos 
na Rota das Emoções, projeto de sua autoria que cria uma frente parlamentar em defesa 
do fortalecimento da região. 
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“Aqui, na Região do Munim, nós andamos em vários municípios e percebemos que, 
como em qualquer outra região do estado, é uma região rica, porém com um povo 
pobre. Isso acontece porque não há uma exploração econômica dessa riqueza, só há 
exploração política da pobreza. E nós queremos fazer diferente, pois o PSDB tem o 
compromisso de voltar a fazer do Maranhão um estado que produza cidadãos capazes 
de acreditar e lutar pelo potencial de desenvolvimento econômico do seu estado e do 
seu povo”, disse Roberto Rocha. 
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Arraiá do Povo fecha com chave de ouro e casa cheia 

 
 
Com segurança, acessibilidade, conforto e diversidade, marcas que o consagraram como 
um dos mais bonitos e animados de São Luís, o Arraiá do Povo foi encerrado, na noite de 
sábado (23), com a presença de numeroso público, que participou e se divertiu com o 
Boi de Presidente Juscelino, Quadrilharte de Alcântara, show de Gargamel, Boi de 
Upaon-Açu, Boi Pirilampo, Boi da Maioba e show de Josy Porto. 
 
Idealizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado, o espaço foi 
montado na área do estacionamento da Casa, ao lado do Complexo de Comunicação, 
consagrando-se como um projeto vitorioso e a aprovação do público pela organização, 
segurança, conforto, acessibilidade e qualidade das atrações. 
 
Planejada para os dias 14,15 e 16, devido à aceitação do público, e diante de muitos 
pedidos, a festa ganhou mais uma noite, uma ideia do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB). Repetindo o que aconteceu nas primeiras, a noite de 
despedida recebeu servidores da Casa e seus familiares, crianças (que podiam se divertir 
em um playground gratuito montado no espaço), jovens, adultos e idosos. 
 
“Realmente, o Arraiá do Povo está muito bonito e animado. Pena que já é o último dia. 
Fica um gostinho de quero mais. Parabéns à Assembleia pela organização e a todos 
que contribuíram para seu sucesso. Vim de muito longe só para prestigiar”, declarou a 
vereadora de São João do Caru, Maralice Almeida Pinto. 



 

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 

“Estamos muito orgulhosos de nos apresentar aqui. É um lindo arraial. Esperamos 
voltar outras vezes”, disse o presidente do Bumba Boi de Presidente Juscelino, Odair 
José. Já Haroldo Júnior, vereador e coordenador da Quadrilharte, de Alcântara, disse ter 
ficado feliz pelo convite. “Aqui tudo está muito lindo e animado. Estamos todos muito 
felizes pela oportunidade que nos deram de mostrar nosso trabalho”, frisou. 
 
Equipe de Comunicação dá um show de cobertura 
 
Como nas noites anteriores, o Arraiá do Povo contou, mais uma vez, com ampla 
cobertura da equipe de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia online, site e 
redes sociais. Com transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas e a 
cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, 
telespectadores e internautas foram brindados com o melhor da cultura maranhense. 
 
A última noite foi transmitida pelo canal digital aberto 51.2 e 17, na TVN, pela rádio web. 
E para todo o mundo, por meio das redes sociais, nas páginas no Facebook, Instagram 
Twitter e pelo site al.ma.leg.br/tv.  “Nossa equipe realizou um excelente trabalho de 
cobertura jornalística. Recebemos muitos elogios e isso nos deixou honrados e 
agradecidos. O Arraiá do Povo está consagrado. Mais uma vez, o público compareceu 
em peso. Vai ficar marcado na memória dos festejos juninos do Maranhão e da 
Assembleia”, destacou o diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin 
Jinkings. 
 
“O trabalho de comunicação, de forma integrada, foi muito importante para a 
divulgação, transmissão e cobertura do Arraiá do Povo. Estão de parabéns a 
presidência da Assembleia, o Gedema e todas as diretorias da Casa envolvidas. O 
resultado positivo foi alcançado graças a uma grande soma de esforços”, avaliou a 
diretora adjunta de Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza. 
 
Avaliação positiva do presidente da Casa e da presidente do Gedema 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação dos servidores e seus familiares, 
convidados e do povo em geral, que aproveitaram o que há de melhor na cultura 
maranhense. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso deste projeto”, declarou o deputado Othelino Neto. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, ressaltou que o trabalho realizado teve 
como foco proporcionar uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O 
público gostou muito do que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por 
nosso trabalho ter dado certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. 
Alcançamos nossos objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse 
sucesso”, agradeceu. 
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Roberto Rocha segue em pré-campanha pelos municípios da região do Munim 

 
 
Dando continuidade à sua movimentada agenda de visitas pelos municípios do estado, 
o senador Roberto Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do Maranhão, esteve nesta 
quinta-feira, 21, nas cidades de Icatu, Axíxá, Cachoeira grande e Rosário. Em todas, ele 
angariou apoios importantes para o seu projeto eleitoral. 
 
A comitiva do senador foi formada pelos pré-candidatos do PSDB, entre eles, os 
deputados estaduais, Alexandre Almeida e Wellington do Curso, o deputado federal 
Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio, o promotor de justiça aposentado, Celso 
Pinho e o ex-deputado e atual chefe de gabinete de Roberto Rocha, Clodomir Paz. 
 
Em todos os municípios por onde passou, o senador deixou sua marca, anunciou projetos 
importantes conquistados pelo seu mandato no Senado Federal, a exemplo da 
ampliação da Codesvaf- grande conquista para o estado, pois vai poder atuar em todo o 
Maranhão com obras e ações estruturantes, segundo o senador. 
 
A agenda começou na cidade de Icatu, onde ele conversou com pessoas da comunidade, 
em uma reunião organizada pela jovem liderança da região, Alex Gonçalves. Para o 
município, Roberto Rocha anunciou projetos que irão contribuir para o seu crescimento 
econômico, como a possibilidade de incluir Icatu na Rota das Emoções, um dos principais 
roteiros turísticos do País. Falou ainda sobre a importância do projeto de sua autoria que 
dobra o repasse de recursos para a merenda escolar em municípios em situação de 
extrema pobreza. 
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Para a habitação, o senador anunciou que já está em andamento no Ministério das 
Cidades, a construção de 100 casas para Icatu pelo Programa Nacional de Habitação 
Rural. 
 
“Para nós, a vinda do Roberto Rocha é muito positiva, porque já conhecemos o 
trabalho dele como senador. Eu tenho certeza de que vai ser de grande relevância a 
presença dele aqui, porque nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos 
pleitos para Icatu, que é melhorar as nossas estradas, a nossa saúde, educação, 
transporte escolar, além de outras coisas que eu tenho certeza de que podemos 
conseguir com a ajuda dele”, disse Élida Torres, presidente da Associação Quilombola 
de Santa Maria, em Icatu. 
 
