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Em pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira (31), o deputado Wellington 
do Curso (PSDB) destacou a condução democrática e responsável do deputado Othelino 
Neto (PCdoB) à frente da Presidência da Assembleia Legislativa. O parlamentar ressaltou 
que Othelino sempre tratou os seus pares de forma cortês, educada e isonômica. 
 
“Fui um dos primeiros a declarar que iria votar em Vossa Excelência, e ratifiquei o meu 
posicionamento, porque todas as vezes que Vossa Excelência, como vice-presidente 
desta Casa, que assumiu a Presidência no lugar do deputado Humberto Coutinho, em 
sua memória, sempre foi muito solícito e atencioso a todos os deputados”, declarou. 
 
Wellington frisou, ainda, que, mesmo o presidente Othelino sendo do PCdoB, partido do 
governador Flávio Dino, a quem faz forte oposição, nunca foi podado em suas falas ou 
discursos inflamados. O parlamentar reforçou o seu respeito pelo presidente da Casa. 
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“Vossa Excelência, até hoje, foi incapaz de podar, de proibir, de chamar atenção do 
deputado Wellington, mesmo após um discurso inflamado ou que pudesse atingi-lo, de 
alguma forma, mesmo sendo o presidente desta Casa, com os seus interesses ou com 
alguém próximo ao senhor. O senhor foi incapaz de me chamar, mesmo que de forma 
velada e pedir para maneirar no discurso ou que eu repensasse a forma como eu estava 
conduzindo o mandato. O meu respeito ao presidente desta Casa, ao presidente 
Othelino”, assinalou. 
 
Por fim, Wellington do Curso parabenizou, mais uma vez, o presidente Othelino Neto 
pela condução democrática da Assembleia. “Mais uma vez, eu quero parabenizar como 
Vossa Excelência conduz a Presidência da Assembleia Legislativa, de forma cortês, 
educada e isonômica com todos os deputados e eu creio, também, que será com os 23 
novos deputados que estão entrando na próxima legislatura”, concluiu. 
 

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HeXOyzoKSvs
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PSL ‘assedia’ senadores e deputados eleitos 

 
 
BRASÍLIA – Nanico até o início do ano, o PSL, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem 
feito investidas para se tornar o maior partido do Congresso. Com 52 deputados eleitos, 
o segundo maior número da Câmara, e quatro senadores, dirigentes da sigla têm como 
alvo parlamentares de legendas que não atingiram a cláusula de barreira e, portanto, 
ficarão sem estrutura partidária. 
 
Deputada eleita pelo Distrito Federal, Bia Kicis (PRP) admitiu que está se transferindo 
para o PSL de Bolsonaro 
 
O objetivo é conquistar postos-chave nas duas Casas e poder ter controle sobre pautas 
prioritárias do futuro governo. 
 
A intenção é chegar a 60 nomes na Câmara, ultrapassando o PT, que elegeu 56 
deputados, e ganhar mais dois no Senado, chegando a seis, e se tornar a quarta maior 
bancada, empatada com PT e DEM. Os cargos na direção das duas casas e das comissões 
são divididos de acordo com o tamanho das bancadas. As maiores têm prioridade na 
escolha. 
 
Um dos nomes alvo de assédio é o do senador eleito Capitão Styvenson (Rede-RN), 
conhecido em seu Estado por ser o “carrasco” da Lei Seca. As conversas ficarão a cargo 



 

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 

do deputado federal e senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), futuro colega do Capitão. 
“Eu tenho todo interesse que isso aconteça (Styvenson migrar para o PSL), mas não 
conversei com ele ainda, não. Ele foi para a Rede por aquela questão da candidatura 
avulsa, mas eu vou convidá-lo, não tenha a menor dúvida. Aqueles que tiveram afinidade 
de propósito, ideias, vão ser muito bem-vindos”, disse Olímpio ao Estadão/Broadcast. 
 
