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Deputados prestam homenagem aos 67 anos de fundação do Jornal Pequeno 

 
 
A Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta terça-feira (29), o Requerimento 
265/2018, de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN), que encaminha mensagem de 
congratulações à direção do Jornal Pequeno, pelos 67 anos de fundação, comemorados 
em 29 de maio. O Requerimento foi aprovado com a subscrição de diversos outros 
parlamentares. 
 
Eduardo Braide ocupou a tribuna para agradecer o apoio dos colegas à sua proposição: 
“É uma justa homenagem ao Jornal Pequeno, que completa 67 anos. Nada mais justo do 
que aprovar esse requerimento de congratulações a toda direção e todos aqueles 
colaboradores que fazem desse não um pequeno, mas um grande jornal”, afirmou. 
 
Braide acrescentou que o Jornal Pequeno não somente informa, mas também é um 
veículo formador de opinião. “Quero deixar os nossos parabéns, de forma especial, a 
toda a direção do jornal, na pessoa de dona Hilda Bogéa, do seu filho, Lourival Bogéa, e 
de todos os colaboradores que fazem esse veículo, que de pequeno só tem o nome. Ao 
contrário, é um grande jornal, que divulga diariamente as notícias do nosso estado, do 
Brasil e do mundo”, frisou Braide, que durante o discurso, concedeu apartes a vários 
parlamentares. 
 
O deputado Marco Aurélio (PCdoB) disse que o Jornal Pequeno merece homenagens 
porque tem uma história correta e uma linha editorial coerente e que dialoga com a 
comunidade. “Nunca fugindo de sua responsabilidade, de sua missão. Faço questão de 
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homenageá-lo e cumprimentar todos os seus jornalistas que trabalham no Jornal 
Pequeno e que, com certeza, dão sua contribuição, mais do que relevante, ao 
Maranhão”, declarou Marco Aurélio. 
 
A deputada Graça Paz (PSDB) também parabenizou o jornal. “Quero parabenizar esse 
veículo que é tão importante para o nosso estado e tão antigo e que, ao longo de todos 
esses 67 anos, vem prestando um bom trabalho para a nossa sociedade”. 
 
O deputado Max Barros (PMB) ressaltou que o Jornal Pequeno é um importante veículo 
de comunicação, com relevantes serviços prestados à população. “É um jornal que eu 
admiro muito, pois sempre manteve sua linha editorial. É possível que, até em alguns 
momentos, haja divergências entre essa linha e o que eu penso. Mas o que a gente tem 
que reconhecer é a resistência do jornal, sua postura sempre no mesmo sentido e os 
relevantes serviços que prestou, presta e continuará prestando ao Maranhão”, frisou 
Max Barros. 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) assinalou que o Jornal Pequeno foi fundado em 29 de 
maio de 1951, um ano muito especial para a cidade de São Luís, porque ficou conhecido 
como ano da greve de 1951. “O Jornal Pequeno já estava lá, iniciando as suas atividades 
e fazendo história no Maranhão. Eu queria render essa homenagem na pessoa do 
Lourival Bogéa, grande líder, comandante do jornal na atualidade, com todos os seus 
familiares. Mas, sobretudo, pelo reconhecimento que a gente faz ao Jornal Pequeno, por 
ser uma tribuna popular, um espaço democrático que agrega e dá oportunidade a todos 
que querem falar, se manifestar, se expressar”, declarou. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) também fez questão de parabenizar o Jornal 
Pequeno, na pessoa de seus diretores, jornalistas, redatores e editores. “Que todos que 
fazem do Jornal Pequeno, o grande Jornal Pequeno, sejam abençoados por Deus e que 
continuem nessa luta em busca e em defesa da informação precisa, como esse jornal 
tem sempre feito, na divulgação das suas matérias”, frisou Wellington do Curso. 
 
O deputado Rigo Teles (PV), por sua vez, assinalou que o Jornal Pequeno é um dos jornais 
que orgulham o Maranhão e o Brasil. “Então, está de parabéns o Jornal Pequeno, por ter 
lutado tanto tempo e ter sobrevivido, apesar das crises. Eu me associo, mais uma vez, a 
esta grande homenagem”, ressaltou Rigo Teles. 
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Através de um comunicado, o deputado federal e pré-candidato a senador pelo PSDB, 
José Reinaldo Tavares, faz esclarecimentos após ser vítima de ataques: 

 
 
Comunicado  
 
Por compreender que o equilíbrio de todo e qualquer debate público é exercido, com 
legitimidade, somente na plena vigência da democratização do acesso à informação, 
utilizo este expediente para fazer esclarecimentos à população maranhense e à classe 
política em geral. 
 