Da cidade de Icatu, Roberto Rocha e sua comitiva seguiram até Axixá, para uma reunião 
com a prefeita Soninha Campos. A prefeita aproveitou a presença do senador para 
conversar sobre as demandas do município, entre eles, a construção do balneário na 
Beira Rio, cujo projeto já está pronto, aguardando apenas recursos para início das obras. 
 
Na quinta-feira, Roberto Rocha ainda visitou o município de Cachoeira Grande, onde 
participou de uma reunião com o prefeito Antônio Ataídes (Tonhão), vereadores, 
secretários e lideranças locais. Na ocasião, Rocha ouviu atentamente todas as 
reivindicações das pessoas que estavam presente na reunião e fez um breve resumo de 
sua atuação legislativa no Senado. Muitos deles beneficiam diretamente a cidade de 
Cachoeira Grande, como a construção, por meio do Ministério das Cidades, de 71 casas 
para associações; o projeto de construção de mais 200 metros de cais na cidade, além 
de uma ponte que vai ligar as cidades de Morros, Cachoeira Grande e Balágua. 
 
O senador concluiu a agenda com uma reunião na residência da prefeita Irlahi Moraes, 
em Rosário. Dentre os muitos projetos anunciados, ele destacou a revitalização do Rio 
Itapecuru, cujo diagnóstico ambiental já foi concluído pela Codevasf e em breve será 
apresentado para todo o Maranhão. 
 
Por meio de emenda do senador Roberto Rocha, Rosário vai receber também kits de 
irrigação para ajudar os trabalhos dos pequenos produtores rurais do município, além 
de recursos para a manutenção das unidades de Saúde e recuperação de estradas 
vicinais. 
 
“Estamos percorrendo o estado para levar a nossa mensagem de esperança, e também 
para mostrar que o Maranhão pode ter opções. Nosso estado não tem apenas dois 
partidos. Nós temos a missão de sermos essa opção para o povo que já está cansado 
dessa dicotomia Sarney versus antisarney. Estamos tentando construir com as pessoas 
o sonho e a esperança de acreditar novamente no Maranhão, acreditar que essas 
pessoas que são mais jovens vão ter um futuro melhor do que o nosso”, disse Roberto 
Rocha. 
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Roberto Rocha e sua Caravana da Esperança conquistam adeptos por onde passa 

O senador Roberto Rocha (PSDB), sem dúvidas, é o político que mais tem se 
movimentado nessa fase de pré-campanha rumo ao governo do estado. De domingo a 
domingo, ele não para, sempre conciliando as suas viagens pelo interior do estado com 
as suas atividades no Senado Federal. 
 

 
 
Com a sua “Caravana da Esperança”, formada pelos demais pré-candidatos do PSDB, ele 
está percorrendo os municípios maranhenses em busca de apoio e, mais do que isso, 
levando a sua mensagem de esperança aos milhares de maranhenses cansados da falta 
de perspectiva e da má gestão do governo atual. 
 
Neste último sábado, 23, Roberto Rocha e os deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio e 
ainda o ex-deputado Clodomir Paz, visitaram as cidades de Presidente Juscelino, Morros 
e Humberto de Campos. Em todas, eles foram recebidos com entusiasmo pela população 
que defende uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Em presidente Juscelino, a reunião foi na residência do prefeito, Magno Teixeira, que na 
presença de vereadores, secretários e lideranças comunitárias, ratificou o seu apoio ao 
senador Roberto Rocha e aos demais pré-candidatos do PSDB. 
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Na oportunidade, ele anunciou algumas conquistas para o município, por meio de 
emendas de sua autoria. Entre elas, a construção de 50 casas que serão destinadas aos 
trabalhadores rurais, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Em parceria 
com a Codevasf, Roberto Rocha também conseguiu, para Presidente Juscelino, 20 kits 
de irrigação de 500m², destinados às associações rurais do município. 
 
Ainda em Presidente Juscelino, Rocha participou de uma reunião organizada pelo 
empresário Ricardo Lago, liderança política da região. 
 
A agenda do senador pela Região do Munim contemplou também a cidade Morros, onde 
ele concedeu entrevista para a Rádio Antena 1 FM. Em seguida, ele participou de um 
encontro organizado por Milton José, mais conhecido como Paraíba, uma das mais fortes 
e influentes lideranças da região. 
 

 
 
Durante o encontro, o senador anunciou a liberação de recursos totalizando R$ 
1.683.600,00 para o Programa Nacional de Habitação Rural do Ministério das Cidades 
para a construção de 46 casas para agricultores da cidade de Morros. O anúncio foi 
comemorado por todos que participaram da reunião. 
 
“A nossa cidade precisa de muita coisa, por isso temos que seguir em frente, confiando 
e acreditando que as coisas vão melhorar. O senador Roberto Rocha 
 
tem bons projetos e é por isso que nós estamos aqui hoje para apoiá-lo”, disse Mardelli 
Gomes, 42 anos, moradora de Morros. 
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Roberto Rocha encerrou a agenda da semana com uma visita de cortesia ao prefeito de 
Humberto de Campos, José Ribamar. Na ocasião, ele falou sobre as oportunidades para 
o município e anunciou ao prefeito sobre a possibilidade de incluir Humberto de Campos 
na Rota das Emoções, projeto de sua autoria que cria uma frente parlamentar em defesa 
do fortalecimento da região. 
 
“Aqui, na Região do Munim, nós andamos em vários municípios e percebemos que, 
como em qualquer outra região do estado, é uma região rica, porém com um povo 
pobre. Isso acontece porque não há uma exploração econômica dessa riqueza, só há 
exploração política da pobreza. E nós queremos fazer diferente, pois o PSDB tem o 
compromisso de voltar a fazer do Maranhão um estado que produza cidadãos capazes 
de acreditar e lutar pelo potencial de desenvolvimento econômico do seu estado e do 
seu povo”, disse Roberto Rocha. 
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Arraiá do Povo fecha com chave de ouro e casa cheia 

Com segurança, acessibilidade, conforto e diversidade, marcas que o consagraram como 
um dos mais bonitos e animados de São Luís, o Arraiá do Povo foi encerrado, na noite de 
sábado (23), com a presença de numeroso público, que participou e se divertiu com o 
Boi de Presidente Juscelino, Quadrilharte de Alcântara, show de Gargamel, Boi de 
Upaon-Açu, Boi Pirilampo, Boi da Maioba e show de Josy Porto. 
 

 
 
Idealizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado, o espaço foi 
montado na área do estacionamento da Casa, ao lado do Complexo de Comunicação, 
consagrando-se como um projeto vitorioso e a aprovação do público pela organização, 
segurança, conforto, acessibilidade e qualidade das atrações. 
 