Dos 30 partidos que elegeram parlamentares neste ano, nove não atingiram a cláusula 
de barreira: PCdoB, Rede, Patriotas, PHS, PRP, PMN, PTC, PPL e DC. Juntas, essas 
legendas fizeram 41 parlamentares que estão autorizados a trocar de partido – 32 
deputados e nove senadores. É entre os nomes desta lista que o PSL busca viabilizar seu 
crescimento. 
 
Na Câmara, a deputada eleita pelo Distrito Federal Bia Kicis (PRP) é um dos nomes que 
fazem parte dessa leva. Ela já confirmou que está migrando para o PSL. “O Bolsonaro me 
quer no partido”, disse Bia, que acompanhou a apuração da votação no domingo, 28, na 
casa do presidente eleito. 
 
A intenção da procuradora aposentada é presidir a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) na Câmara, o que não teria chances pela atual legenda. A comissão é a mais 
importante da Casa, por onde passam os principais projetos. 
 
Dois deputados eleitos pelo PMN também afirmam que já receberam convite para se 
juntar ao PSL. Presidente do partido no Maranhão, Eduardo Braide (PMN-MA), prefere 
não falar de migração agora. Ele estuda a fusão de seu partido com outras legendas, 
como o PHS ou Patriotas. “Não dando certo a fusão, vou estudar o convite”, afirmou. 
Seu colega de legenda, Pastor Gildenemyr (PMN-MA) também confirma que recebeu o 
convite e disse que estuda a migração. Ele afirmou que há uma demanda do seu 
eleitorado, o público evangélico do Estado, para que entre para o partido de Bolsonaro. 
 
“Não estamos querendo cooptar ninguém, mas estamos de braços abertos para esses 
deputados, desde que eles não venham de partidos de esquerda”, disse o deputado 
eleito Luciano Bivar (PE), que reassumiu o comando do PSL no início desta semana. 
 
Senado. Além do Capitão Styvenson, outro nome que será alvo de assédio do PSL no 
Senado é o do Delegado Alessandro Vieira(Rede-SE). Ele declarou apoio a Bolsonaro no 
segundo turno. Porém, a exemplo dos parlamentares do PMN, aguarda uma eventual 
fusão da Rede com outras legendas, como o PPS, para decidir se vai ou não continuar na 
atual sigla. 
 
A intenção do PSL ao aumentar a bancada no Senado é ter mais força para conquistar 
um cargo como a Primeira Secretaria da Mesa Diretora. O posto é considerado 
estratégico para definir os rumos da pauta na Casa. (Estadao) 
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Edilázio lamenta postura hostil de Flávio Dino ao presidente eleito Jair Bolsonaro 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), eleito para a Câmara Federal no início deste 
mês, afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de hoje, que atuará em 
Brasília em busca de recursos e investimentos do Governo Federal no Maranhão. 
 
“Quero dizer que estarei em Brasília, na Câmara Federal, ao lado da democracia, ao 
lado do estado do Maranhão para que possa trazer recursos para os municípios”, disse. 
 
Edilázio lamentou a postura de Flávio Dino e a hostilidade ao presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL). 
 
“O Maranhão tem tudo para ser um estado penalizado pela conduta do governador 
que nós temos, um governador comunista, um governador que foi extremamente 
hostil e descortês com o presidente eleito, mas tenho certeza de que a grande maioria 
da Câmara Federal vai trabalhar em prol do estado para que nós possamos conseguir 
os recursos necessários para ajudar os nossos municípios, que o presidente eleito olhe 
o estado do Maranhão com bons olhos, não olhe para o governador do estado, mas 
olhe para o estado”, completou. 
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Edilázio elogiou o posicionamento do senador eleito, Weverton Rocha (PDT) e disse que 
o diálogo é o caminho para que o Maranhão avance. 
 
