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Othelino avalia de forma positiva encontro de Flávio Dino com Sarney 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), avaliou de 
forma positiva o encontro do governador Flávio Dino (PCdoB) com o ex-presidente José 
Sarney (MDB). 
 
“É razão de alegria ver esta conversa, porque essa quadra histórica do país, com os 
problemas que está enfrentando, com a falta de perspectiva, de solução, esse momento 
requer que os políticos responsáveis dialoguem e conversem, para que encontremos 
saídas menos traumáticas possíveis para o Brasil”, afirmou Othelino, na sessão desta 
quinta-feira (27). 
 
Othelino disse, ainda, que o encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente 
Sarney é um fato de repercussão nacional. “Essa conversa extrapola as diferenças 
políticas locais, quando um e outro, com a importância política que cada um tem, se 
dispõe a deixar as questões paroquiais de lado para discutir soluções para o País, isso é 
razão de satisfação para todos nós e, em especial, para a classe política”. 
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Em seu discurso, o presidente da Assembleia Legislativa frisou que é necessário que os 
políticos responsáveis discutam e comunguem naquilo que é o essencial, que é a 
preservação da democracia e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Na 
visão de Othelino, o Estado Democrático de Direito vem sendo agredido sucessivas 
vezes. 
 
“Por isso, nesse momento, é fato que as diferenças locais se tornam menos importantes, 
quando nós percebemos riscos iminentes. E os políticos brasileiros devem olhar para 
este encontro de adversários locais, o governador Flávio Dino e o ex-presidente Sarney, 
e observarem nisso um exemplo de que o Brasil exige o diálogo, o Brasil precisa do 
entendimento e que esta conversa, que teve repercussão, em todo o Brasil, ela sirva de 
exemplo para outros políticos”. 
 
Ao encerrar seu discurso, Othelino advertiu que não se deve confundir essa conversa de 
grande repercussão nacional como uma questiúncula local, como um mero acordo, 
como uma coisa que não tem a dimensão que, de fato, tem essa conversa. 
 
“Por essa razão, eu cumprimento o governador Flávio Dino pela iniciativa de pedir a 
conversa com o ex-presidente Sarney, assim como cumprimento o ex-presidente Sarney 
por ter concordado com a conversa e terem tido, certamente, um bom diálogo sobre o 
nosso Brasil”, ressaltou Othelino. 
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Deputados repercutem encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente José 
Sarney 

 
 
O encontro do governador Flávio Dino (PCdoB) com o ex-presidente José Sarney (MDB), 
realizado em Brasília, foi o principal assunto em debate na sessão desta quinta-feira (27), 
no Plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Costa (MDB) foi o primeiro a 
se manifestar sobre a reunião, ocorrida na quarta-feira (26), na residência do ex-
presidente José Sarney. 
 
Roberto Costa avaliou de maneira positiva o encontro, assinalando que houve um gesto 
de grandeza tanto por parte de Flávio Dino quanto por parte de José Sarney. “Este 
encontro é histórico não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e é uma 
demonstração de amadurecimento político que o país precisa para que a gente possa 
debelar todas as crises que no momento assolam o País”. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), declarou que o encontro 
entre os dois líderes políticos vai além das questões locais. “Essa conversa extrapola as 
diferenças políticas locais quando um e outro, com a importância política que cada um 
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tem, se dispõe a deixar as questões paroquiais de lado e discutir soluções para o País”, 
afirmou Othelino. 
 
No mesmo tom, os deputados Marco Aurélio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Duarte 
Jr (PCdoB), Fábio Macedo (PDT), Edivaldo Holanda (PTC) e Zito Rolim (PDT) e as 
deputadas Thaiza Hortegal (PP) e Daniella Tema (DEM) avaliaram de forma positiva o 
encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente José Sarney. 
 
O deputado Marco Aurélio afirmou que Flávio Dino e Sarney são adversários históricos 
no Maranhão, mas tiveram a grandeza de se encontrar para discutir uma agenda de 
interesse nacional. 
 
“Nesse momento, é preciso ter grandeza, superar as divergências, pensar o Brasil e ter 
coragem para fazer este debate. Do contrário, toda a ordem democrática cai. E não 
haverá o que a gente tem aqui, a disputa democrática não haverá. Então, eu parabenizo 
a atitude dos dois líderes. Isso soa muito bem, sobretudo no momento de tanto conflito, 
de tanta intolerância, verificar que as divergências são superadas por uma causa, que é 
a democracia”, assinalou o deputado Marco Aurélio. 
 
O deputado Edivaldo Holanda disse que o encontro com Sarney demonstra a humildade 
do governador Flávio Dino. “A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. E o governador 
deu um passo importante porque, na crise que nós vivemos, Maranhão e Brasil, é 
importante que o seu líder maior tenha esta visão”. 
 