Planejada para os dias 14,15 e 16, devido à aceitação do público, e diante de muitos 
pedidos, a festa ganhou mais uma noite, uma ideia do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB). Repetindo o que aconteceu nas primeiras, a noite de 
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despedida recebeu servidores da Casa e seus familiares, crianças (que podiam se divertir 
em um playground gratuito montado no espaço), jovens, adultos e idosos. 
 
“Realmente, o Arraiá do Povo está muito bonito e animado. Pena que já é o último dia. 
Fica um gostinho de quero mais. Parabéns à Assembleia pela organização e a todos que 
contribuíram para seu sucesso. Vim de muito longe só para prestigiar”, declarou a 
vereadora de São João do Caru, Maralice Almeida Pinto. 
 
“Estamos muito orgulhosos de nos apresentar aqui. É um lindo arraial. Esperamos voltar 
outras vezes”, disse o presidente do Bumba Boi de Presidente Juscelino, Odair José. Já 
Haroldo Júnior, vereador e coordenador da Quadrilharte, de Alcântara, disse ter ficado 
feliz pelo convite. “Aqui tudo está muito lindo e animado. Estamos todos muito felizes 
pela oportunidade que nos deram de mostrar nosso trabalho”, frisou. 
 
Equipe de Comunicação dá um show de cobertura 
 

 
 
Como nas noites anteriores, o Arraiá do Povo contou, mais uma vez, com ampla 
cobertura da equipe de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia online, site e 
redes sociais. Com transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas e a 
cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, 
telespectadores e internautas foram brindados com o melhor da cultura maranhense. 
 
A última noite foi transmitida pelo canal digital aberto 51.2 e 17, na TVN, pela rádio web. 
E para todo o mundo, por meio das redes sociais, nas páginas no Facebook, Instagram 
Twitter e pelo site al.ma.leg.br/tv. “Nossa equipe realizou um excelente trabalho de 
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cobertura jornalística. Recebemos muitos elogios e isso nos deixou honrados e 
agradecidos. O Arraiá do Povo está consagrado. Mais uma vez, o público compareceu em 
peso. Vai ficar marcado na memória dos festejos juninos do Maranhão e da Assembleia”, 
destacou o diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings. 
 
“O trabalho de comunicação, de forma integrada, foi muito importante para a 
divulgação, transmissão e cobertura do Arraiá do Povo. Estão de parabéns a presidência 
da Assembleia, o Gedema e todas as diretorias da Casa envolvidas. O resultado positivo 
foi alcançado graças a uma grande soma de esforços”, avaliou a diretora adjunta de 
Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza. 
 
Avaliação positiva do presidente da Casa e da presidente do Gedema 
 

 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação dos servidores e seus familiares, 
convidados e do povo em geral, que aproveitaram o que há de melhor na cultura 
maranhense. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso deste projeto”, declarou o deputado Othelino Neto. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, ressaltou que o trabalho realizado teve 
como foco proporcionar uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O 
público gostou muito do que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por 
nosso trabalho ter dado certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. 
Alcançamos nossos objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse 
sucesso”, agradeceu. 
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“Para onde foram os R$ 80 milhões que Flávio Dino pegou da Emap?” questiona 
deputado Wellington 

Querer usar os recursos públicos como se fossem dinheiro próprio. Foi assim que o 
governador Flávio Dino agiu ao solicitar o repasse da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Emap) para o tesouro estadual, no valor de R$ 80 milhões, em 
total descompasso com a finalidade e natureza do convênio de exploração portuária 
firmado entre a União (através da CODOMAR) – Estado (através da Emap). Nesse 
cenário, o deputado estadual Wellington do Curso questionou ao governador Flávio Dino 
sobre o destino dos R$ 80 milhões e cobrou uma justificativa para essa transferência 
financeira sem qualquer motivo aparente. 
 

 
 
De acordo com o convenio firmado entre a União Federal, com a interveniência da 
CODOMAR, e o Estado do Maranhão, com a interveniência da Emap, os recursos devem 
ser administrados o pela Emap, cabendo a esta aplicar toda remuneração obtida através 
da exploração exclusivamente para o custeio das atividades delegadas, manutenção das 
instalações e investimento do Porto e demais áreas delegadas. 
 
“De acordo com as denúncias que recebemos, o Estado do Maranhão jamais repassou 
recursos à sua estatal administradora do Porto do Itaqui. Todas as suas instalações e seus 
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empreendimentos foram executados com recursos federais ou sob o modelo de 
arrendamentos privados. Como é que agora Flávio Dino vem exigir que R$80 milhões 
sejam repassados para o Tesouro Estadual? A população quer saber para onde foram os 
R$ 80 milhões que Flávio Dino pegou da Emap. Respeite a população do nosso Estado, 
Governador! Aprenda que os recursos públicos não são seus e não podem ser alterados 
por sua única vontade. Respeite a lei. Respeite os maranhenses”, disse Wellington. 
 
Ação popular 
 
Os fatos já foram protocolados em uma ação popular na Justiça Federal pelo advogado 
Thiago Brhanner Costa. De acordo com o advogado, a transferência dos recursos de um 
órgão que apenas administra um porto federal para as contas do Executivo estadual é 
ilegal. 
 
“Todo patrimônio constante da delegação portuária (tais quais receita e bens) pertence 
à União Federal, sendo inadmissível o Estado do Maranhão se apropriar de capital que, 
não só não lhe pertence, como também possui finalidade específica expressamente 
prevista diversa”, afirmou o advogado. 
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Senador do PSDB decidiu antecipar a corrida pelo voto e segue pelo interior em busca 
de adeptos e de uma posição mais confortável nas pesquisas 

 
Roberto Rocha em campanha aberta pelo interior; tentativa de suplantar os números dos asdversários 

 
Em baixa nas pesquisas, ocupando a quarta colocação e abaixo da linha dos dois dígitos 
nas intenções de voto, o senador Roberto Rocha (PSDB) resolveu arregaçar as mangas. 
 
Ele é, desde a semana passada, o mais efusivo dentre os candidatos a governador. 
 
Em movimentação efetiva pelo interior do estado ele tenta polarizar a disputa a disputa 
com Roberto Rocha, se aproveitando da letargia da ex-governadora Roseana Sarney 
(MDB) e do sumiço do deputado Eduardo Braide (PMN), seus dois principais adversários 
na luta para chegar ao segundo turno. 
 
Com a pré-campanha na rua, Roberto Rocha supera em movimentação, também, a ex-
prefeita Maura Jorge (PSL), única que vinha fazendo este tipo de contraponto a Flávio 
Dino. 
 
Resta agora observar de Roberto Rocha o seu desempenho nas pesquisas de intenção 
de votos, quando elas vierem a ser divulgadas. 
 
E são elas que mostrarão se ele tem cancha ou não para deslanchar. 
 
