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Glalbert Cutrim recebe visita de membros do Movimento Estudantil Independente

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento Estudantil
Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários.
Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa
Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz
em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local,
nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão.
Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente interino.
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou
sobre o trabalho da entidade. “Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde
pudemos apresentar ao deputado Glalbert o trabalho que desenvolvemos há 15 anos
em São Luís, servindo como base de apoio para estudantes do ensino médio,
fundamental e de faculdades das redes estadual e federal de ensino”, explicou.
Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez, uma
sessão plenária da Assembleia Legislativa.
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Adriano Sarney aceita o desafio e vai para o chão com aprovados no concurso da PMMA

O deputado estadual Adriano Sarney (PV), participou nesta segunda-feira (27), ao lado
de Wellington do Curso (PSDB), de uma audiência com os aprovados do concurso da
Polícia Militar do Maranhão, a qual foi realizada na OAB/MA. Ao fim do encontro, os
participantes da reunião fizeram exercícios físicos e chamaram os parlamentares para
desenvolver a atividade, e sem pestanejar, Adriano foi para chão fazer flexão.
Adriano vai deixando claro que seu mandato sempre foi em defesa do povo e mostra sua
face humanizado, que por muitas vezes tenta ser deturpada pela oposição, que o
persegue diariamente.
Veja o vídeo:
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Presidente interino Glalbert Cutrim recebe visita de membros do Movimento Estudantil
Independente
O presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento Estudantil
Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários.

Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa
Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz
em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local,
nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão.
Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente interino.
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou
sobre o trabalho da entidade. “Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde
pudemos apresentar ao deputado Glalbert o trabalho que desenvolvemos há 15 anos
em São Luís, servindo como base de apoio para estudantes do ensino médio,
fundamental e de faculdades das redes estadual e federal de ensino”, explicou.
Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez, uma
sessão plenária da Assembleia Legislativa.
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Glalbert Cutrim recebe visita de membros do Movimento Estudantil Independente

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento Estudantil
Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários.
Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa
Legislativa.
“É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz em poder
recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local, nos dando
mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão. Esperamos
dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente interino.
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou
sobre o trabalho da entidade.
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“Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde pudemos apresentar ao deputado
Glalbert o trabalho que desenvolvemos com estudantes do ensino médio, fundamental
e de faculdades”, explicou.
O “Setembro Amarelo” é uma das ações desenvolvidas pelo movimento, que tem como
objetivo combater o suicídio.
“É uma ferramenta importante que ajuda estudantes a terem mais conhecimento sobre
sua saúde mental”, disse Walace Franklin.
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Após intervenção do deputado Wellington, Governo do Estado pede tempo para
apresentar proposta aos soldados formados da PMMA

Wellington, acompanhado do colega deputado Adriano Sarney, em audiência na OAB-MA
com soldados da PM formados

A incessante luta do deputado Wellington do Curso em defesa dos soldados formados e
não nomeados implicou, nesta segunda-feira (26), na posição do Governo de apresentar
uma proposta aos candidatos aprovados no concurso da PMMA. Tal atitude foi tomada
após o deputado Wellington intervir, junto com a OAB, para judicializar a questão dos
soldados da PMMA.
Ao dar a notícia aos candidatos, Wellington do Curso afirmou que será minucioso na
contagem desse prazo de 15 dias para a apresentação da proposta pelo Governo, o que
não impede o futuro ajuizamento da ação.
“Estamos na luta dos soldados formados e não nomeados desde o início. Reunimos a
fundamentação fática e também jurídica, o que evidenciou os direitos desses homens e
mulheres que foram aprovados em todas as etapas. Agora, o Governo pediu um prazo
para apresentar uma proposta. Caso não cumpra com suas obrigações, iremos sim
judicializar. A luta continua em defesa dos soldados formados e não nomeados”, disse
Wellington.
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Deputado Wellington emite nota de pesar pela morte do apresentador Osvaldo Sousa

“Homem trabalhador, honesto e defensor da cultura popular”. Foi assim que o deputado
estadual Wellington do Curso fez referência ao comunicador Osvaldo Sousa, que faleceu
neste domingo, dia 27.
“O comunicador Osvaldo Sousa ficou conhecido pelo trabalho importante na imprensa
maranhense. Foi a voz marcante, durante muito tempo, no batalhão pesado da Maioba.
Homem trabalhador, honesto e defensor da cultura popular. Sempre esteve na luta
incansável em prol da valorização das manifestações folclóricas, principalmente o bumba
meu boi. Peço a Deus que console os corações dos familiares e receba, de abraços
abertos, o nosso eterno ‘Mandou Legal’. Neste momento de dor, oferecemos nossas
condolências aos seus entes queridos, ratificando nossos votos de pesar pela grande
perda. Descanse em paz, meu amigo!”, disse Wellington.
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Deputado Zé Gentil reúne multidão em Caxias em festa para as mães