Desde que me posicionei a favor da candidatura do deputado estadual Eduardo Braide 
ao Governo do Estado, tenho sido alvo de constantes ataques sob o comando do poderio 
econômico e político que – em desrespeito ao papel fundamental da imprensa – usam 
profissionais da comunicação para mandar recados a mim, sem que o meu ponto de vista 
possa sequer ser manifestado. 
 
É de conhecimento público que sempre fui um político acessível a todos, inteiramente 
aberto ao diálogo e jamais me furtaria à ocasião de conversar com membros de qualquer 
partido –  ainda mais com quadros relevantes do PSDB como Sebastião Madeira e 
Roberto Rocha, partido ao qual estou oficialmente filiado. 
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Nutro um enorme respeito pelo ex-prefeito e ex-deputado Sebastião Madeira, que neste 
momento, entre útil e afoito, tem sido desbragadamente usado para atender aos 
interesses dos mais afetados pela ameaça de uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Aproveito a ocasião para fazer um registro histórico. Quando decidir criar a Frente de 
Libertação do Maranhão, em 2006, o saudoso Jackson Lago rebelou-se com a estratégia 
de lançarmos três candidatos ao Governo. E, no auge da discordância, chegou a me 
acusar de ser um agente infiltrado de Sarney para implodir a oposição. O resultados 
todos conhecem: Lago consagrou-se nas urnas, eleito governador do Maranhão, em uma 
vitória que entrou para a história. 
 
Conheço Madeira e sei que ele não servirá como tábua de salvação para nenhum 
tripulante de um barco que está afundando. 
 
Que a verdade e o espírito democrático possam se sobrepor às querelas e aos jogos dos 
que abusam do poder para me intimidar e confundir a população. 
 
Brasília, 29 de maio de 2018 
 
José Reinaldo Tavares 
 
Deputado Federal 
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Cícero do Nena reafirma apoio a Fábio Macedo para as eleições de 2018 

 
 
O Vice-presidente presidente da Assembleia Legislativa, Fabio Macedo, se reuniu nesta 
terça-feira (29), com Cícero do Nena e Acácio Rodrigues, que grandes lideranças políticas 
de Lago dos Rodrigues. 
 
Na ocasião, Cícero reafirmou a parceria iniciada em 2014 com o parlamentar pedetista, 
garantindo o apoio de seu grupo político na cidade ao projeto eleitoral de 2018. Além 
disso, a reunião definiu projetos e ações importantes, onde foi solicitada através de uma 
indicação ao Governo do Estado, uma ambulância para o Hospital Regional do município. 
 
“Tenho muito orgulho de ter em minha trajetória política, o apoio de seu Cícero do 
Nena. Grande liderança, exemplo de honestidade, caráter e comprometido com a 
população de Lago dos Rodrigues”, disse Fábio. 

 



 

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

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

ASSUNTO: 
Deputado Wellington destaca III Seminário de 

Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/05/2018 

Deputado Wellington destaca III Seminário de Improbidade Administrativa e Combate à 
Corrupção 

 
 
Ao se pronunciar na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual 
Wellington do Curso destacou a realização do III Seminário de Improbidade 
Administrativa e Crimes contra Administração Pública, promovida pelo movimento 
“Maranhão contra a Corrupção”. 
 
Com a finalidade de discutir estratégias de combate e prevenção à corrupção, o evento 
aconteceu no Auditório do Fórum de São Luís, com palestras sobre foro privilegiado e 
trânsito em julgado da sentença penal – o futuro das medidas concretas de combate à 
corrupção, Lavagem de dinheiro – aspectos práticos e o Controle da legitimidade do 
gasto público. 
 
“Combater a corrupção é garantir que haja a aplicação de recursos nas áreas que a 
população necessita. É garantir que haja merenda nas escolas, que haja reforma de 
verdade e não apenas na propaganda. É garantir que tenhamos municípios e, 
consequentemente, um Maranhão que respeite cada cidadão. Infelizmente, sabemos 
que a corrupção é algo real ainda e que deve ser combatido, diariamente. Por essa 
razão, parabenizo a iniciativa dos promotores, juízes, juristas e tantos outros que 
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buscam um Maranhão, de fato, sem corrupção. Estamos juntos nessa luta”, afirmou 
Wellington. 
 