É aguardar e conferir… 
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Prefeita de Santo Amaro e todo seu grupo político declaram apoio à reeleição de Fábio 
Braga 

 
 
O deputado estadual Fábio Braga, que irá concorrer à reeleição nas próximas eleições, 
recebeu ontem (20), na cidade de Santo Amaro, a declaração de apoio da prefeita da 
cidade Luziane e também de todo seu grupo político. 
 
A Prefeita Luziane reuniu as lideranças em sua residência e apresentou os seus pré-
candidatos a deputado, destacando o trabalho do deputado Fábio Braga na Assembleia 
Legislativa. 
 
“O deputado Fábio nos honra com seu mandato sempre voltado a defesa dos municípios 
maranhenses e foi exatamente por isso que o escolhemos para representar Santo Amaro 
na Assembleia, não tenho dúvidas alguma de que ele honrará este apoio que a nossa 
cidade dará a ele”, disse a prefeita, que está no seu segundo mandato e tem trabalhado 
diuturnamente por dias melhores para a cidade.  
 
O Presidente da Câmara Zeca do Bizinho e os demais vereadores ressaltaram a 
importância da união do grupo em torno dos mesmos nomes nesta eleição, 
demonstrando assim a força do grupo. “Precisamos manter o bom trabalho que a nossa 
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prefeita vem fazendo no município e é por isso que estamos todos juntos por uma Santa 
Amaro cada vez melhor”, destacaram.  
 
Participaram também da reunião da declaração de apoio o deputado federal Aluízio 
Mendes, o vice-prefeito José Hernane e os vereadores Geni Silva, Cleudinha, Eliziane, 
Chico saúde, Domingos Lisboa e Professor Coca. 
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Roberto Rocha segue em campanha no interior… 

 
 
Dando continuidade à sua movimentada agenda de visitas pelos municípios do estado, 
o senador Roberto Rocha (PSDB), pré-candidato ao governo do Maranhão, esteve nesta 
quinta-feira, 21, nas cidades de Icatu, Axíxá, Cachoeira grande e Rosário. Em todas, ele 
angariou apoios importantes para o seu projeto eleitoral. 
 
A comitiva do senador foi formada pelos pré-candidatos do PSDB, entre eles, os 
deputados estaduais, Alexandre Almeida e Wellington do Curso, o deputado federal 
Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio, o promotor de justiça aposentado, Celso 
Pinho e o ex-deputado e atual chefe de gabinete de Roberto Rocha, Clodomir Paz. 
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Em todos os municípios por onde passou, o senador deixou sua marca, anunciou projetos 
importantes conquistados pelo seu mandato no Senado Federal, a exemplo da 
ampliação da Codesvaf- grande conquista para o estado, pois vai poder atuar em todo o 
Maranhão com obras e ações estruturantes, segundo o senador. 
 
A agenda começou na cidade de Icatu, onde ele conversou com pessoas da comunidade, 
em uma reunião organizada pela jovem liderança da região, Alex Gonçalves. Para o 
município, Roberto Rocha anunciou projetos que irão contribuir para o seu crescimento 
econômico, como a possibilidade de incluir Icatu na Rota das Emoções, um dos principais 
roteiros turísticos do País. Falou ainda sobre a importância do projeto de sua autoria que 
dobra o repasse de recursos para a merenda escolar em municípios em situação de 
extrema pobreza. 
 
Para a habitação, o senador anunciou que já está em andamento no Ministério das 
Cidades, a construção de 100 casas para Icatu pelo Programa Nacional de Habitação 
Rural. 
 
“Para nós, a vinda do Roberto Rocha é muito positiva, porque já conhecemos o trabalho 
dele como senador. Eu tenho certeza de que vai ser de grande relevância a presença dele 
aqui, porque nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos pleitos para Icatu, 
que é melhorar as nossas estradas, a nossa saúde, educação, transporte escolar, além 
de outras coisas que eu tenho certeza de que podemos conseguir com a ajuda dele”, 
disse Élida Torres, presidente da Associação Quilombola de Santa Maria, em Icatu. 
 

 
 
Da cidade de Icatu, Roberto Rocha e sua comitiva seguiram até Axixá, para uma reunião 
com a prefeita Soninha Campos. A prefeita aproveitou a presença do senador para 
conversar sobre as demandas do município, entre eles, a construção do balneário na 
Beira Rio, cujo projeto já está pronto, aguardando apenas recursos para início das obras. 
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Na quinta-feira, Roberto Rocha ainda visitou o município de Cachoeira Grande, onde 
participou de uma reunião com o prefeito Antônio Ataídes (Tonhão), vereadores, 
secretários e lideranças locais. 
 
Na ocasião, Rocha ouviu atentamente todas as reivindicações das pessoas que estavam 
presente na reunião e fez um breve resumo de sua atuação legislativa no Senado. Muitos 
deles beneficiam diretamente a cidade de Cachoeira Grande, como a construção, por 
meio do Ministério das Cidades, de 71 casas para associações; o projeto de construção 
de mais 200 metros de cais na cidade, além de uma ponte que vai ligar as cidades de 
Morros, Cachoeira Grande e Balágua. 
 
O senador concluiu a agenda com uma reunião na residência da prefeita Irlahi Moraes, 
em Rosário. Dentre os muitos projetos anunciados, ele destacou a revitalização do Rio 
Itapecuru, cujo diagnóstico ambiental já foi concluído pela Codevasf e em breve será 
apresentado para todo o Maranhão. 
 
Por meio de emenda do senador Roberto Rocha, Rosário vai receber também kits de 
irrigação para ajudar os trabalhos dos pequenos produtores rurais do município, além 
de recursos para a manutenção das unidades de Saúde e recuperação de estradas 
vicinais. 
 
“Estamos percorrendo o estado para levar a nossa mensagem de esperança, e também 
para mostrar que o Maranhão pode ter opções. Nosso estado não tem apenas dois 
partidos. Nós temos a missão de sermos essa opção para o povo que já está cansado 
dessa dicotomia Sarney versus antisarney. Estamos tentando construir com as pessoas 
o sonho e a esperança de acreditar novamente no Maranhão, acreditar que essas 
pessoas que são mais jovens vão ter um futuro melhor do que o nosso”, disse Roberto 
Rocha. 
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“Para onde foram os R$ 80 milhões que Flávio Dino pegou da Emap?”, questiona 
deputado Wellington 

 
Wellington: “governador, aprenda que os recursos públicos não são seus e não podem ser alterados por  
sua única vontade” 

 
Querer usar os recursos públicos como se fossem dinheiro próprio. Foi assim que o 
governador Flávio Dino agiu ao solicitar o repasse da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Emap) para o tesouro estadual, no valor de R$ 80 milhões, em 
total descompasso com a finalidade e natureza do convênio de exploração portuária 
firmado entre a União (através da CODOMAR) – Estado (através da Emap). Nesse 
cenário, o deputado estadual Wellington do Curso questionou ao governador Flávio Dino 
sobre o destino dos R$ 80 milhões e cobrou uma justificativa para essa transferência 
financeira sem qualquer motivo aparente. 
 