Deputado Zé Gentil com o prefeito Fábio Gentil na festa dedicada às mães caxienses

O deputado estadual Zé Gentil (PRB) reuniu uma multidão em Caxias, na tarde desse
domingo (26) em uma festa dedicada às mães. Em clima de emoção e com a participação
de boa parte da classe política do município, o parlamentar, muito identificado com o
povo, distribuiu presentes e foi alvo de manifestações de reconhecimento durante o
evento.
Centenas de presentes foram entregues às mães durante a festa promovida por Zé
Gentil. O deputado fez questão de abraçar cada uma das contempladas, externando
todo o seu apreço por aquelas que são responsáveis por gerar a vida, carregar os filhos
em seu ventre por nove meses no ventre e cercá-los de amor e cuidados.
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Zé Gentil e Fábio Gentil com o presidente da Câmara Municipal de Caxias, Catulé, e outros vereadores

Além das mães, participaram do evento o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, o presidente
da Câmara Municipal, vereador Catulé, outros vereadores; Cynthia Lucena, que é précandidata a vereadora no município, lideranças populares, dentre outras figuras de proa
da política e da administração pública municipal.
Em um gesto que reafirmou a seu deputado Zé Gentil distribuiu a sua afinidade com as
demandas populares e o carinho pelo povo caxiense, Zé Gentil sorteou para as mães
aparelhos de TV, ferros de passar roupa, liquidificadores, ventiladores, dentre outros
presentes.
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Pré-candidatos não mostram o menor temor em enfrentar Eduardo Braide em 2020

A julgar pelo número de pré-candidatos a prefeito de São Luís, o suposto favoritismo do
deputado federal Eduardo Braide (PMN), parlamentar mais votado na capital nas
eleições de 2018, não assusta nenhum dos diversos nomes do grupo governista que já
comunicaram o desejo de disputar o pleito em 2020, quando estará em jogo a sucessão
do prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT).
Netto Evangelista (DEM), Bira do Pindaré (PSB), Rubens Júnior (PCdoB), Duarte Júnior
(PCdoB), Osmar Filho (PDT) se articulam nos bastidores da sucessão para assegurarem
suas candidaturas sem dá a menor importância para o provável adversário da oposição,
que deve reunir em seu palanque tudo que restou da velha e moribunda oligarquia do
ex-senador José Sarney (MDB).
Braide é favorito até agora por ter recebido mais de 100 mil votos na capital em 2018,
mas dai lhe colocar a faixa de prefeito antes da disputa existe um fosso muito grande.
Basta olharmos para 2016 quando a então deputada Eliziane Gama (Cidadania), a mais
votada para deputada federal em 2014, partiu na dianteira. Alguns institutos de
pesquisas a davam como franca favorita para vencer a eleição, mas para sua decepção
amargou um quarto lugar e quase que encerra sua carreira política.
A então deputada saiu humilhada de uma eleição que ela considerava ganha e somente
veio se recuperar na eleição para o Senado em 2018 quando o governador Flávio Dino,
diante a eminente fragilidade dela, a pegou perlo braço e pediu aos seus eleitores que
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dessem um voto de confiança e ela se elegeu senadora derrotando o favoritismo de
Edison Lobão e Sarney Filho e aposentando a dupla sarneysista com quase 40 anos de
mandatos pelo Maranhão.
Agora quem encontra-se na mesma posição de Eliziane em 2016 é Braide, um jovem
parlamentar que se saiu bem nos debates que antecederam a sucessão municipal
daquele ano, perdeu no segundo turno para Edivaldo Holanda, mas deixou o nome
bastante propagandeado, o que lhe rendeu um mandato de deputado federal e
consequentemente a possibilidade de disputar novamente a Prefeitura de São Luís.
Só que desta vez Eduardo Braide não terá pela frente um candidato falastrão, tipo
Wellington do Curso, para botar no bolso, como fez em 2016, mas políticos experientes,
embora ainda muito jovens, a exemplo de Neto, Bira, Rubens Júnior, Osmar Filho ou
Duarte Júnior, afinados no discurso e em condições de debater política e tecnicamente
em qualquer campo da atividade administrativa.
Como todos os pré-candidatos possuem potencial de votos, tudo indica que a eleição
será decidida em segundo turno e ai a força dos dos dois palácios (Leões e La Ravadiere),
com certeza, pesaram muito na definição do pleito e poderão engolir Braide e sua trupe.
E ainda tem um candidato sem tradição partidária, também muito jovem e que está em
pré-campanha declarada. Jeisael Marx, um pré-candidato outsider que está reunindo
nas comunidades, discutindo seus problemas e já preparando os eleitores para o pleito
que se aproxima, é outra ameaça a quem já se considera com a faixa no pleito.
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Em entrevista à TV Assembleia, Márcio Jerry afirma que “Previdência precisa ser
reformada, mas não destruída”