O deputado Neto Evangelista parabenizou o governador Flávio Dino dizendo que, agora, 
ele tem o respeito ainda maior dos maranhenses e de toda a classe política: “Quando 
dois homens públicos da grandiosidade do ex-presidente Sarney e da grandiosidade hoje 
que representa o governador Flávio Dino, não só no Maranhão, mas no país, resolvem 
sentar e dialogar, isso demonstra a grandeza desses dois homens públicos, tanto do 
governador Flávio em procurar e do ex-presidente Sarney em receber. E eu vi as últimas 
agendas do governador Flávio. Ele sentou com todos os ex-presidentes para ter um 
diálogo a respeito do Brasil”. 
 
O deputado Duarte Jr, por sua vez, disse que ficou muito feliz com o encontro havido 
entre Flávio Dino e José Sarney, frisando que esse diálogo é uma demonstração de 
maturidade de ambas as partes. 
 
“É um grande exemplo para todos esse diálogo entre o presidente José Sarney e o 
governador Flávio Dino. E um grande exemplo para todos, não apenas para os 
maranhenses, mas para o povo brasileiro. Repito, estou muito feliz com esse diálogo, 
com essa demonstração de equilíbrio, maturidade. E tenho plena certeza, plena 
convicção de que com essa união, com essa unidade, com esse debate, nós vamos 
conseguir avançar muito mais, aqui no Maranhão e em todo Brasil”. 
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Voz dissonante 
 
De todos os deputados que ocuparam a tribuna para falar sobre o encontro do 
governador Flávio Dino com o ex-presidente José Sarney, apenas o deputado Wellington 
do Curso (PSDB) apresentou uma avaliação diferente. Ele criticou duramente o 
governador Flávio Dino. “Eu não sei se eu falo incoerência ou cara de pau. Porque um 
governo que ganhou a primeira eleição, ganhou a segunda eleição, abominando as 
velhas práticas políticas que até então ele colocava na conta do grupo Sarney. Que José 
Sarney era o atraso para o Estado do Maranhão e para o Brasil, era um atentado à 
democracia e agora o que faz? Ele vai em busca de conselhos e vai se ajoelhar para José 
Sarney”, afirmou Wellington do Curso. 
 
Ele manifestou repúdio ao gesto do governador, questionando: “E aí eu pergunto: O que 
mudou? O que mudou para o governador Flávio Dino? Se antes José Sarney era o atraso, 
ele vai em busca do atraso? Não foi Sarney que foi atrás de Flávio Dino, mas Flávio Dino 
que foi atrás de José Sarney. E a classe política e a população do Maranhão estão 
inquietas, querendo saber o que se esconde por trás disso. Com certeza, Flávio Dino foi 
atrás de Sarney, tem algo errado, tem algum golpe se aproximando. Ele fala tanto de 
golpe, tem algum golpe se aproximando”, declarou Wellington do Curso, ao encerrar seu 
pronunciamento. 
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Vídeo: Duarte Jr. desafia Eduardo Braide: “se você sonha em ser prefeito, amadureça” 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB) partiu para cima do deputado federal Eduardo 
Braide (PMN) em discurso proferido, na sessão desta quarta-feira (27), na Assembleia 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4do_1Lffg
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Legislativa. Segundo o comunista, Braide enquanto esteve no executivo foi omisso e 
negligente. 
 
“O que que Braide fez como presidente da CAEMA? Eduardo Braide sequer conseguiu 
concluir a importante obra de duplicação do ITALUÍS. Alguém aqui se lembra que 
Eduardo Braide foi Secretário municipal na gestão do João Castelo em 2009 e 2010 da 
importante Secretaria de Orçamento Participativo? Acredito que poucos lembram 
porque foi uma gestão apagada, sem resultados”, disparou Duarte. (veja no vídeo 
acima). 
 
Duarte ainda fez um desafio a Braide. “Presta bem atenção, meu amigo, se você sonha 
em ser prefeito, amadureça esse debate, evolua esse debate. Não debata como um 
menino, porque, em 2014, eu não era político. Em 2014, nunca fui filho de político, muito 
menos tinha algum padrinho político. Bem diferente de V. Exa. que foi para a CAEMA 
presidir a CAEMA por uma negociação para a eleição da Mesa aqui na Assembleia 
Legislativa em 2005. Bem diferente a nossa história”, alfinetou. 
 
O deputado Eduardo Braide disse ao Jornal Pequeno que Duarte Jr. teria utilizado a 
estrutura do PROCON para se promover e eleger a deputado estadual. Ainda segundo 
Braide, nas eleições de 2020 Duarte Jr. seria um candidato laranja. 
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Duarte Jr. expõe o fracasso de Eduardo Braide como gestor 

 
O deputado estadual e diretor do Procon-MA, Duarte Jr. 

 
Após declarações à imprensa de que Duarte Jr. teria utilizado a estrutura do PROCON 
para se promover e eleger a deputado estadual, o deputado federal Eduardo Braide teve 
suas atuações como gestor público expostas na tribuna da Assembleia Legislativa nesta 
quinta-feira (27). 
 
Duarte Jr. puxou a ficha de Braide na gestão pública. “O que que Braide fez como 
presidente da CAEMA? Eduardo Braide sequer conseguiu concluir a importante obra de 
duplicação do Italuís”, comentou. 
 