De acordo com o convenio firmado entre a União Federal, com a interveniência da 
CODOMAR, e o Estado do Maranhão, com a interveniência da Emap, os recursos devem 
ser administrados o pela Emap, cabendo a esta aplicar toda remuneração obtida através 
da exploração exclusivamente para o custeio das atividades delegadas, manutenção das 
instalações e investimento do Porto e demais áreas delegadas. 
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“De acordo com as denúncias que recebemos, o Estado do Maranhão jamais repassou 
recursos à sua estatal administradora do Porto do Itaqui. Todas as suas instalações e seus 
empreendimentos foram executados com recursos federais ou sob o modelo de 
arrendamentos privados. Como é que agora Flávio Dino vem exigir que R$80 milhões 
sejam repassados para o Tesouro Estadual? A população quer saber para onde foram os 
R$ 80 milhões que Flávio Dino pegou da Emap. Respeite a população do nosso Estado, 
Governador! Aprenda que os recursos públicos não são seus e não podem ser alterados 
por sua única vontade. Respeite a lei. Respeite os maranhenses”, disse Wellington. 
 
Ação popular 
 
Os fatos já foram protocolados em uma ação popular na Justiça Federal pelo advogado 
Thiago Brhanner Costa. De acordo com o advogado, a transferência dos recursos de um 
órgão que apenas administra um porto federal para as contas do Executivo estadual é 
ilegal. 
 
“Todo patrimônio constante da delegação portuária (tais quais receita e bens) pertence 
à União Federal, sendo inadmissível o Estado do Maranhão se apropriar de capital que, 
não só não lhe pertence, como também possui finalidade específica expressamente 
prevista diversa”, afirmou o advogado. 
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Lançamento da Pré-Candidatura de Bira a Deputado Federal reúne lideranças e 
populares 

 
 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou, na tarde deste sábado (23), a pré-candidatura 
de Bira do Pindaré a deputado Federal com Auditório principal do Rio Poty Hotel, em São 
Luís, lotado. O evento, marcado pela presença forte de lideranças populares, sindicais e 
representantes de movimentos sociais, contou com a presença d governador Flávio Dino 
(PCdoB), o presidente da sigla, Luciano Leitoa, os deputados Weverton Rocha (PDT), 
Rafael Leitoa (PCdoB), Marco Aurélio (PCdoB) participaram do evento ao lado de 
prefeitos e vereadores. 
 
Em todos os discursos, foi destacado que Bira do Pindaré representa a renovação da 
Câmara dos deputados em Brasília. O prefeito de Timon, Luciano Leitoa, presidente 
estadual e dirigente nacional da legenda destacou que Bira reúne as qualidades 
necessárias para representar bem o povo maranhense e brasileiro na Câmara Federal. 
 
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, destacou a atuação de Bira na Assembleia 
Legislativa e a importância de elegê-lo para o Congresso Nacional. “É importante essa 
pré-candidatura a deputado Federal e que lá na frente ele tenha uma importante 
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votação com o apoio entusiasmado de toda militância socialista do Maranhão”, 
defendeu. 
 
O governador Flávio Dino lembrou a trajetória política de Bira e destacou que, na política, 
as pessoas fazem escolhas e decidem se querem defender o 1% dos mais ricos e 
poderosos, ou os 99% da população. 
 
“E eu tenho certeza eu no dia que o Bira estiver no Congresso Nacional ele vai ser a 
aquela pessoa que falou uma coisa na campanha, e fez a mesma coisa, como deputado 
federal, representando vocês e as pessoas mais simples do Estado do Maranhão. Do 
mesmo jeito que ele faz na Assembleia Legislativa”, reforçou. 
 
Lígia Daiane, secretária da Mulher da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA), destacou a importância de Bira em 
defesa dos trabalhadores, das mulheres e dos movimentos sociais e, de maneira 
especial, na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar. “Apoiar a pré-candidatura 
do companheiro Bira é uma luta de todos nós!”, declarou. 
 
O deputado Bira falou do novo desafio. Segundo ele, a renovação do Congresso Nacional. 
“Nós precisamos levar uma política boa e renovada para Brasília. com a experiência de 
dois mandatos como deputado estadual, da experiência das lutas populares e sociais e 
com a disposição de enfrentar essa agenda perversa do governo Temer”, pontuou. 
 
O evento, que bateu a expectativa, foi exemplo de organização e contou com um público 
aproximado de 1.500 pessoas, todas com manifestações pacíficas em apoio à pré-
candidatura, interagindo com o evento e vibrando com cada declaração. A expectativa 
eram 700 pessoas. 
 
“A gente programou esse evento para uma quantidade de pessoas e o que estamos 
vendo aqui é que esse número foi alcançado e dobrado. Isso é algo que nos alegra e 
anima porque mostra que esse não é um projeto nosso, mas que todas essas pessoas 
estão construindo com a gente”, afirmou ele. 
 
Grandes lideranças do partido também declararam apoio à pré-candidatura do 
parlamentar. Para Lidice, Bira é um talento na política que precisa fortalecer a bancada 
socialista na Câmara de Deputados, em Brasília, para representar homens e mulheres, 
trabalhadores, jovens e que luta por uma sociedade mais igualitária. 
 
“Bira tem uma sintonia fina com o povo do Maranhão e representa, de fato, aqueles que 
mais precisam de transformações e de mudanças nesse estado oprimido por oligarquia 
durante décadas. Bira enriquece o parlamento maranhense e vai fazer o mesmo em 
Brasília”, completou Capiberibe. 
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Júnior Verde acompanha processo de construção da ponte de São Mateus 

 
 
O deputado Júnior Verde (PRB) aguarda o início do processo de licitação das obras de 
construção da Ponte Vai Quem Quer, em São Mateus. O convênio já foi assinado pelo 
prefeito do município, Miltinho Aragão, e o secretário de Desenvolvimento Social do 
Estado, Francisco Júnior, por intermédio do parlamentar. O investimento será de R$ 1 
milhão. Parte desses recursos é oriunda de emendas do deputado. 
 
“O convênio concretiza um sonho da população de São Mateus, que há anos espera 
pela construção desta ponte. Estou feliz em, mais uma vez, colocar nosso mandato à 
disposição do povo do Maranhão”, disse Júnior Verde. 
 
O equipamento público vai beneficiar 10 povoados, além de facilitar o acesso de mais de 
mil famílias de São Mateus, principalmente no período de chuvas. O secretário de 
Desenvolvimento Social do Estado, Francisco Júnior, afirmou que as obras devem iniciar 
nos próximos dois meses. 
 