“Fiquei até surpreso e feliz ao ver, para citar como exemplo, o senador eleito Weverton 
Rocha quando, nas redes sociais, falou que será oposição ao presidente eleito, porém 
está aberto a diálogo. O diálogo, que é importante para o nosso estado, tem que estar 
em primeiro lugar e acima de qualquer querela partidária. Coisa que falta ao nosso 
governador que está sempre acima do bem e do mal e acha que não precisa de 
ninguém”, enfatizou. 
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Zé Inácio defende que PT tenha candidatura própria para disputa de prefeito de São Luís 

 
 
Com o início das especulações de quem deve concorrer ao cargo de prefeito de São Luís 
em 2020, o deputado estadual Zé Inácio (PT), defendeu que o seu partido tenha uma 
candidatura própria no próximo pleito. Na avaliação do parlamentar, o PT é o maior 
partido do Brasil e com ampla representação na Câmara Federal, não podendo assim 
ficar de fora da disputa na principal cidade do Maranhão. 
 
Historicamente o PT teve protagonismo na eleição em São Luís. De 1988 para cá, apenas 
em 2016, o partido não teve uma candidatura própria ou participou da chapa 
majoritária. É certo que das sete vezes que disputou majoritariamente, ganhou apenas 
uma, em 1996, quando Domingos Dutra foi o candidato a vice-prefeito na chapa de 
Jackson Lago (falecido). 
 
Zé Inácio lembra que mais uma vez o povo do Maranhão deu uma expressiva votação ao 
PT na disputa presidencial e a legenda tem que saber aproveitar essa manifestação 
popular, afinal já ficou provado que os votos são exclusivamente do Partido dos 
Trabalhadores. 
 
O deputado estadual não apontou nomes, mas informou que o PT tem quadros bons 
para concorrer ao pleito. O próprio Zé Inácio tem domicilio eleitoral em São Luís e chegou 
a ser cogitado a possibilidade de sua candidatura em 2016, mas naquela oportunidade o 
partido optou se aliar ao PDT, PCdoB e demais partidos da base de Edivaldo Holanda 
Júnior. 
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Na avaliação do petista, o PT hoje tem uma relação muito boa com o PSOL e pode ser 
construída uma aliança da esquerda em São Luís. Na avaliação de Zé Inácio, o movimento 
nacional que PDT, PSB e PCdoB fazem, buscando isolar o Partido dos Trabalhadores, 
pode acabar fortalecendo a sua tese e colocar os petistas de volta ao protagonismo na 
disputa pelo Palácio de La Ravardiere. 
 
Candidatos do PT a Prefeitura de São Luís: 
 
1988 – José Heluy – Prefeito 
 
1992 – Haroldo Sabóia – Prefeito 
 
1996 – Domingos Dutra – Vice-prefeito 
 
2000 – Helena Heluy – Prefeita 
 
2004 – Helena Heluy – Prefeita 
 
2008 – Rodrigo Comerciário – Vice-prefeito 
 
2012 – Washington Luiz – Prefeito 
 
2016 – Não disputou majoritariamente 
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Deputados estaduais eleitos devem se dividir entre quatro blocos a partir de 2019 

 
 
A legislatura 2019-2023 ainda nem começou, mas os deputados estaduais reeleitos e 
eleitos já se movimentam para garantir um espaço na Mesa Diretora, Comissões e 
lideranças, mas para isso precisam se organizar em blocos. Como o governo tem ampla 
maioria, a ideia seria formar apenas dois blocos grandes, porém isso reduziria as chances 
de alguns deputados ganharem espaço na Assembleia Legislativa. Diante dessa situação, 
está sendo desenvolvida a construção de um blocão, dois bloquinhos e a oposição, 
totalizando quatro blocos. 
 
Dois blocos parecem bem definidos. O primeiro é o da oposição que ficará o MDB e PV 
com cinco membros, o líder deve ser Adriano Sarney (PV) e o indicado a Mesa Diretora, 
Arnaldo Melo (MDB). Já o outro é SD e o PP, que também terá cinco nomes: Fernando 
Pessoa, Rildo Amaral e Helena Duailibe pelo Solidariedade e Dra Thaiza e Ciro Neto pelos 
progressistas, vale destacar que os dois grupos são compostos por antagonismos. 
Enquanto na oposição, só existem deputados experientes de pelo menos dois mandatos, 
no bloquinho SD-PP, só possuem estreantes. 
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O blocão seria composto por PDT, PCdoB, DEM, PR e PSB, este conjunto possuiria 23 
deputados, independente da permanência ou não de Marcelo Tavares (PSB), afinal 
Edivaldo Holanda (PTC), primeiro suplente já anunciou que deve se filiar ao PDT ou 
PCdoB. 
 