“Alguém aqui lembra que Eduardo Braide foi secretário municipal na gestão do João 
Castelo em 2009/2010 da importante secretaria de orçamento participativo? Acredito 
que 
poucos lembram”, completou. 
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“Para mim não é surpresa porque as experiências que Eduardo Braide teve na gestão 
pública no executivo foram tão omissas, tão negligentes como ele o é hoje”, emendou. 
 
Por fim, o deputado expôs os êxitos do Procon e desafiou Braide a comparar as gestões 
para além da retórica. “Se você sonha em ser prefeito amadureça esse debate, evolua 
esse debate, não debata como menino”, concluiu. 
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Wellington do Curso mostra incoerência política de Flávio Dino 

 
 
Nesta quinta-feira (27), durante discurso do deputado estadual Roberto Costa (MDB), na 
tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PSDB) destacou a incoerência política do governador do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), ao procurar o ex-presidente José Sarney. 
 
“O governador Flávio Dino ganhou duas eleições abominando as velhas práticas políticas 
que, até então, ele colocava na conta do Grupo Sarney. Ele afirmava que José Sarney era 
o responsável pelo atraso no Maranhão, mas a agora vai em busca de conselhos do ex-
presidente”, disse o parlamentar. 
 
O governador Flávio Dino se reuniu nesta quarta-feira (26), em Brasília, com o seu 
adversário histórico, o ex-presidente José Sarney, para discutir o suposto “perigo” que a 
democracia brasileira corre em face às crises enfrentadas pelo atual quadro nacional. 
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Adriano anuncia segunda edição do Prêmio Novos Poetas – Gonçalves Dias 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), em parceria com a Associação Maranhense 
de Escritores Independentes (AMEI), anuncia o concurso Novos Poetas Maranhenses – 
Prêmio Gonçalves Dias, que marcará o Dia Estadual da Poesia, instituído pela Lei 
10.545/2016, de autoria do parlamentar, a ser comemorado no dia 10 de agosto. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 01 de agosto e podem ser feitas gratuitamente. Os 
poemas devem ser enviados em documento word (tipologia Calibri tamanho 12) para o 
e-mail amei.poesia@gmail.com identificando o nome completo, endereço residencial 
completo, CPF, telefone, e-mail e título do poema. 
 
Cada participante pode inscrever-se com até 02 poemas de sua autoria com tema livre. 
Os poemas devem ser inéditos. Eles não devem ter sido publicados em livro ou 
participado de outros concursos. 
 
Os autores dos 40 melhores textos participarão do evento de premiação que ocorrerá 
no dia 10 de agosto, no Espaço Cultural da Livraria AMEI, no São Luís Shopping, das 16h 
às 18h. 
 
O primeiro classificado no concurso Novos Poetas Maranhenses receberá um prêmio no 
valor de R$ 1.000,00; o segundo colocado receberá R$ 500,00. As premiações serão 
entregues pelo deputado estadual Adriano Sarney. A comissão julgadora será composta 
por três membros da AMEI. 
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Rigo Teles agradece chegada de veículo que beneficiará a saúde de Fernando Falcão 

Minuto Barra 
 
O deputado estadual Rigo Teles (PV) recebeu, junto com o prefeito da cidade de 
Fernando Falcão, Adailton Cavalcante (PDT), um veículo (modelo L200), do Ministério da 
Saúde para a Vigilância Sanitária do município. A entrega do equipamento foi mediada 
pela superintendente estadual do MS, Josilda dos Santos Rodrigues. 
 

 
 
Rigo Teles agradeceu a conquista. “Mais um benefício em prol da população na área da 
saúde. O prefeito Adailton, que sempre trabalha com responsabilidade e compromisso 
com o povo, está de parabéns e poderá contar sempre com nossa parceria”, acentuou o 
parlamentar. 
 
O gestor falou da alegria de beneficiar os falcoenses. “Com muita luta conseguimos este 
carro, que chega para somar com o trabalho que desenvolvemos pela saúde da nossa 
querida cidade. Fico muito feliz com essa conquista, que não é minha, é do nosso povo”, 
disse Adailton. 

 

  

https://minutobarra.com.br/noticias/rigo-teles-agradece-chegada-de-veiculo-que-beneficiara-a-saude-de-fernando-falcao/
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Roberto Costa repercute encontro entre Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney 

O deputado estadual Roberto Costa (MDB) repercutiu, na tribuna da Assembleia 
Legislativa, o encontro histórico entre o governador Flávio Dino (PCdoB) e o ex-
presidente da República, José Sarney (MDB), que aconteceu na última quarta-feira (25), 
em Brasília. Roberto Costa destacou o encontro como histórico e de grandeza política. 
 

 
 
“O governador Flávio Dino demonstrou toda sua grandeza política e de compromisso 
com o Maranhão e com o Brasil”, declarou, ao destacar que os dois líderes decidiram 
dialogar num momento de crise no país. 
 
“Este encontro é histórico não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e uma 
demonstração de amadurecimento político que o país precisa para que possamos 
debelar todas essas crises que estão instaladas hoje”, completou. 
 