Combater a corrupção e garantir a fiscalização já são marcas do mandato popular do 
deputado estadual Wellington do Curso. Exemplo disso é que, na Assembleia Legislativa, 
Wellington foi o único deputado estadual que votou a favor da autonomia do Tribunal 
de Contas do Estado, ao ser favorável à Instrução Normativa que proibia uso de recursos 
públicos para festividades quando o município estiver com pagamentos atrasados. 
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Por apoiar nome de Eduardo Braide, deputado Zé Reinaldo sofre ataques e reage; confira 

 
 
COMUNICADO 
 
Por compreender que o equilíbrio de todo e qualquer debate público é exercido, com 
legitimidade, somente na plena vigência da democratização do acesso à informação, 
utilizo este expediente para fazer esclarecimentos à população maranhense e à classe 
política em geral. 
 
Desde que me posicionei a favor da candidatura do deputado estadual Eduardo Braide 
ao Governo do Estado, tenho sido alvo de constantes ataques sob o comando do poderio 
econômico e político que – em desrespeito ao papel fundamental da imprensa – usam 
profissionais da comunicação para mandar recados a mim, sem que o meu ponto de vista 
possa sequer ser manifestado. 
 
É de conhecimento público que sempre fui um político acessível a todos, inteiramente 
aberto ao diálogo e jamais me furtaria à ocasião de conversar com membros de qualquer 
partido – ainda mais com quadros relevantes do PSDB como Sebastião Madeira e 
Roberto Rocha, partido ao qual estou oficialmente filiado. 
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Nutro um enorme respeito pelo ex-prefeito e ex-deputado Sebastião Madeira, que neste 
momento, entre útil e afoito, tem sido desbragadamente usado para atender aos 
interesses dos mais afetados pela ameaça de uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Aproveito a ocasião para fazer um registro histórico. Quando decidir criar a Frente de 
Libertação do Maranhão, em 2006, o saudoso Jackson Lago rebelou-se com a estratégia 
de lançarmos três candidatos ao Governo. E, no auge da discordância, chegou a me 
acusar de ser um agente infiltrado de Sarney para implodir a oposição. O resultado, todos 
conhecem: Lago consagrou-se nas urnas, eleito governador do Maranhão, em uma 
vitória que entrou para a história. 
 
Conheço Madeira e sei que ele não servirá como tábua de salvação para nenhum 
tripulante de um barco que está afundando. 
 
Que a verdade e o espírito democrático possam se sobrepor às querelas e aos jogos dos 
que abusam do poder para me intimidar e confundir a população. 
 
Brasília, 29 de maio de 2018 
 
José Reinaldo Tavares 
Deputado Federal 
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Roberto Costa: manifestações da Madre Deus são declaradas patrimônio imaterial do 
Maranhão 

 
 
Foi aprovado por unanimidade na sessão da última segunda-feira (28), na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, o Projeto de Lei Nº 105/2018, de autoria do deputado estadual 
Roberto Costa (MDB), que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Maranhão as manifestações culturais da Região da “Grande Madre Deus”. 
 
O deputado Roberto Costa destacou o poderio cultural. 
 
“Sabemos que a região da Madre Deus é um celeiro cultural, que congrega 
manifestações culturais carnavalescas e juninas, além de outros festejos e festanças. 
Local que serve de inspiração para poetas e compositores. É secular em sua tradição, a 
Madre tem o coração aberto para receber quantos a ela se dirigem para viver momentos 
de festa, alegria e descontração para celebrar a vida – fazendo jus a esta honrosa e 
reconhecida homenagem”, acrescentou o parlamentar.  
 
Atualmente, o celeiro cultural é compreendido, além da Madre Deus, pelos bairros 
adjacentes como Goiabal, Fonte do Bispo, Lira, Belira, Codozinho, Macaúba e outros. 
Compõe-se de 46 manifestações populares, que se apresentam durante os períodos pré-
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carnaval e carnaval, junino, de páscoa como o Bumba Meu Boi de Matraca da Madre 
Deus, Bloco Fuzileiros da Fuzarca, Escola de Samba Turma do Quinto, Boizinho Barrica, 
Bloco Bicho Terra, Bloco Máquina de Descascar Alho e outros.  
 