Por fim, um grupo de parlamentares busca montar um outro bloco que iria contar com 
governistas e até o oposicionista Wellington do Curso (PSDB), mas essa formação visaria 
a sobrevivência dos deputados que não possuem partidos com ampla representação na 
Assembleia. 
 
Além do próprio Wellington, podem formar esse bloco: Zé Inácio (PT), Zé Gentil (PRB), 
Leonardo Sá (PRTB), Felipe dos Pneus (PRTB), Pará Figueiredo (PSL), Wendel Lages 
(PMN), Pastor Cavalcante (PROS) e Mical Damasceno (PTB), porém existe a possibilidade 
desse bloco ser dividido em dois. 
 
Formatação dos Blocos da Assembleia Legislativa: 
 
Blocão governista 
 
Cleide Coutinho – Fábio Macedo – Yglesio – Márcio Honaiser – Rafael Leitoa – Ricardo 
Rios – Glalbert Cutrim – PDT 
 
Othelino Neto – Carlinhos Florêncio – Marco Aurélio – Adelmo Soares – Duarte Júnior – 
Ana do Gás – PCdoB 
 
Neto Evangelista – Paulo Neto – Antônio Pereira – Andreia Rezende – Daniella Tema – 
DEM 
 
Detinha – Hélio Soares – Vinicius Louro – PR 
 
Marcelo Tavares e Édson Araújo – PSB 
 
Bloco SD/PP 
 
Fernando Pessoa – Rildo Amaral – Helena Duailibe – SD 
 
Dra Thaiza e Ciro Neto – PP 
 
Bloco de oposição  
 
Adriano Sarney – Rigo Teles – César Pires – PV 
 
Arnaldo Melo – Roberto Costa – MDB 
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Bloco governista 2 
 
Wellington do Curso (PSDB), Zé Inácio (PT), Zé Gentil (PRB), Leonardo Sá (PRTB), Felipe 
dos Pneus (PRTB), Pará Figueiredo (PSL), Wendel Lages (PMN), Pastor Cavalcante (PROS) 
e Mical Damasceno (PTB) 
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Edilázio lamenta postura hostil de Flávio Dino ao presidente eleito Jair Bolsonaro 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), eleito para a Câmara Federal no início deste 
mês, afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de hoje, que atuará em 
Brasília em busca de recursos e investimentos do Governo Federal no Maranhão. 
 

 
 
“Quero dizer que estarei em Brasília, na Câmara Federal, ao lado da democracia, ao lado 
do estado do Maranhão para que possa trazer recursos para os municípios”, disse. 
 
Edilázio lamentou a postura de Flávio Dino e a hostilidade ao presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL). 
 
“O Maranhão tem tudo para ser um estado penalizado pela conduta do governador que 
nós temos, um governador comunista, um governador que foi extremamente hostil e 
descortês com o presidente eleito, mas tenho certeza de que a grande maioria da 
Câmara Federal vai trabalhar em prol do estado para que nós possamos conseguir os 
recursos necessários para ajudar os nossos municípios, que o presidente eleito olhe o 
estado do Maranhão com bons olhos, não olhe para o governador do estado, mas olhe 
para o estado”, completou. 
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Edilázio elogiou o posicionamento do senador eleito, Weverton Rocha (PDT) e disse que 
o diálogo é o caminho para que o Maranhão avance. 
 