Segundo Márcio Jerry, a proposta de reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional, que
considera muito ruim, só deverá ter sua votação concluída no segundo semestre

O deputado federal e presidente estadual do Partido Comunista do Brasil no Maranhão
(PCdoB/MA), Márcio Jerry, concedeu entrevista ao programa “Portal da Assembleia”, no
quadro “Sala de Entrevista”, da TV Assembleia. Ele falou sobre a intensidade de suas
atividades parlamentares desenvolvidas em Brasília e a atual conjuntura nacional.
Segundo Márcio Jerry, a proposta de reforma da Previdência, em discussão no Congresso
Nacional, que considera muito ruim, só deverá ter sua votação concluída no segundo
semestre. “A proposta de reforma da Previdência de Bolsonaro só é boa para os
banqueiros. Ela promete tirar um trilhão de reais em dez anos dos mais pobres para
colocar para os mais ricos. Há muito debate a ser feito e acredito que a sociedade não
vai ficar parada assistindo a uma destruição da Previdência Social”, complementou.
O parlamentar disse ainda que está em questão, na proposta da reforma da Previdência,
a destruição do princípio de proteção por parte do Estado àqueles que deixaram de
trabalhar depois de um longo período prestando serviços à sociedade. “É como se você
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transportasse para o âmbito de uma nação aquelas responsabilidades que você tem
dentro de casa como, por exemplo, cuidar de nossos pais ou avós. Porque, na vida em
sociedade, esse princípio tão humano precisa ser rasgado, aniquilado? A Previdência
precisa ser reformada, precisa, mas não pode ser destruída”, ressaltou.
Márcio Jerry sugeriu o debate da sociedade sobre os seguintes pontos da proposta da
reforma da Previdência: “Primeiro, o regime da Previdência rural. Não dá para tratar o
trabalhador rural, com as suas precárias condições de trabalho e de sobrevivência, ainda
hoje, em todo o Brasil, como se fosse um trabalhador urbano”. Segundo, precisa se
respeitar a situação peculiar dos professores. Essa é uma categoria muito peculiar da
sociedade e não dá para lhe subtrair direitos. Terceiro, é preciso olhar com muito carinho
para os idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social. É um genocídio querer
acabar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”.
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Presidente interino recebe visita de membros do Movimento Estudantil Independente

Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez,
uma sessão plenária da Assembleia Legislativa

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento Estudantil
Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários.
Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa
Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz
em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local,
nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão.
Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente interino.
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou
sobre o trabalho da entidade. “Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde
pudemos apresentar ao deputado Glalbert o trabalho que desenvolvemos há 15 anos
em São Luís, servindo como base de apoio para estudantes do ensino médio,
fundamental e de faculdades das redes estadual e federal de ensino”, explicou.
Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez, uma
sessão plenária da Assembleia Legislativa.
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Adriano discute situação de concursados da PMMA na OAB

O deputado Adriano Sarney (PV) participou, na tarde desta segunda-feira (27), de uma
audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA),
durante a qual foi discutida a situação de 1.700 concursados da Polícia Militar do Estado
do Maranhão, do concurso de 2017, que ainda não foram chamados. Muitos haviam sido
nomeados anteriormente, mas, depois, foram exonerados.
A reunião foi conduzida pelo conselheiro Bispo Serejo. Ele afirmou que já existe uma
peça jurídica elaborada pela OAB/MA, pronta para dar entrada na Justiça, mas
acrescentou que dois procuradores do Estado entraram em contato com a entidade,
pedindo um prazo de 15 dias para que fosse encontrada uma solução.
“Se, dentro desse prazo, não houver um acordo, a OAB entrará na Justiça”, afirmou,
informando que o prazo começa a partir de hoje.
O deputado Adriano afirmou não acreditar no Governo do Estado e cobrou uma solução
mais drástica.
“São pessoas que deixaram seus afazeres, que participaram de um concurso, que foram
aprovados e fizeram curso de formação e aperfeiçoamento e agora estão jogadas às
traças. O governo é responsável por esse problema”, salientou.
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“Previdência deve ser reformada, mas não pode ser destruída”, afirma Márcio Jerry