“São inúmeros os benefícios dessa ponte, tão esperada por todos. Representa 
qualidade de vida, escoamento de produção e riqueza, que está sendo gerada para os 
trabalhadores da região”, destacou o prefeito Miltinho Aragão. 
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Arraiá do Povo fecha com chave de ouro e casa cheia… 
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Arraial do Povo, na Assembleia Legislativa do Maranhão, consagrou-se este ano como um dos  
melhores da cidade 

 
Com segurança, acessibilidade, conforto e diversidade, marcas que o consagraram como 
um dos mais bonitos e animados de São Luís, o Arraiá do Povo foi encerrado, na noite de 
sábado (23), com a presença de numeroso público, que participou e se divertiu com o 
Boi de Presidente Juscelino, Quadrilharte de Alcântara, show de Gargamel, Boi de 
Upaon-Açu, Boi Pirilampo, Boi da Maioba e show de Josy Porto. 
 
Idealizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado, o espaço foi 
montado na área do estacionamento da Casa, ao lado do Complexo de Comunicação, 
consagrando-se como um projeto vitorioso e a aprovação do público pela organização, 
segurança, conforto, acessibilidade e qualidade das atrações. 
 
Planejada para os dias 14,15 e 16, devido à aceitação do público, e diante de muitos 
pedidos, a festa ganhou mais uma noite, uma ideia do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB). Repetindo o que aconteceu nas primeiras, a noite de 
despedida recebeu servidores da Casa e seus familiares, crianças (que podiam se divertir 
em um playground gratuito montado no espaço), jovens, adultos e idosos. 
 
“Realmente, o Arraiá do Povo está muito bonito e animado. Pena que já é o último dia. 
Fica um gostinho de quero mais. Parabéns à Assembleia pela organização e a todos que 
contribuíram para seu sucesso. Vim de muito longe só para prestigiar”, declarou a 
vereadora de São João do Caru, Maralice Almeida Pinto. 
 
“Estamos muito orgulhosos de nos apresentar aqui. É um lindo arraial. Esperamos voltar 
outras vezes”, disse o presidente do Bumba Boi de Presidente Juscelino, Odair José. Já 
Haroldo Júnior, vereador e coordenador da Quadrilharte, de Alcântara, disse ter ficado 
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feliz pelo convite. “Aqui tudo está muito lindo e animado. Estamos todos muito felizes 
pela oportunidade que nos deram de mostrar nosso trabalho”, frisou. 
 
*Equipe de Comunicação dá um show de cobertura* 
 
Como nas noites anteriores, o Arraiá do Povo contou, mais uma vez, com ampla 
cobertura da equipe de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia online, site e 
redes sociais. Com transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas e a 
cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, 
telespectadores e internautas foram brindados com o melhor da cultura maranhense. 
A última noite foi transmitida pelo canal digital aberto 51.2 e 17, na TVN, pela rádio web. 
E para todo o mundo, por meio das redes sociais, nas páginas no Facebook, Instagram 
Twitter e pelo site al.ma.leg.br/tv. “Nossa equipe realizou um excelente trabalho de 
cobertura jornalística. Recebemos muitos elogios e isso nos deixou honrados e 
agradecidos. O Arraiá do Povo está consagrado. Mais uma vez, o público compareceu em 
peso. Vai ficar marcado na memória dos festejos juninos do Maranhão e da Assembleia”, 
destacou o diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings. 
 
“O trabalho de comunicação, de forma integrada, foi muito importante para a 
divulgação, transmissão e cobertura do Arraiá do Povo. Estão de parabéns a presidência 
da Assembleia, o Gedema e todas as diretorias da Casa envolvidas. O resultado positivo 
foi alcançado graças a uma grande soma de esforços”, avaliou a diretora adjunta de 
Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza. 
 
*Avaliação positiva do presidente da Casa e da presidente do Gedema* 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação dos servidores e seus familiares, 
convidados e do povo em geral, que aproveitaram o que há de melhor na cultura 
maranhense. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso deste projeto”, declarou o deputado Othelino Neto. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, ressaltou que o trabalho realizado teve 
como foco proporcionar uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O 
público gostou muito do que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por 
nosso trabalho ter dado certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. 
Alcançamos nossos objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse 
sucesso”, agradeceu. 
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Roberto Rocha conquista adeptos com caravana 

 
 
O senador Roberto Rocha (PSDB) é o político que mais tem se movimentado nessa fase 
de pré-campanha rumo ao Governo do Estado. 
 
Com a sua “Caravana da Esperança”, formada pelos demais pré-candidatos do PSDB, ele 
está percorrendo os municípios maranhenses em busca de apoio e, mais do que isso, 
levando a sua mensagem de esperança aos milhares de maranhenses cansados da falta 
de perspectiva e da má gestão do governo atual. 
 
Neste último sábado, 23, Roberto Rocha e os deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, o ex-deputado Zé Genésio e 
ainda o ex-deputado Clodomir Paz, visitaram as cidades de Presidente Juscelino, Morros 
e Humberto de Campos. Em todas, eles foram recebidos com entusiasmo pela população 
que defende uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Em presidente Juscelino, a reunião foi na residência do prefeito, Magno Teixeira, que na 
presença de vereadores, secretários e lideranças comunitárias, ratificou o seu apoio ao 
senador Roberto Rocha e aos demais pré-candidatos do PSDB. 
 
Na oportunidade, ele anunciou algumas conquistas para o município, por meio de 
emendas de sua autoria. Entre elas, a construção de 50 casas que serão destinadas aos 
trabalhadores rurais, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural. Em parceria 
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com a Codevasf, Roberto Rocha também conseguiu, para Presidente Juscelino, 20 kits 
de irrigação de 500m², destinados às associações rurais do município. 
 
Ainda em Presidente Juscelino, Rocha participou de uma reunião organizada pelo 
empresário Ricardo Lago, liderança política da região. 
 
A agenda do senador pela Região do Munim contemplou também a cidade Morros, onde 
ele concedeu entrevista para a Rádio Antena 1 FM. Em seguida, ele participou de um 
encontro organizado por Milton José, mais conhecido como Paraíba, uma das mais fortes 
e influentes lideranças da região. 
 
Durante o encontro, o senador anunciou a liberação de recursos totalizando R$ 
1.683.600,00 para o Programa Nacional de Habitação Rural do Ministério das Cidades 
para a construção de 46 casas para agricultores da cidade de Morros. O anúncio foi 
comemorado por todos que participaram da reunião. 
 
“A nossa cidade precisa de muita coisa, por isso temos que seguir em frente, confiando 
e acreditando que as coisas vão melhorar. O senador Roberto Rocha tem bons projetos 
e é por isso que nós estamos aqui hoje para apoiá-lo”, disse Mardelli Gomes, 42 anos, 
moradora de Morros. 
 
Roberto Rocha encerrou a agenda da semana com uma visita de cortesia ao prefeito de 
Humberto de Campos, José Ribamar. Na ocasião, ele falou sobre as oportunidades para 
o município e anunciou ao prefeito sobre a possibilidade de incluir Humberto de Campos 
na Rota das Emoções, projeto de sua autoria que cria uma frente parlamentar em defesa 
do fortalecimento da região. 
 