Costa acrescentou, ainda, que vê um recado claro a partir desse encontro. “O recado que 
saiu desse encontro é que as questões políticas que nós estamos travando aqui na 
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Assembleia, dentro do Estado do Maranhão, não podem ser maiores do que o interesse 
da nossa população”, concluiu. 
 
Os deputados Marco Aurélio (PC do B), Neto Evangelista (DEM), Fabio Macedo (PDT), 
Duarte Júnior (PC do B), Edivaldo Holanda (PTC), Zito Rolim (PDT), Daniella Tema (DEM), 
Thaiza Hortegal (PP) e o presidente Othelino Neto (PC do B) pediram apartes e 
destacaram o encontro entre o governador e o ex-presidente. 
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Assembleia aprova Projeto de Lei Complementar do Poder Judiciário que dispõe sobre o 
tempo de serviço para magistrados 

A Assembleia aprovou, na sessão desta quinta-feira (27), com emenda do deputado 
professor Marco Aurélio (PCdoB), o Projeto de Lei Complementar 007/2019, de iniciativa 
do Poder Judiciário. O referido projeto altera o dispositivo da Lei Complementar 14, de 
17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão. A matéria será encaminhada à sanção do governador do Estado do 
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). 
 

 
 
A proposição, que tramitou em regime de prioridade, recebeu pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho. 
 
Segundo a proposição aprovada, contar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de serviço 
público anteriormente prestado pelo magistrado, inclusive a órgão da administração 
indireta, sob qualquer regime jurídico, e o tempo de exercício da advocacia, até o 
máximo de 15 (quinze) anos, comprovada a devida contribuição previdenciária do 
período. 
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Justiça determina que agências bancárias do Maranhão mantenham vigilância armada 
24 horas 

 
Agência do Banco do Brasil foi o sexto alvo de ataques explosivo só este ano em São Luís 

 
A Justiça determinou que as agências do Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco da 
Amazônia, Banco Itaú, Banco do Nordeste, e Banco Santander no Maranhão mantenham 
vigilância armada 24 horas, conforme expressa a Lei Estadual 10.605/2017, de autoria 
do deputado Zé Inácio (PT). A decisão foi proferida nesta quinta-feira (27) pela Vara de 
Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, com assinatura do juiz titular Douglas 
de Melo Martins. A referida Lei dispõe, entre outros, sobre a contratação de vigilância 
armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas, inclusive 
em finais de semana e feriados. A decisão fixou aos bancos o prazo de 30 dias para 
cumprimento, sob pena da determinação de multa diária no valor de R$ 5 mil. 
 
A decisão é resultado de Ação Civil Pública que tem como autor o Instituto de Proteção 
e Defesa do Consumidor – PROCON, e foi ajuizada contra o Banco do Brasil, Banco 
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Bradesco, Banco da Amazônia, Banco Itaú, Banco do Nordeste e Banco Santander, no 
sentido de cumprimento integral da Lei Estadual 10.605/2017, que tem como finalidade 
inibir ações de criminosos e garantir a segurança e proteção à vida e à saúde dos 
consumidores do serviço bancário, como preceitua o Código de Defesa do Consumidor. 
O autor da ação cita que nenhum dos bancos cumpriu, até agora, o que determina a 
referida lei, desde a sua publicação. 
 
Na decisão, o magistrado observou que a ação civil pública constitui-se no legítimo 
exercício do dever constitucional dos órgãos de proteção ao consumidor no sentido de 
cobrar judicialmente a responsabilidade dos réus pelas eventuais lesões causadas a 
direitos do consumidor, pleiteando as respectivas indenizações pelos danos provocados. 
Ressaltou ele: “No caso presente, em análise superficial que é própria do momento, 
verifico que o PROCON se desincumbiu do dever de demonstrar a pertinência do pedido 
de tutela de urgência (…) Por se tratar de relação de consumo, impõe-se aplicar à 
situação discutida as regras e princípios contidos no CDC, em especial o do conceito de 
fornecedor, o da inversão do ônus da prova em favor do consumidor”. 
 
Para a Justiça, a atividade econômica desenvolvida pelos estabelecimentos bancários se 
enquadra no conceito de atividade de risco, em razão dos altos valores por elas 
movimentados. “Devem, por isso, cercarem-se de medidas para garantir a segurança não 
só dos consumidores como do público em geral afetado por sua atividade no âmbito de 
suas dependências. Nas hipóteses de assaltos ou outros infortúnios que ocorram nos 
estabelecimentos bancários, inclusive, a responsabilidade dos bancos pelos danos 
ocorridos aos consumidores é de natureza objetiva, ou seja, independe da existência de 
dolo ou culpa, justamente por ser o risco inerente à atividade bancária”, entendeu o juiz 
na decisão, citando decisões semelhantes proferidas por outros tribunais. 
 