O bairro tem inúmeros festejos ao longo do ano, durante os quais as principais ruas ficam 
tomadas por turistas e pela população ludovicense, que veem ali uma forma agradável 
e descontraída de brincar e de manifestar a sua religiosidade. Os Festejos são: de São 
Sebastião, São João, São Pedro, São Roque, São Pantaleão.  
 
Sobre a Madre Deus 
 
A “Grande Madre Deus” está localizada a sudoeste da cidade de São Luís e surgiu 
inicialmente como “Ponta de Santo Amaro”, onde, no século XVIII, foi erguida uma 
ermida para “Nossa Senhora da Madre Deus, Aurora da Vida” que, por sua vez, originou 
a denominação atual bairro, lhe concedendo vereação em 1º de dezembro de 1713. 
 
Com mais de três séculos de existência e constituída à margem direita do rio Bacanga, a 
Madredivina – que já foi colônia de pescadores, numa época em que a Companhia de 
Fiação e Tecidos da Cânhamo, a Companhia de Fiação e Tecelagem São Luís e a própria 
pesca geravam as únicas fontes de recursos necessários à sobrevivência das famílias que 
ali residiam – guarda em páginas históricas, costumes, e tradições que corroboram a sua 
existência enquanto pátria por demais generosa, que, de tantos artistas e consequentes 
formas expressivas de demonstrar a sabedoria criativa, foi parturiente e os embalou até 
os dias de hoje. 
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Deputado Wellington destaca III Seminário de Improbidade Administrativa e Combate à 
Corrupção 

 
Wellington lamentou que a corrupção ainda seja algo real, que deve ser combatido, diariamente 

 
Ao se pronunciar na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual 
Wellington do Curso destacou a realização do III Seminário de Improbidade 
Administrativa e Crimes contra Administração Pública, promovida pelo movimento 
“Maranhão contra a Corrupção”. 
 
Com a finalidade de discutir estratégias de combate e prevenção à corrupção, o evento 
aconteceu no Auditório do Fórum de São Luís, com palestras sobre foro privilegiado e 
trânsito em julgado da sentença penal – o futuro das medidas concretas de combate à 
corrupção, Lavagem de dinheiro – aspectos práticos e o Controle da legitimidade do 
gasto público. 
 
“Combater a corrupção é garantir que haja a aplicação de recursos nas áreas que a 
população necessita. É garantir que haja merenda nas escolas, que haja reforma de 
verdade e não apenas na propaganda. É garantir que tenhamos municípios e, 
consequentemente, um Maranhão que respeite cada cidadão. Infelizmente, sabemos 
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que a corrupção é algo real ainda e que deve ser combatido, diariamente. Por essa razão, 
parabenizo a iniciativa dos promotores, juízes, juristas e tantos outros que buscam um 
Maranhão, de fato, sem corrupção. Estamos juntos nessa luta”, afirmou Wellington. 
 
Combater a corrupção e garantir a fiscalização já são marcas do mandato popular do 
deputado estadual Wellington do Curso. Exemplo disso é que, na Assembleia Legislativa, 
Wellington foi o único deputado estadual que votou a favor da autonomia do Tribunal 
de Contas do Estado, ao ser favorável à Instrução Normativa que proibia uso de recursos 
públicos para festividades quando o município estiver com pagamentos atrasados. 
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Deputado Zé Inácio participa de congresso estadual da JPT 

 
Zé Inácio ressaltou as consequências reais que o país vem enfrentando após o golpe contra o governo Dilma 

 
O deputado Zé Inácio (OT) participou neste sábado (26) do Congresso Extraordinário da 
JPT/MA, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. 
 
Em seu discurso Inácio parabenizou a juventude pela unidade que está sendo construída 
em função de um objetivo maior que é lutar pela liberdade do Lula e pelo seu direito de 
ser candidato a presidente nas eleições deste ano. 
 
“Vocês jovens estão dando exemplo para os adultos do partido que muitas vezes tem 
dificuldade na construção dessa unidade, que faz com que o partido possa caminhar com 
um projeto político bem definido”. 
 
O parlamentar ressaltou ainda as consequências reais que o país vem enfrentando após 
o golpe contra o governo Dilma, a exemplo da greve dos caminhoneiros que tem gerado 
transtornos em todo o Brasil. 
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Por fim Inácio reafirmou seu compromisso e a disponibilidade do mandato em favor da 
juventude petista e maranhense. 
 