“Aqui, na Região do Munim, nós andamos em vários municípios e percebemos que, 
como em qualquer outra região do estado, é uma região rica, porém com um povo 
pobre. Isso acontece porque não há uma exploração econômica dessa riqueza, só há 
exploração política da pobreza. E nós queremos fazer diferente, pois o PSDB tem o 
compromisso de voltar a fazer do Maranhão um estado que produza cidadãos capazes 
de acreditar e lutar pelo potencial de desenvolvimento econômico do seu estado e do 
seu povo”, disse Roberto Rocha. 
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Arraiá do Povo fecha com chave de ouro e casa cheia 

Com segurança, acessibilidade, conforto e diversidade, marcas que o consagraram como 
um dos mais bonitos e animados de São Luís, o Arraiá do Povo foi encerrado, na noite de 
sábado (23), com a presença de numeroso público, que participou e se divertiu com o 
Boi de Presidente Juscelino, Quadrilharte de Alcântara, show de Gargamel, Boi de 
Upaon-Açu, Boi Pirilampo, Boi da Maioba e show de Josy Porto. 
 

 
 
Idealizado pela Assembleia Legislativa, por intermédio do Grupo de Esposas de 
Deputados do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do Estado, o espaço foi 
montado na área do estacionamento da Casa, ao lado do Complexo de Comunicação, 
consagrando-se como um projeto vitorioso e a aprovação do público pela organização, 
segurança, conforto, acessibilidade e qualidade das atrações. 
 
Planejada para os dias 14,15 e 16, devido à aceitação do público, e diante de muitos 
pedidos, a festa ganhou mais uma noite, uma ideia do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB). Repetindo o que aconteceu nas primeiras, a noite de 
despedida recebeu servidores da Casa e seus familiares, crianças (que podiam se divertir 
em um playground gratuito montado no espaço), jovens, adultos e idosos. 
 



 

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 

“Realmente, o Arraiá do Povo está muito bonito e animado. Pena que já é o último dia. 
Fica um gostinho de quero mais. Parabéns à Assembleia pela organização e a todos que 
contribuíram para seu sucesso. Vim de muito longe só para prestigiar”, declarou a 
vereadora de São João do Caru, Maralice Almeida Pinto. 
 
“Estamos muito orgulhosos de nos apresentar aqui. É um lindo arraial. Esperamos voltar 
outras vezes”, disse o presidente do Bumba Boi de Presidente Juscelino, Odair José. Já 
Haroldo Júnior, vereador e coordenador da Quadrilharte, de Alcântara, disse ter ficado 
feliz pelo convite. “Aqui tudo está muito lindo e animado. Estamos todos muito felizes 
pela oportunidade que nos deram de mostrar nosso trabalho”, frisou. 
 
Equipe de Comunicação dá um show de cobertura 
 

 
 
Como nas noites anteriores, o Arraiá do Povo contou, mais uma vez, com ampla 
cobertura da equipe de profissionais da TV Assembleia, Rádio Assembleia online, site e 
redes sociais. Com transmissão ao vivo, flashes ao vivo e em tempo real, entrevistas e a 
cobertura completa das apresentações dos grupos folclóricos, na íntegra, 
telespectadores e internautas foram brindados com o melhor da cultura maranhense. 
 
A última noite foi transmitida pelo canal digital aberto 51.2 e 17, na TVN, pela rádio web. 
E para todo o mundo, por meio das redes sociais, nas páginas no Facebook, Instagram 
Twitter e pelo site al.ma.leg.br/tv. “Nossa equipe realizou um excelente trabalho de 
cobertura jornalística. Recebemos muitos elogios e isso nos deixou honrados e 
agradecidos. O Arraiá do Povo está consagrado. Mais uma vez, o público compareceu em 
peso. Vai ficar marcado na memória dos festejos juninos do Maranhão e da Assembleia”, 
destacou o diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings. 
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“O trabalho de comunicação, de forma integrada, foi muito importante para a 
divulgação, transmissão e cobertura do Arraiá do Povo. Estão de parabéns a presidência 
da Assembleia, o Gedema e todas as diretorias da Casa envolvidas. O resultado positivo 
foi alcançado graças a uma grande soma de esforços”, avaliou a diretora adjunta de 
Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza. 
 
Avaliação positiva do presidente da Casa e da presidente do Gedema 
 

 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação dos servidores e seus familiares, 
convidados e do povo em geral, que aproveitaram o que há de melhor na cultura 
maranhense. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso deste projeto”, declarou o deputado Othelino Neto. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, ressaltou que o trabalho realizado teve 
como foco proporcionar uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O 
público gostou muito do que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por 
nosso trabalho ter dado certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. 
Alcançamos nossos objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse 
sucesso”, agradeceu. 
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Bira mostra força e reúne multidão no lançamento da pré-candidatura a Federal 

 
 
Em evento marcado por emoção e pela presença de grandes nomes da política 
maranhense, Bira do Pindaré mostrou força e reuniu uma multidão no lançamento da 
sua pré-candidatura a deputado Federal na tarde deste sábado (23), no Rio Poty Hotel, 
em São Luís. Esse foi o primeiro evento político com comunicação inclusiva do 
Maranhão, com espaços reservados para cadeirantes, deficientes com mobilidade 
reduzida, deficientes intelectuais, audiodescrição e libras, além de material gráfico 
impresso em braile. 
 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou o evento para discussão interna da sigla, sem 
excluir o debate de construção com a participação de toda comunidade. Resultado, o 
evento foi feito para fazer escola. Recital de cordel, gritos de ordem e exibição de vídeos 
contaram a trajetória de luta do parlamentar. 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB), o presidente da sigla, Luciano Leitoa, os deputados 
Weverton Rocha (PDT), Rafael Leitoa (PCdoB), Marco Aurélio (PCdoB) participaram do 
evento ao lado de prefeitos, vereadores, lideranças populares, sindicais e representantes 
de movimentos sociais. No discurso. foi unânime que Bira do Pindaré representa a 
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renovação do Congresso Nacional frente a grande crise econômica, política e social que 
o país atravessa. 
 
Flávio Dino lembrou a trajetória política de Bira e a grande amizade construída entre eles 
entremeada pelas lutas sindicais e populares. Ao falar da importância das coisas simples, 
contou que o homem que tinha sonhos e o desejo imenso de lutar contra as mazelas 
sociais é o mesmo depois de dois mandatos na Assembleia Legislativa. 
 
“Ele não deixou o poder subir a cabeça. O Bira representa o sentimento que a gente, 
muitas vezes, pensa que está acabado, que é o sentimento simples, que liga e conecta 
as pessoas pela consciência, pelas ideias, mas acima de tudo pela alma, pelo coração, 
que é onde se define os compromissos verdadeiros que a gente tem”, sublinhou. 
 