“Fiquei até surpreso e feliz ao ver, para citar como exemplo, o senador eleito Weverton 
Rocha quando, nas redes sociais, falou que será oposição ao presidente eleito, porém 
está aberto a diálogo. O diálogo, que é importante para o nosso estado, tem que estar 
em primeiro lugar e acima de qualquer querela partidária. Coisa que falta ao nosso 
governador que está sempre acima do bem e do mal e acha que não precisa de 
ninguém”, enfatizou. 
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Zé Inácio agradece votação de Haddad e critica Bolsonaro 

O deputado Zé Inácio (PT) utilizou o plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira 
(31) para agradecer aos votos recebidos pelo candidato do PT à presidência da República, 
Fernando Haddad. Em especial ao Maranhão, que teve uma votação expressiva, com 
mais de 70% dos votos a Haddad, sendo o segundo da federação com maior votação ao 
petista. 
 

 
 
Zé Inácio agradeceu aos votos de confiança dos maranhenses, ao empenho do 
governador Flávio Dino e à militância que se engajou na campanha. “O povo maranhense 
reconheceu o legado do PT e de suas políticas sociais implementadas. Também agradeço 
ao governador Flávio Dino, que liderou grande parte do seu grupo político, ao nosso povo 
e a toda nossa militância, que lutou bravamente em defesa da candidatura de Fernando 
Haddad”, disse. 
 
Zé Inácio relembrou que o partido encarou uma campanha muito dura, mas que foi 
enfrentada de cabeça erguida. “Ainda assim, nós fizemos um bom combate e saímos da 
urna com uma votação extraordinária, de 47 milhões de votos, e aumentamos quase 20 
milhões de votos no segundo turno. Isso significa que o projeto de nação apresentado 
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pelo nosso candidato tem um segmento da população brasileira que o reconhece como 
sendo o melhor caminho para o Brasil. E esses 47 milhões de votos precisam ser 
respeitados”, enfatizou. 
 
Ele falou sobre o candidato que passa a governar o país, “pondo em jogo os direitos civis, 
políticos, trabalhistas e sociais”. “O governo que se inicia já demonstra sua linha de 
gestão ao anunciar que fará a fusão do Ministério da Agricultura com o do Meio 
Ambiente, o que é um grande retrocesso, porque nós precisamos de fato fortalecer o 
setor agropecuário, mas não podemos desprezar a luta mundial em favor da preservação 
do meio ambiente”, criticou. 
 
Zé Inácio reforçou que continuará com um mandato que fará uma oposição responsável 
ao governo federal e a favor do Brasil. “Iremos denunciar todos os desmontes e a 
retirada de direito dos trabalhadores. Lutaremos contra a privatização de empresas 
públicas. Enfrentaremos todo esse processo de cabeça erguida e com muita coragem, 
assim como disse o nosso candidato a presidente, Haddad, que se torna uma das vozes 
mais importantes do Brasil no campo democrático e popular na luta em defesa da 
democracia. Nós enfrentaremos qualquer tipo de retrocesso com muita coragem e 
altivez!”, concluiu. 

 

  



 

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: 
Júnior Verde defende projeto de lei que define Plano de 

Carreira dos Praças da Polícia Militar 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/11/2018 

Júnior Verde defende projeto de lei que define Plano de Carreira dos Praças da Polícia 
Militar 

O deputado Júnior Verde (PRB) defendeu, na sessão desta quarta-feira (31), a aprovação 
do Projeto de Lei 206/2018, de sua autoria, que altera o inciso V, do artigo 22, do Decreto 
19.833/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar do 
Maranhão e dá outras providências. 
 

 
 
O parlamentar informou que também encaminhou indicação ao governador Flávio Dino 
(PCdoB), com cópia ao Comando Geral da Polícia Militar, da íntegra do projeto de lei, 
para garantir a alteração do artigo 22. 
 