Durante o evento foram eleitos o secretário estadual de Juventude do PT Augusto, a 
secretária municipal de juventude do PT Criciele Muniz e a executiva estadual da 
juventude do PT, composta pelos jovens Bruno Cacau, Edmar Neto, Ivan Armstrong, 
Carol Viana, Carla Alcântara, Patrícia Carlos, Raquel Torres, Rafaela Botelho, Keilyano 
Hércules, Elton e Ricardo Cruz. 
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Holanda Solicita Instalação de Unidade do Colégio Militar na Área Itaqui-Bacanga 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) está solicitando, ao governador Flávio Dino, a 
instalação de uma unidade do Colégio Militar na área Itaqui-Bacanga. Segundo o 
parlamentar, o pedido foi feito por meio de Indicação, com o objetivo de proporcionar a 
formação necessária aos jovens daquela região, contribuindo para o descobrimento de 
suas potencialidades. 
 
Durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (29), Holanda 
relembrou a sua juventude, quando frequentava a área Itaqui-Bacanga. Ele destacou que 
acompanhou o crescimento da região, atualmente com cerca de 300 mil habitantes. 
“Uma juventude bonita, um celeiro de grupos culturais, teatro, jornal, como o Itaqui-
Bacanga, que fez agora 15 anos, rádio, uma população ativa, com uma consciência 
libertadora”, disse. 
 
Edivaldo também pontuou intervenções importantes que estão sendo feitas pelo 
prefeito Edivaldo Holanda Júnior na área, a exemplo de obras de infraestrutura nos 
bairros Gancharia, Vila Isabel, Residencial Tiradentes, além do Anjo da Guarda, que este 
ano completa 50 anos. “Uma presença constante do prefeito naquela região e do 
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governador Flávio Dino, que mais recentemente implantou o IEMA, uma unidade de 
ensino tecnológico que oferece àquela juventude o que há de melhor em qualidade de 
ensino no Maranhão”, completou. 
 
O parlamentar ressaltou ainda que a instalação de uma unidade do Colégio Militar no 
Itaqui-Bacanga vai ajudar na mudança de vida dos jovens dessa área, permitindo o 
desenvolvimento de atitudes e incorporação de valores familiares, sociais e patrióticos, 
que lhes assegurem o futuro como cidadãos. 
 
“Conversamos com o coronel Célio Roberto sobre essa possibilidade e estaremos 
conversando com o governador, nos próximos dias, para que ele instale essa unidade do 
Colégio Militar na região do Itaqui-Bacanga, de preferência no Anjo da Guarda, como 
presente pelo seu aniversário de 50 anos. Eu tenho certeza que o nosso governador 
Flávio Dino, do alto da sua sensibilidade, vai contribuir mais uma vez para o 
aperfeiçoamento da nossa querida juventude da área Itaqui-Bacanga”, assinalou o 
parlamentar. 
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Fábio Braga agradece recepção calorosa da cidade de Chapadinha 

 
 
Durante discurso na Assembleia Legislativa, o deputado Fábio Braga (SD) relembrou sua 
última visita à cidade de Chapadinha, onde foi recepcionado pelo ex-prefeito e líder 
político Isaías Fortes. O parlamentar destacou a alegria da cidade e a hospitalidade da 
população. 
 
“Eu e o deputado André Fufuca fomos muito bem recepcionados, em uma tarde de 
muito calor humano. Fomos muito bem acolhidos pelos vários amigos do Isaías”, 
contou. 
 
Fábio Braga fez referência, ainda, à trajetória política do ex-prefeito Isaías Fortes que, 
segundo ele, tornou-se referência entre as lideranças da região. Segundo Braga, entre 
vitórias e derrotas, ele se destacou na carreira política. “Suas atitudes fizeram com que 
ele virasse uma lenda viva na região e se tornasse uma das maiores lideranças e figuras 
políticas de Chapadinha, do Baixo Parnaíba, da região do Itapecuru e do Maranhão”, 
completou. 
 
Agradecimento 
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O deputado Fábio Braga, também em nome do deputado federal André Fufuca, 
agradeceu a hospitalidade da cidade de Chapadinha, além da recepção calorosa da 
família e dos amigos do ex-prefeito Isaías Fortes. 
 