O deputado federal e presidente estadual do Partido Comunista do Brasil no Maranhão
(PCdoB/MA), Márcio Jerry, concedeu entrevista ao programa “Portal da Assembleia”, no
quadro “Sala de Entrevista”, da TV Assembleia, nesta segunda-feira (27). Ele falou sobre
a intensidade de suas atividades parlamentares desenvolvidas em Brasília e a atual
conjuntura nacional.
Segundo Márcio Jerry, a proposta de reforma da Previdência, em discussão no Congresso
Nacional, que considera muito ruim, só deverá ter sua votação concluída no segundo
semestre. “A proposta de reforma da Previdência de Bolsonaro só é boa para os
banqueiros. Ela promete tirar um trilhão de reais em dez anos dos mais pobres para
colocar para os mais ricos. Há muito debate a ser feito e acredito que a sociedade não
vai ficar parada assistindo a uma destruição da Previdência Social”, complementou.
O parlamentar disse ainda que está em questão, na proposta da reforma da Previdência,
a destruição do princípio de proteção por parte do Estado àqueles que deixaram de
trabalhar depois de um longo período prestando serviços à sociedade. “É como se você
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transportasse para o âmbito de uma nação aquelas responsabilidades que você tem
dentro de casa como, por exemplo, cuidar de nossos pais ou avós. Porque, na vida em
sociedade, esse princípio tão humano precisa ser rasgado, aniquilado? A Previdência
precisa ser reformada, precisa, mas não pode ser destruída”, ressaltou.
“O que o ministro da Economia, Paulo Guedes quer, é instituir um novo regime de
Previdência, que é o regime de capitalização, de cada um por si e a Previdência por
ninguém. Paulo Guedes atua, claramente, em favor dos setores para os quais ele
trabalha, os setores da elite brasileira, especialmente o sistema financeiro”, disparou o
parlamentar.
Pontos a serem debatidos pela sociedade
Márcio Jerry sugeriu o debate da sociedade sobre os seguintes pontos da proposta da
reforma da Previdência: “Primeiro, o regime da Previdência rural. Não dá para tratar o
trabalhador rural, com as suas precárias condições de trabalho e de sobrevivência, ainda
hoje, em todo o Brasil, como se fosse um trabalhador urbano”. Segundo, precisa se
respeitar a situação peculiar dos professores. Essa é uma categoria muito peculiar da
sociedade e não dá para lhe subtrair direitos. Terceiro, é preciso olhar com muito carinho
para os idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social. É um genocídio querer
acabar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”.
O que é o regime de capitalização
O parlamentar esclareceu que o regime de capitalização que a proposta de Bolsonaro
quer implantar, significa, de forma sintética, que um cidadão ou cidadã vai entregar todo
mês para um banco um recurso que ele não tem segurança se daqui há algum tempo ela
vai poder ter de volta. “O regime de capitalização, implantado em mais de 20 países, foi
abolido em quase todos. Na América Latina, ele sobre existe no Chile, país em que há o
maior número de idosos miseráveis e o maior número de suicídio de idosos em idade de
aposentadoria. Ou seja, existe um desalento absoluto com esse tipo de regime. Temos
que pensar no agora e no amanhã”, salientou.
Para Márcio Jerry, o problema da Previdência é, antes de tudo, um problema da
economia, porque na hora que você tem pleno emprego, com carteira assinada, você
tem mais recolhimento para a Previdência e, na medida que você contribui mais para a
Previdência, você diminui ou até zera o déficit. “Não é a Previdência que vai resolver a
economia. Só a economia, funcionando bem, é que pode resolver a Previdência”,
defendeu.
Governo de balbúrdia
“Vamos completar cinco meses de governo, sem que o presidente da República tenha
tomado uma iniciativa adequada. O governo Bolsonaro é uma balbúrdia só. Um governo
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dirigido por um maluco dos Estados Unidos, um tal de Olavo de Carvalho, e por três filhos
tresloucados. Um filho senador que, sabidamente, é miliciano e amigo do Queiroz e dos
assassinos de Marielle. Um outro, que vive no twitter o dia inteiro, fazendo balbúrdia na
República, e outro, que vive buscando relações com a CIA, o Serviço Secreto Americano.
É desse jeito que o Brasil está vivendo, hoje, descendo ladeira abaixo. É um governo sem
rumo e que faz aumentar o desalento de milhões de brasileiros”, analisou Márcio Jerry.
Acordo de Salvaguardas firmado entre Brasil e EUA
O deputado federal argumentou que se Alcântara é o melhor lugar do mundo para se
lançar foguetes, deve ser, por consequência, o melhor lugar para se garantir direitos,
para se viver. “Não dá para você ter um setor de ponta, lançamento de foguetes, e, ao
mesmo tempo, se ter uma situação de negação de direitos básicos como, por exemplo,
moradia, saúde, educação e alimentação”, pontuou.
Segundo Márcio Jerry, Alcântara precisa ganhar muito pela utilização de seu território
para lançamento de foguetes. “Esse é um princípio fundamental que orienta a minha
posição e a de meu partido acerca desse tema. Somos favoráveis à utilização comercial
do CLA, desde que se preserve a soberania do Brasil, se impulsione a política
aeroespacial, tecnológica e científica do Brasil e, sobretudo, que seja importante para a
comunidade de Alcântara, especialmente as comunidades quilombolas, e o povo do
Maranhão”, revelou.
Contingenciamento do orçamento da Educação
O deputado afirmou que o governo está tirando dinheiro da educação, ou seja, que não
se trata de corte orçamentário, mas de subtrair recursos das universidades e dos
institutos federais, o que considera um absurdo. “O governo Bolsonaro elegeu a
educação como inimiga. Não há nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido sem
a educação. Mas, no Governo Bolsonaro, se corta até bolsa de pesquisa de ponta. Isto é
muito grave para a sociedade brasileira e o desenvolvimento do país”, assinalou.
Manifestações em defesa da Educação
Márcio Jerry afirmou que as manifestações ocorridas dia 15 último, em todo o Brasil, em
defesa da Educação, e que acredita serão maiores ainda no próximo dia 30, demonstram,
claramente, que a sociedade brasileira exige que a educação seja uma prioridade e que
merece respeito por parte do Governo Federal.
PEC sobre aumento do FPM
Sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em tramitação, na Câmara, sobre o
aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o parlamentar assim se
pronunciou: “Essa PEC está sendo analisada por uma Comissão Especial, da qual eu e o
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deputado Gil Cutrim (PDT) participamos. Trata-se de uma medida reparadora, que faz
com que se atenue os graves problemas da relação dos chamados entes federados. Os
municípios vêm, progressivamente, assumindo novas e importantes responsabilidades
com as políticas públicas, sem, contudo, terem um aumento de receita para fazer face a
essas novas despesas”, argumentou.
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Glalbert Cutrim recebe líderes do MEI na Assembleia Legislativa