DADOS 
 
A decisão levanta dados referentes aos lucros anuais das grandes agências bancárias do 
país. “As instituições financeiras anualmente auferem lucros bilionários e devem 
também dar a sua contribuição. Não podem somente internalizar os lucros e transferir 
para sociedade a insegurança decorrente de sua atividade econômica. A título de 
exemplo, em matéria publicada no site do UOL, em 09/05/2019, noticiou-se que os 4 
maiores bancos do país (Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil), no 1 º trimestre 
de 2019, lucraram juntos R$ 19,95 bilhões, o que deixa evidente a capacidade dos réus 
de destinarem recursos para melhoria da segurança no âmbito de seus 
estabelecimentos”, exemplificou. 
 
E segue: “O cliente que contrata com o banco tem a justa expectativa de que, no âmbito 
do estabelecimento bancário, terá segurança para realizar suas operações. De modo que 
a violação dessa expectativa, autoriza o exercício de pretensão judicial no sentido de 
garanti-la (…) Sobre isso, foi editada a Lei Estadual nº 10.605/2017. Em seu artigo 1º, 
previu-se a obrigação de que as instituições bancárias no Estado do Maranhão 
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mantenham vigilância armada para atuar 24 horas em suas agências, além de disporem 
de ‘botão do pânico’ para acionamento da polícia”. 
 
LEI 
 
A Lei 10.605/2017 ressalta, ainda, o seguinte: “Os vigilantes deverão permanecer no 
interior da instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger durante a 
jornada de trabalho, e dispor de botão de pânico e terminal telefônico, para acionar 
rapidamente a polícia. O botão de pânico citado deverá bipar a Sala de Operações da 
Polícia Militar do Maranhão (…) Como forma de segurança, o vigilante também deverá 
dispor de dispositivo para acionar sirene de alto volume no lado externo do 
estabelecimento, chamando atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma 
preventiva a cada acionamento”. 
 
Para o juiz, o PROCON comprovou, por meio de documentos, o descumprimento da lei 
estadual pelos bancos. “Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito alegado. O 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação consiste no fato de que com frequência 
tem sido noticiada na imprensa a atuação criminosa de grupos contra estabelecimentos 
bancários, pondo em risco a vida, saúde e segurança não só dos consumidores como dos 
próprios funcionários dos bancos”, enfatizou Douglas Martins, antes de decidir pela 
determinação do cumprimento da Lei 10.605/2017. 
 
Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 
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Deputado Wellington aponta incoerência política de Flávio Dino 

 
Wellington colocou em xeque postura política de Flávio Dino 

 
Em aparte ao discurso do deputado estadual Roberto Costa (MDB), na tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta quinta-feira (27), o deputado Wellington do 
Curso (PSDB) destacou a incoerência política do governador do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), ao procurar o ex-presidente José Sarney. 
 
“O governador Flávio Dino ganhou duas eleições abominando as velhas práticas políticas 
que, até então, ele colocava na conta do grupo Sarney. Ele afirmava que José Sarney era 
o responsável pelo atraso do Maranhão, mas agora vai em busca de conselhos do ex-
presidente”, criticou o parlamentar. 
 
O governador Flávio Dino solicitou audiência, nessa quarta-feira (26), em Brasília, com o 
seu adversário histórico, o ex-presidente José Sarney, para discutir o suposto “perigo” 
que a democracia brasileira corre face às crises enfrentadas pelo atual quadro nacional. 
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Adriano anuncia segunda edição do Prêmio Novos Poetas – Gonçalves Dias 

 
As premiações serão entregues pelo deputado estadual Adriano Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), em parceria com a Associação Maranhense 
de Escritores Independentes (AMEI), anuncia o concurso Novos Poetas Maranhenses – 
Prêmio Gonçalves Dias, que marcará o Dia Estadual da Poesia, instituído pela Lei 
10.545/2016, de autoria do parlamentar, a ser comemorado no dia 10 de agosto. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 1º de agosto e podem ser feitas gratuitamente. Os 
poemas devem ser enviados em documento word (tipologia Calibri tamanho 12) para o 
e-mail amei.poesia@gmail.com identificando o nome completo, endereço residencial 
completo, CPF, telefone, e-mail e título do poema. 
 
Cada participante pode inscrever-se com até dois poemas de sua autoria com tema livre. 
Os poemas devem ser inéditos. Eles não devem ter sido publicados em livro ou 
participado de outros concursos. 
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Os autores dos 40 melhores textos participarão do evento de premiação que ocorrerá 
no dia 10 de agosto, no Espaço Cultural da Livraria AMEI, no São Luís Shopping, das 16h 
às 18h. 
 
O primeiro classificado no concurso Novos Poetas Maranhenses receberá um prêmio no 
valor de R$ 1.000,00; o segundo colocado receberá R$ 500,00. As premiações serão 
entregues pelo deputado estadual Adriano Sarney. A comissão julgadora será composta 
por três membros da AMEI. 
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Aniversário de 15 anos da entidade foi comemorado em sessão presidida pelo deputado 
estadual Wendell Lages 

 
Jovens empresários com a placa de homenagem 

 
A Associação dos Jovens Empresários do Maranhão (AJE-MA) foi homenageada em 
sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nesta quinta-
feira (27). Com a presença de representantes do empresariado local, parlamentares e 
autoridades políticas, a solenidade teve como pauta o aniversário de 15 anos da 
instituição, recentemente completados. 
 