“Agradeço a oportunidade e o carinho da população de Chapadinha, que me recebeu 
tão bem. Aproveito para dizer que a cidade vai receber uma série de obras, entre elas 
uma das mais importantes, que é o Hospital Regional de Chapadinha, um antigo sonho 
do município”, finalizou. 
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Mais crise! José Reinaldo escolhe 1º suplente sem consultar diretório estadual do PSDB 

 
Mesmo escolhendo seu primeiro suplente, sem o conhecimento de membros do partido, como Roberto Rocha  
e Sebastião Madeira, José Reinaldo não tem a certeza de que sua candidatura ao Senado está garantida 

 
O deputado federal José Reinaldo continua sua saga para ser um dos candidatos ao 
Senado Federal pelo PSDB. De uma forma totalmente independente e sem sofrer 
nenhuma interferência ou conselho do diretório estadual, o ex-governador já escolheu 
o seu primeiro suplente. 
 
O advogado, ex-secretário de Governo de Caxias e até então desconhecido, Catulé 
Júnior, foi o escolhido de José Reinaldo. 
 
O deputado federal distribuiu convite para um ato que será realizado na próxima terça-
feira (05), em Caxias. Zé Reinaldo deve contar com o apoio do prefeito de Caxias, Fábio 
Gentil. 
 
Mesmo escolhendo seu primeiro suplente, sem o conhecimento de membros do partido, 
como Roberto Rocha e Sebastião Madeira, José Reinaldo não tem a certeza de que sua 
candidatura ao Senado está garantida. 
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Em um gesto de extrema ousadia, José Reinaldo declarou apoio ao deputado estadual 
Eduardo Braide (PMN) para o governo, mesmo com o seu partido tendo definido um 
candidato. Essa atitude irritou os membros do PSDB maranhense, que já têm Roberto 
Rocha como candidato oficial, e fez com que a vaga, que já estava reservada para o ex-
governador na chapa, fosse debatida e ventilada a outro candidato, no caso o também 
deputado Waldir Maranhão. 
 
A crise no PSDB vai tomando maiores proporções e, pelo visto, vai exigir da executiva 
nacional uma intervenção no diretório estadual. 
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Aprovado projeto de que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão as 
manifestações culturais Madre Deus 

 
 
Foi aprovado por unanimidade na sessão da última segunda-feira (28), na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, o Projeto de Lei Nº 105/2018, de autoria do deputado estadual 
Roberto Costa (MDB), que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Maranhão as manifestações culturais da Região da “Grande Madre Deus”. 
 
O deputado Roberto Costa destacou o poderio cultural. “Sabemos que a região da Madre 
Deus é um celeiro cultural, que congrega manifestações culturais carnavalescas e 
juninas, além de outros festejos e festanças. Local que serve de inspiração para poetas e 
compositores. É secular em sua tradição, a Madre tem o coração aberto para receber 
quantos a ela se dirigem para viver momentos de festa, alegria e descontração para 
celebrar a vida – fazendo jus a esta honrosa e reconhecida homenagem”, acrescentou o 
parlamentar. 
 
Atualmente, o celeiro cultural é compreendido, além da Madre Deus, pelos bairros 
adjacentes como Goiabal, Fonte do Bispo, Lira, Belira, Codozinho, Macaúba e outros. 
Compõe-se de 46 manifestações populares, que se apresentam durante os períodos pré-
carnaval e carnaval, junino, de páscoa como o Bumba Meu Boi de Matraca da Madre 
Deus, Bloco Fuzileiros da Fuzarca, Escola de Samba Turma do Quinto, Boizinho Barrica, 
Bloco Bicho Terra, Bloco Máquina de Descascar Alho e outros. 
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O bairro tem inúmeros festejos ao longo do ano, durante os quais as principais ruas ficam 
tomadas por turistas e pela população ludovicense, que veem ali uma forma agradável 
e descontraída de brincar e de manifestar a sua religiosidade. Os Festejos são: de São 
Sebastião, São João, São Pedro, São Roque, São Pantaleão. 
 
Sobre a Madre Deus 
 
A “Grande Madre Deus” está localizada a sudoeste da cidade de São Luís e surgiu 
inicialmente como “Ponta de Santo Amaro”, onde, no século XVIII, foi erguida uma 
ermida para “Nossa Senhora da Madre Deus, Aurora da Vida” que, por sua vez, originou 
a denominação atual bairro, lhe concedendo vereação em 1º de dezembro de 1713. 
 