Dino destacou também que, na política, as pessoas fazem escolhas e decidem se querem 
defender o 1% dos mais ricos e poderosos, ou os 99% da população. “E eu tenho certeza 
eu no dia que o Bira estiver no Congresso Nacional ele vai ser a aquela pessoa que falou 
uma coisa na campanha, e fez a mesma coisa, como deputado federal, representando 
vocês e as pessoas mais simples do Estado do Maranhão. Do mesmo jeito que ele fez na 
Assembleia Legislativa”, reforçou. 
 
Em mensagem de vídeo, o presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira declarou que os 
socialistas maranhenses têm como prioridade a eleição de Bira para a Câmara Federal. 
“Bira é um grande quadro para renovar a nossa bancada e precisa reforçar as fileiras 
socialistas no Congresso Nacional, em Brasília”, frisou. 
 
A declaração foi endossada pelo prefeito Luciano Leitoa, presidente estadual e dirigente 
nacional da legenda. Para ele, o pré-candidato a deputado Federal é um dos melhores 
quadros do PSB e reúne as qualidades necessárias para representar bem o povo 
maranhense e brasileiro na Câmara Federal. 
 
“Quem conhece o Bira sabe o que estou falando. Ele é aquele cara que o olhar é o 
espelho da alma e é isso que nos traz a confiança no deputado Bira do Pindaré. Não 
tenho sombra de dúvidas da nossa decisão e o que nós pudermos fazer para eleger o 
Bira do Pindaré deputado Federal, nós vamos fazer. Porque o Bira é um político que você 
não tem vergonha de defender ou de votar. E, nesse momento que o Brasil passa, a gente 
tem que saber quem a gente escolhe para votar, para depois não ter vergonha de ter 
dado o voto errado. No Bira a gente confia pela postura e forma de trabalhar”, acentuou. 
 
Além do presidente da sigla, grandes nomes da política nacional enviaram mensagens 
em apoio à pré-candidatura de Bira. É o caso da senadora Lidice da Mata, da Bahia, do 
senador João Capiberibe, do Amapá, do deputado Federal Alessandro Molon, do Rio de 
Janeiro, e do neto de Miguel Arraes e filho do Eduardo Campos, João Campos, de 
Pernambuco. 
 



 

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 

Emocionado, mas com o discurso firme, o deputado Bira do Pindaré agradeceu a 
participação de todos os presentes e lembrou a importância que a luta popular, sindical 
e social tem em sua vida. Ele acrescentou que o desafio é novo, a renovação do 
Congresso Nacional, mas a luta continua a mesma e ao lado do povo. 
 
“O grande desafio é a renovação política em Brasília. Infelizmente, hoje o Congresso 
Nacional é uma vergonha internacional e nós precisamos realmente levar uma política 
boa, com a experiência de dois mandatos como deputado estadual, da experiência das 
lutas populares e sociais e com a disposição de enfrentar essa agenda perversa do 
governo Temer”, afirmou. 
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Em grande festa, Bira lança pré-candidatura a deputado federal 

 
 
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou, na tarde deste sábado (23), a pré-candidatura 
de Bira do Pindaré a deputado Federal em auditório do Rio Poty Hotel, em São Luís, 
lotado deputados, prefeitos, vereadores e lideranças populares e Sindicais participaram 
do evento. O governador Flávio Dino e o presidente da sigla no Maranhão, Luciano 
Leitoa, e o deputados Weverton Rocha, Rafael Leitoa e Marco Aurélio também 
participaram do lançamento. 
 
A opinião de que Bira representa a Renovação do Congresso Nacional frente a grave crise 
que o país atravessa com a uma agenda que tem retirado direitos da população e dos 
trabalhadores brasileiros foi unânime. Para os socialistas e lideranças, o parlamentar 
reúne experiência e qualidades para assumir o cargo em Brasília. 
 
O presidente Luciano Leitoa destacou do perfil do companheiro de sigla e lembrou a 
trajetória política de Bira desde a campanha para Senado em 2006. Naquela 
oportunidade, com muita simplicidade, o socialista alcançou a marca de mais de meio 
milhão de votos. 
 
“Ele é aquele cara que o olhar é o espelho da alma. É isso que nos traz a confiança no 
deputado Bira do Pindaré. Não tenho sombra de dúvidas da nossa decisão e o que nós 
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pudermos fazer para eleger o Bira do Pindaré deputado Federal, nós vamos fazer!”, 
garantiu. 
 
O evento, marcado pela cultura popular com a trajetória contada em cordel e destacado 
por ser o primeiro evento político com comunicação inclusiva do Maranhão, contou 
também com a declaração de Flávio Dino. O governador destacou que, na política, as 
pessoas fazem escolhas e decidem se querem defender o 1% dos mais ricos e poderosos, 
ou os 99% da população. 
 
“E eu tenho certeza eu no dia que o Bira estiver no Congresso Nacional ele vai ser a 
aquela pessoa que falou uma coisa na campanha, e fez a mesma coisa, como deputado 
federal, representando vocês e as pessoas mais simples do Estado do Maranhão. Do 
mesmo jeito que ele faz na Assembleia Legislativa”, reforçou. 
 
Lígia Dayane, secretária da Mulher da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA), destacou a importância de Bira em 
defesa dos trabalhadores, das mulheres e dos movimentos sociais e, de maneira 
especial, na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar. Para ele, apoiar a pré-
candidatura do companheiro Bira é uma luta de todos que lutam por um Maranhão e 
um Brasil mais justo! 
 
Grandes lideranças do partido também declararam apoio à pré-candidatura do 
parlamentar. Dentre elas, a senadora Lidice da Mata, da Bahia, do senador João 
Capiberibe, do Amapá, do deputado Federal Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, e do 
filho do saudoso Eduardo Campos, João Campos, de Pernambuco. 
 
Para Lidice, Bira é um talento na polética que precisa fortalecer a bancada socialista na 
Câmara de Deputados, em Brasília, para representar homens e mulheres, trabalhadores, 
jovens e que luta por uma sociedade mais igualitária. 
 
“O próximo capítulo da história do Bira do Pindaré precisa ser a eleição como deputado 
Federal para contribuir conosco das lutas por um Brasil melhor, mais justo, menos 
desigual e mais desenvolvido para todos e todas”, ressaltou Molon. 
 
O evento, que bateu a expectativa, foi exemplo de organização e contou com um público 
aproximado de 1.500 pessoas, todas com manifestações pacíficas em apoio à pré-
candidatura, interagindo com o evento e vibrando com cada declaração. A expectativa 
eram 700 pessoas. 
 
“A gente programou esse evento para uma quantidade de pessoas e o que estamos 
vendo aqui é que esse número foi alcançado e dobrado. Isso é algo que nos alegra e 
anima porque mostra que esse não é um projeto nosso, mas que todas essas pessoas 
estão construindo com a gente”, afirmou Bira do Pindaré. 

 