“A AJE se sente muito honrada em poder receber esse grande reconhecimento. Pautada 
nos nossos pilares, que são capacitação, relacionamento e representatividade, a 
entidade vem para congregar jovens empresários que têm essa mentalidade de 
transformar a vida por meio do empreendedorismo”, comentou a presidente ajeana, 
Shirley Cunha, em discurso. “Essa é a nossa essência. Nesses 15 anos, temos grandes 
histórias”, completou. 
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Presidente da AJE-MA, Shirley Cunha, recebendo placa de homenagem 

 
Na ocasião, Shirley recebeu, das mãos do deputado Wellington do Curso, uma placa de 
homenagem e reconhecimento pela atuação da AJE no estado. Vale lembrar que, no 
último dia 3 de junho, a AJE-MA também foi homenageada pela Câmara Municipal de 
São Luís. 
 
A iniciativa da sessão foi por requerimento de autoria do deputado estadual Wendell 
Lages, que também compõe os quadros de associados da AJE. Na tribuna, o parlamentar 
falou sobre a importância da instituição, que fomenta a cultura empreendedora local e 
mobiliza a sociedade na contramão da crise. 
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Presidente da AJE-MA, Shirley Cunha, em discurso na tribuna 

 
” ‘Oportunidades não surgem. É você que as cria’. É pautada nesse princípio, que a AJE 
vem desenvolvendo um trabalho de excelência no tocante ao mercado empreendedor. 
Unindo oportunidade, produtividade e desenvolvimento, a AJE, associação da qual me 
orgulho muito em fazer parte, vem fazendo a diferença no contexto social do Maranhão, 
unindo jovens empresários, disseminando conhecimento, promovendo 
desenvolvimento intelectual e profissional, formando lideranças, promovendo parcerias 
de sucesso, que positivamente se transformam em benefício social”, destacou Lages, 
que presidiu a sessão comemorativa. 
 
Outro representante do movimento empresarial que marcou presença foi o presidente 
da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Marcelo Quelho Filho, que 
discursou agradecendo ao parlamento maranhense pela oportunidade, e também 
destacando a importância do estímulo à cultura empreendedora. 
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Deputado estadual Wendell Lages, que propôs a homenagem à AJE-MA 

  
Compuseram a mesa da sessão também o deputado federal, Simplício Araújo, o 
presidente da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Felipe Mussalém, o presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII), Guilherme Maia, o vice-
presidente da AJE-MA, Rafael Sombra, e o presidente do Conselho de Jovens 
Empresários (Conjove) da ACII, Lauro César Alves de Sousa. 
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Reportagem da TV Assembleia conquista 1º lugar no Festival Guarnicê 

 
O prêmio foi conquistado com a matéria “Os Desafios do Envelhecimento”, da repórter Márcia Carvalho, com  
imagens do cinegrafista Jurandir Serra, produção de Ameliane Araújo e edição Alberth Moreira 

 
A TV Assembleia foi a vencedora da 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, na 
categoria Melhor Reportagem.  O prêmio foi conquistado com a matéria “Os Desafios do 
Envelhecimento”, da repórter Márcia Carvalho, com imagens do cinegrafista Jurandir 
Serra, produção de Ameliane Araújo e edição Alberth Moreira. 
 
A premiação aconteceu no Teatro Arthur Azevedo, durante a cerimônia de 
encerramento do festival de cinema promovido pela Universidade Federal do Maranhão.   
 
Márcia Carvalho subiu ao palco para receber o troféu, acompanhada da produtora 
Ameliane Araújo. Em seu discurso de agradecimento, a repórter enalteceu o 
profissionalismo e a dedicação de toda a equipe da TV Assembleia, com destaque para 
os profissionais que trabalharam diretamente na produção da reportagem vencedora. 
 
“É uma grande honra receber este troféu. Sinto-me feliz, emocionada e gostaria de 
compartilhar essa conquista com toda a equipe da TV Assembleia, afinal, são 



 

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 

profissionais valorosos que não medem esforços para levar à sociedade maranhense 
informações aprimoradas e de excelente qualidade”, destacou Márcia.   
 
Foi a primeira vez que a TV Assembleia conquistou o 1º lugar em um concurso de 
reportagem. Além da matéria da repórter Márcia Carvalho, também pontuou entre as 
finalistas do Guarnicê a reportagem “Casa das Marias”, da jornalista Elda Borges, e outras 
duas matérias, sendo uma da TV Difusora e outra da TV Guará.   
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, destacou 
a importância da premiação conquistada pela TV Assembleia: “toda a nossa equipe está 
de parabéns. São colaboradores que trabalham com espírito de equipe, profissionalismo, 
competência e dedicação no que fazem. Isso significa que podemos muito mais. Foi o 
primeiro prêmio de muitos outros que ainda virão”. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Adriano Sarney confirma segunda edição do ‘Novos 

Poetas’ 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 28/06/2019 

Adriano Sarney confirma segunda edição do ‘Novos Poetas’ 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), em parceria com a Associação Maranhense 
de Escritores Independentes (AMEI), anuncia o concurso Novos Poetas Maranhenses – 
Prêmio Gonçalves Dias, que marcará o Dia Estadual da Poesia, instituído pela Lei 
10.545/2016, de autoria do parlamentar, a ser comemorado no dia 10 de agosto. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 01 de agosto e podem ser feitas gratuitamente. Os 
poemas devem ser enviados em documento word (tipologia Calibri tamanho 12) para o 
e-mail amei.poesia@gmail.com identificando o nome completo, endereço residencial 
completo, CPF, telefone, e-mail e título do poema. 
 