Glalbert Cutrim com líderes do movimento estudantil independente em visita à AL

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert
Cutrim (PDT), recebeu, ontem (27), membros do Movimento Estudantil Independente
(MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários. Na visita, o grupo
apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre o funcionamento e como decide a
Casa Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política, e eu fico
muito feliz em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político
nacional e local, nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para
o Maranhão. Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente em
exercício. O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o
presidente e falou sobre o trabalho da entidade: “Tivemos um diálogo positivo e
interessante, onde pudemos apresentar ao deputado Glalbert Cutrim o trabalho que
desenvolvemos há 15 anos em São Luís, servindo como base de apoio para estudantes
do ensino médio, fundamental e de faculdades das redes estadual e federal de ensino”.
Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez, uma
sessão plenária da Assembleia Legislativa.
Em resumo, a visita de líderes do MEI à Assembleia Legislativa é mais um forte sinal de
que o universo político do Maranhão vive um intenso processo de renovação, o que
naturalmente atrai porta-vozes de mudanças que estão em curso na sociedade.
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Glalbert Cutrim recebe visita de membros do Movimento Estudantil Independente

Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa Legislativa

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento Estudantil
Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e universitários.
Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa
Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz
em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local,
nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão.
Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente interino.
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou
sobre o trabalho da entidade. “Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde
pudemos apresentar ao deputado Glalbert o trabalho que desenvolvemos com
estudantes do ensino médio, fundamental e de faculdades”, explicou.
O “Setembro Amarelo” é uma das ações desenvolvidas pelo movimento, que tem como
objetivo combater o suicídio. “É uma ferramenta importante que ajuda estudantes a
terem mais conhecimento sobre sua saúde mental”, disse Walace Franklin.
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