
esqueceu um detalhe, avisar a governadora. Não deu outra! 

Roseana deixou Ricardão sonhando e manteve o atual 

secretario, Luis Alfredo Guterres. Este por sua vez, sob a 

benção da governadora resolveu exorcisar de vez a 

influência de Ricardo Murad na pasta. O secretario solicitou 

uma lista de pessoas que serão exoneradas de seus cargos 

amanhã. O blog vai doar um doce para quem adivinhar da 

cota de quem serão os exonerados.  

Classe Média  

Pela primeira vez na história, a classe média brasileira 

chega a uma eleição como maioria no país. São 31,2 milhões 

de brasileiros que escalaram a pirâmide social desde 2002. A 

classe média representa hoje 53,6% da população brasileira, 

ou 103 milhões de pessoas, segundo cálculos do Centro de 

Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. De olho nos 

votos dessa nova classe média, PT e PSDB _partidos que 

governaram o país nos últimos 16 anos_ já disputam a 

paternidade das mudanças.  

São João 2010 

O São João do Maranhão 2010 será lançado hoje, a partir das 

15h, no Palácio dos Leões. Patrocinado pelo Governo do 

Maranhão, contará com 29 arraiais oficiais com mais de duas 

mil apresentações de brincadeiras juninas com 550 grupos 

de cultura popular e shows de música popular com artistas 

maranhenses. A festa será iniciada dia 11 de junho e se 

estenderá até dia 30 no arraial da Praia Grande, das 18h às 

1h, com três pontos de apresentação (Praças Nauro Machado 

e da Casa do Maranhão e Canto da Cultura, esquina da Rua 

da Estrela/Portugal). 

7º Dia 

A missa de 7° Dia em intenção da jornalista Telma Borges 

O Que será do 

PT-MA?!...  

Mais que uma 

boa Jornalista  

Escolha de 

membros para 

o TRE será 

aberta  

Emenda 

ameniza Ficha 

Lima  

"PT 

saudações..."  

Adeus Walter 

Rodrigues  

Qme será o 

escolhido?...  

13ª Marcha  

Pobre Paço?!...  

Os 

Presidenciaveis 

CNBB se 

posiciona 

sobre abusos 

sexuais na 

Igreja  

Jamil Gedeon 

tem Chance  

"A culpa é da 

bebida..."  

"Comendo Pelas 

Beiradas!?.."  

Justiça suspende 
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