Cada participante pode inscrever-se com até 02 poemas de sua autoria com tema livre. 
Os poemas devem ser inéditos. Eles não devem ter sido publicados em livro ou 
participado de outros concursos. 
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Os autores dos 40 melhores textos participarão do evento de premiação que ocorrerá 
no dia 10 de agosto, no Espaço Cultural da Livraria AMEI, no São Luís Shopping, das 16h 
às 18h. 
 
O primeiro classificado no concurso Novos Poetas Maranhenses receberá um prêmio no 
valor de R$ 1.000,00; o segundo colocado receberá R$ 500,00. As premiações serão 
entregues pelo deputado estadual Adriano Sarney. A comissão julgadora será composta 
por três membros da AMEI. 
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Thaiza destaca encontro de Flávio Dino e José Sarney 

 
 
A deputada estadual Dra. Thaiza também repercutiu na Assembleia o encontro entre o 
governador Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney. Ela ressaltou que o governador do 
Maranhão reconheceu a grandiosidade dos ex-presidentes, suas experiências, e deixou 
de lado as divergências políticas do seu estado para dialogar sobre o Brasil com o ex-
presidente Sarney. 
 
“O momento agora é outro, pensar no crescimento do Maranhão, pensar em soluções 
para o Brasil. Fico feliz e admirada com essa atitude do governador Flávio Dino, sendo 
referência para todos nós, deixando de lado a política pequena e atos medíocres, em 
que alguns seguem criticando, enquanto o momento requer algo maior, como a união, 
a imparcialidade, e lograr e sonhar com um Brasil e um Maranhão melhores. Parabenizo 
o governador Flávio Dino e deixo a minha admiração ao ex-presidente Sarney”, disse a 
deputada. 
 
A deputada reforçou a necessidade dos parlamentares de também buscarem mais a 
união em prol das melhorias para o estado do Maranhão. 
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“É esse exemplo de política que estamos precisando, e justamente a que nós pregamos, 
o novo modelo da política, focando na unidade, na maturidade, e sempre recorrendo ao 
outro.  Foi um ato grandioso esse gesto, porque o presidente é uma peça fundamental 
em Brasília, e a gente reconhece isso, e com o governador Flávio Dino, como gestor, o 
Maranhão avança muito. Que esse diálogo não seja apenas um único encontro, mas que 
se deixe de lado as divergências de uma vez por todas, e se trabalhe pelo estado e pelo 
país”, destacou Dra. Thaiza. 
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Othelino: conversa de Sarney e Dino ‘extrapola diferenças locais’ 

 
 
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), também já se posicionou 
sobre o encontro entre o ex-presidente José Sarney (MDB) e o governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB). 
 
Para ele, o diálogo dos dois líderes é maior que qualquer “questiúncula local”. 
 
“Essa conversa extrapola as diferenças políticas locais quando um e outro, com a 
importância política que cada um tem, se dispõe a deixar as questões paroquiais de lado 
e discutir soluções para o país”, destacou. 
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Reunião entre Flávio Dino e Sarney repercute na Assembleia e na Câmara Federal 

 
Roberto Costa enalteceu grandeza política do encontro 

 
Nos bastidores da política local não se fala em outra coisa. O encontro entre o 
governador Flávio Dino e o ex-presidente José Sarney após anos de engalfinhamento na 
política do Maranhão movimentou o cenário no estado. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, que é aliado de Flávio Dino, disse 
que o encontro vai além das questões locais. “Essa conversa extrapola as diferenças 
políticas locais quando um e outro, com a importância política que cada um tem, se 
dispõe a deixar as questões paroquiais de lado e discutir soluções para o país”, afirmou 
o comunista. 
 
Do outro lado, o deputado do MDB, partido de Sarney, Roberto Costa, também avaliou 
de maneira positiva o encontro. Ele disse que era um gesto de grandeza do governador 
e que as discussões da Assembleia devem mudar para o bem do Estado. “Este encontro 
é histórico não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e uma demonstração de 
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amadurecimento político que o país precisa para que a gente possa debelar todas essas 
crises”. 
 