Com mais de três séculos de existência e constituída á margem direita do rio Bacanga, a 
Madredivina – que já foi colônia de pescadores, numa época em que a Companhia de 
Fiação e Tecidos da Cânhamo, a Companhia de Fiação e Tecelagem São Luís e a própria 
pesca geravam as únicas fontes de recursos necessários á sobrevivência das famílias que 
ali residiam – guarda em páginas históricas, costumes, e tradições que corroboram a sua 
existência enquanto pátria por demais generosa, que, de tantos artistas e consequentes 
formas expressivas de demonstrar a sabedoria criativa, foi parturiente e os embalou até 
os dias de hoje. 
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ELEIÇÕES 2018: “O candidato natural da 3ª via ao governo é o senador Roberto Rocha”, 
avalia Igor Lago 

Fiquem com a avaliação do médico Igor Lago, filho do saudoso ex-governador Jackson 
Lago, sobre o momento atual da política maranhense. Comento ainda hoje, claro! 
 

 
 
TERCEIRA VIA É POSSÍVEL? 
 
Se a terceira via quer mesmo se viabilizar é preciso que acalme os ânimos e raciocine em 
torno de uma unidade. 
 
Humildemente, e como torcedor, penso que o candidato natural ao governo é o senador 
Roberto Rocha. 
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O deputado estadual Eduardo Braide poderá ser um excelente candidato a deputado 
federal. 
 
A chapa senatorial com o ex-governador Zé Reinaldo e o jovem deputado estadual 
Alexandre Almeida é atrativa ao eleitor com um político experiente e outro jovem. 
 
Restaria escolher um bom nome para vice-governador de alguma região do estado que 
não fosse da capital e que tivesse representatividade política. 
 
Desentendimentos sobre estratégias eleitorais são muito comuns, mas o tempo urge a 
sensatez e o recolhimento e a cessão dos interesses e crenças pessoais por um objetivo 
maior: tentar livrar o Maranhão de uma polarização que só o mantém mergulhado no 
atraso. 
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Presidente da Assembleia presta homenagem ao Jornal Pequeno 

 
 
Na sessão plenária desta terça-feira (29), o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), prestou homenagem ao Jornal Pequeno, veículo do 
jornalismo impresso maranhense que completa 67 anos de fundação. 
 
“Homenageio o Jornal Pequeno porque, de fato, é um veículo dedicado à boa história do 
Maranhão. É um jornal que representa a luta e a resistência. Cumprimento a senhora 
Hilda Bogéa, presidente do Jornal Pequeno, assim como o jornalista Lourival e os demais 
filhos do saudoso José Ribamar Bogéa, seu fundador”, disse o presidente. 
 
Othelino Neto frisou que o Jornal Pequeno tem uma relação histórica com integrantes 
de sua família: “Lá escreveram o meu avô e meu pai. Eu também tive coluna nesse jornal. 
Logo, temos essa relação histórica e afetiva com o JP. Solidarizo-me às homenagens 
justíssimas ao Jornal Pequeno, que resistiu a muitas batalhas, mas ainda hoje prestigia 
os maranhenses com a boa informação”, ressaltou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
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José Reinaldo reage a Madeira e alveja Rocha dizendo que ex-prefeito não será “tábua 
de salvação de tripulante de barco que está afundando” 

 
José Reinaldo reage a Madeira e alveja Roberto Rocha 

 
Atingido fortemente pelo aviso dado publicamente pelo comando estadual do PSDB no 
sentido de que ele perderá a vaga de candidato a senador, caso continue a incentivar a 
candidatura do deputado estadual Eduardo Braide (PMN), o ex-governador e atual 
deputado federal José Reinaldo Tavares reagiu com um comunicado cuja íntegra e a 
seguinte: 
 
Comunicado 
 
Por compreender que o equilíbrio de todo e qualquer debate público é exercido, com 
legitimidade, somente na plena vigência da democratização do acesso à informação, 
utilizo este expediente para fazer esclarecimentos à população maranhense e à classe 
política em geral. 
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Desde que me posicionou a favor da candidatura do deputado estadual Eduardo Braide 
ao Governo do Estado, tenho sido alvo de constantes ataques sob o comando do poderio 
econômico e político que – em desrespeito ao papel fundamental da imprensa – usam 
profissionais da comunicação para mandar recados a mim, sem que o meu ponto de vista 
possa sequer ser manifestado. 
 
É de conhecimento público que sempre fui um político acessível a todos, inteiramente 
aberto ao diálogo e jamais me furtaria à ocasião de conversar com membros de qualquer 
partido – ainda mais com quadros relevantes do PSDB, como Sebastião Madeira e 
Roberto Rocha, partido ao qual estou oficialmente filiado. 
 