O deputado federal Maécio Jerry discursou sobre o tema na tribuna da Câmara dos 
Deputados. “É importante um esforço de um amplo diálogo nacional, de uma frente 
ampla em defesa da democracia e do desenvolvimento”, afirmou. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fF90v4dMQnE
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Othelino Neto e Roberto Costa interpretam corretamente a conversa de Dino com 
Sarney 

 
Othelino Neto e Roberto Costa: interpretações corretas do encontro de Dino com Sarney 

 
Não surpreendeu a reação positiva – algumas entusiasmadas – de deputados estaduais 
em relação ao encontro do governador Flávio Dino (PCdoB) com o ex-presidente José 
Sarney (MDB), na quarta-feira, em Brasília, que durou duas horas e reduziu 
drasticamente o gigantesco fosso que os separava. Elogiaram o episódio os deputados 
Marco Aurélio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Duarte Jr (PCdoB), Fábio Macedo (PDT), 
Edivaldo Holanda (PTC), Zito Rolim (PDT), Thaiza Hortegal (PP) e Daniella Tema (DEM), 
mas as reações mais expressivas partiram do presidente Othelino Neto (PCdoB) e do 
deputado Roberto Costa (MDB). 
 
O presidente Othelino Neto foi sucinto, sem confetes nem serpentinas, mas sua fala 
traduziu com perfeição o encontro Dino-Sarney.  “Essa conversa extrapola as diferenças 
políticas locais quando um e outro, com a importância política que cada um tem, se 
dispõe a deixar as questões paroquiais de lado e discutir soluções para o País”, disse o 
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presidente da Assembleia Legislativa, numa interpretação correta e sem afetação do 
encontro políticos que surpreendeu e agitou os arraiais políticos maranhenses. O 
presidente da Assembleia Legislativa deixou implícita na sua fala o recado segundo o 
qual ninguém deve entender o encontro como o fim da guerra política no Maranhão, 
mas apenas como um momento que dá a ela um norte mais civilizado. 
 
Por sua vez, o deputado Roberto Costa falou em tom de comemoração.  “Este encontro 
é histórico, não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e é uma demonstração de 
amadurecimento político que o país precisa para que a gente possa debelar todas as 
crises que no momento assolam o País”, declarou o parlamentar emedebista. Com as 
suas palavras, Roberto Costa ampliou o raio de importância da conversa Dino-Sarney, 
chamando atenção para a premissa segundo a qual uma trégua entre contrários pode 
abrir caminhos para solucionar crises. Roberto Costa traduziu fielmente sua posição 
dentro do MDB maranhense, onde defende uma Oposição firme, mas flexível em relação 
ao Governo Flávio Dino, linha que ele adotou e vem conseguindo bons resultados, apesar 
das críticas e pressões que enfrenta dentro do seu próprio partido, por parte de setores 
emedebista que continuam com sangue nos olhos e faca nos dentes. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) inverteu a lógica, enxergando no encontro, ora 
uma capitulação do governador ao ex-presidente, ora suspeitando de que um “golpe” 
estaria em andamento. O fato é que, provavelmente por açodamento, que é uma das 
suas marcas, o parlamentar tucano enveredou por uma interpretação francamente 
equivocada, perdendo assim uma oportunidade excepcional de criticar o encontro por 
uma linha mais inteligente, acima do lugar-comum da pancadaria verbal pura e simples. 
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Audiência em Comissão da Assembleia Legislativa mostra que a Caema é caso sem 
solução 

 
Entre os deputados Rafael Leitoa (PDT) e Dr. Yglésio (PDT), Carlos Rogério traçou um perfil dramático,  
mas otimista, da Caema na Comissão de Saúde da Alema 

 
Além de ser a empresa de saneamento responsável pelo fornecimento de água potável 
a milhões de maranhenses, a começar pela população de São Luís, a Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão, por todos conhecida como Caema, é uma 
engrenagem ineficiente e perdulária, que presta um serviço de má qualidade e amarga 
déficits colossais num estado de finanças frágeis como o Maranhão. Isso ficou muito 
claro em audiência realizada quarta-feira (26), na Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, onde o seu diretor-presidente, engenheiro Carlos Rogério 
Araújo, falou sobre a situação da empresa e, em especial, sobre a falta de água em 80 
bairros, duas semanas atrás, por conta de problemas na rede do Sistema Italuís. 
 
Na presença dom presidente do vice-presidente da Comissão,   deputado Dr. Yglésio 
(PDT ), e dos deputados Rafael Leitoa (PDT), Fernando Pessoa (SD), Adriano Sarney (PV), 
Wellington do Curso (PSDB), César Pires (PV), Adelmo Soares (PCdoB), Ariston Sousa 
(Avante), Helena Dualidade (SD), Pastor Cavalcante (Pros), Marco Aurélio (PCdoB), 
Vinicius Louro (PL) e Duarte Júnior (PCdoB), o diretor-presidente desenhou uma 
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radiografia dramática  empresa: um déficit mensal de R$ 22 milhões, uma folha mensal 
de R$ 10 milhões (cerca de 500 funcionários) e dívidas que totalizam R$ 800 milhões, e 
com necessidade de R$ 80 milhões para quitar apenas dívidas trabalhistas. A Caema, 
segundo o diretor-presidente, opera em 123 municípios e convive com um a realidade 
dramática: quase 60% da água potável que produz é desperdiçada, num cenário em que 
a média nacional de desperdício é de 37%. 
 
Como se vê, problemas de difíceis soluções. 

 