Nutro um enorme respeito pelo ex-prefeito e ex-deputado Sebastião Madeira, que neste 
momento, entre útil e afoito, tem sido desbragadamente usado para atender aos 
interesses dos mais afetados pela ameaça de uma terceira via nas eleições deste ano. 
 
Aproveito a ocasião para fazer um registro histórico. Quando decidi criar a Frente de 
Libertação do Maranhão, em 2006, o saudoso Jackson Lago rebelou-se contra a 
estratégia de lançarmos três candidatos ao Governo. E, no auge da discordância, chegou 
a me acusar de ser um agente infiltrado de Sarney para implodir a Oposição. O resultado, 
todos conhecem: Lago consagrou-se nas urnas, eleito governador do Maranhão, em uma 
vitória que entrou para a História. 
 
Conheço Madeira e sei que ele não servirá como tábua de salvação para nenhum 
tripulante de um barco que está afundando. Que a verdade e o espírito democrático 
possam se sobrepor às querelas e aos jogos dos que abusam do poder para me intimidar 
e confundir a população. 
 
Brasília, 29 de Maio de 2018. 
 
No texto, confuso em alguns pontos, o ex-governador José Reinaldo Tavares se diz 
atacado sob o comando de um tal “poderio econômico e político”, que usa profissionais 
da comunicação para lhe mandar recados”, sem soltar a menor pista sobre quem está 
falando. Mas, por outro lado, deixa muito claro que não pretende rever sua “estratégia” 
de incentivar a Eduardo Braide, e menos ainda de assumir a linha de frente da 
candidatura do tucano Roberto Rocha. Afirma que não se furta a conversar com “figuras 
relevantes” do partido – Roberto Rocha e Sebastião Madeira -, assinalando ser um 
político “acessível a todos” e que jamais se negaria a conversar com a cúpula partidária, 
comandada pelo presidente e o secretário geral. Nem poderia, porque é inimaginável, 
em qualquer circunstância, que o quadro de um partido se furtasse a conversar com o 
presidente e o secretário geral do partido, que são quem realmente manda de fato no 
partido. 
 
José Reinaldo centra fogo em Sebastião Madeira, a quem alega conhecer, e que, segundo 
ele, está sendo “desbragadamente” usado pelos mais afetados com a ameaça de uma 
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terceira via. O ex-governador não cita nomes, mas não deixa dúvidas de que seus 
disparos são contra Roberto Rocha de quem não gosta, não tolera o fato de tê-lo como 
chefe partidário e não move uma palha para consolidar a candidatura dele ao Governo 
do Estado. E isso fica mais claro quando diz que Sebastião Madeira “não servirá de tábua 
de salvação para nenhum tripulante de um barco que está afundando”. 
 
O problema é que o ex-governador entrou no PSDB imaginando que poderia dar as 
cartas, mas está se dando conta de que “a força” partidária está com o senador Roberto 
Rocha e com o ex-prefeito Sebastião Madeira. Finalmente, descobriu que a estratégia de 
incentivar uma candidatura fora do partido não funcionaria no mundo dos tucanos, 
menos ainda agora, quando, ao contrário de 2006, quando era governador e tinha poder 
de fato. 
 
O comunicado não é agressivo, mas é duro e em nada minimiza a situação já criada 
dentro do PSDB, que segue para as eleições mergulhado numa profunda crise. 
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Dep. Neto Evangelista propõe honrarias para três maranhenses de destaques nacionais 

 
Dep. Neto Evangelista justifica que os três futuros homenageados contribuíram 
para o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão… 

 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) apesentou proposta que visa conceder 
uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa do Maranhão a três maranhenses 
de destaque a nível nacional: O cantor Pablo Vittar, a influencer digital Thaynara OG e o 
ator Rômulo Estrela, o Afonso protagonista da novela “Deus Salve Rei”, da Rede Globo. 
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A proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), se aprovada seguirá para 
ser votada em plenário. 
 
A homenagem em questão trata-se da “Medalha do Mérito Legislativo João do Vale” que 
é concedida para os cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento cultural e 
artístico do Maranhão ou do Brasil.  
 
Nesse caso, no que diz respeito a finalidade da honraria, a iniciativa de Neto é elogiável. 
 
Parabéns! 

 