“Estou colocando no inciso V, já alterando o artigo 22, que as promoções por 
antiguidade, merecimento e tempo de serviço nas vagas obedecerão às seguintes 
relações de números de vagas. Estamos alterando para poder fazer com que mais 
policiais militares possam ser promovidos. Ou seja, nós vamos tirar de 1º Sargento para 
subtenente, todas por merecimento. Nós vamos também acrescentar não só por 
merecimento, mas vamos acrescentar também duas por antiguidade, uma por 
merecimento e duas por tempo de serviço, aí nós vamos ter um princípio mais justo”, 
explicou. 
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Júnior Verde detalhou como se dariam as demais promoções, caso o projeto de lei venha 
a ser acatado pelo Governo do Estado. O parlamentar ressaltou, ainda, que a iniciativa 
atende a um compromisso firmado com todas as categorias sociais, onde colocou-se à 
disposição para ouvir e executar um mandato participativo. 
 
“Aqui estou defendendo a Polícia Militar nesse ponto importante das promoções. Essa 
lei advém de um diálogo com a Associação Recreativa de Cabos e Soldados do 4º BPM, 
que fica em Balsas. Durante a campanha, inclusive, eu tive a oportunidade de participar 
de uma reunião com membros da Associação Recreativa dos Cabos e Soldados do 4º 
BPM e, na ocasião, eu me comprometi de trazer para essa Casa uma iniciativa que possa 
realmente contemplar o maior número de promoções. Estamos encontrando, aqui, a 
forma de fazer essas promoções”, enfatizou. 
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Com indicação de Rafael Leitoa, Timon e Coroatá ganham novas ambulâncias 

 
 
Na tarde desta quarta-feira (31), o Governo do Maranhão, em ação da Secretaria 
Estadual de Saúde, entregou 7 novas ambulâncias para Rede Estadual de Saúde. Ao todo, 
30 veículos serão entregues para dar suporte à rede pública estadual de saúde no interior 
do Maranhão. 
 
Timon e Coroatá, indicadas pelos deputados Rafael Leitoa (PDT) e Bira do Pindaré (PSB), 
receberam uma ambulância para o Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco e outra para 
a UPA de Coroatá, respectivamente. Os veículos são Unidades de Saúde Avançada, com 
suporte para transporte de pacientes graves, acompanhados de equipe médica. 
 
Segundo Rafael Leitoa, o envio de duas destas ambulâncias são oriundas do empenho e 
defesa dele e do deputado Bira para reforço nas unidades de saúde das cidades de Timon 
e Coroatá e que, com o apoio do governador Flávio Dino e secretário Lula, tem se 
mostrado positiva.  
 
“Estamos dando continuidade às entregas, já que a UPA de Timon recebeu uma 
ambulância, agora é a vez do Hospital Alarico Pacheco. Quero agradecer também ao 
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governador Flávio Dino, por sempre atender as nossas solicitações. E em breve 
estaremos entregando os primeiros leitos de UTI da cidade de Timon. Coroatá também 
está de parabéns, desta vez com uma ambulância para UPA do município, pois já 
entregamos uma para o Hospital Macro Regional do Município”, comemorou Rafael 
Leitoa. 
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Edilázio lamenta postura hostil de Flávio Dino em relação a Bolsonaro… 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), eleito para a Câmara Federal no início deste 
mês, afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de hoje, que atuará em 
Brasília em busca de recursos e investimentos do Governo Federal no Maranhão. 
 
“Quero dizer que estarei em Brasília, na Câmara Federal, ao lado da democracia, ao lado 
do estado do Maranhão para que possa trazer recursos para os municípios”, disse. 
 
Edilázio lamentou a postura de Flávio Dino e a hostilidade ao presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL). 
 
“O Maranhão tem tudo para ser um estado penalizado pela conduta do governador que 
nós temos, um governador comunista, um governador que foi extremamente hostil e 
descortês com o presidente eleito, mas tenho certeza de que a grande maioria da 
Câmara Federal vai trabalhar em prol do estado para que nós possamos conseguir os 
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recursos necessários para ajudar os nossos municípios, que o presidente eleito olhe o 
estado do Maranhão com bons olhos, não olhe para o governador do estado, mas olhe 
para o estado”, completou. 
 
Edilázio elogiou o posicionamento do senador eleito, Weverton Rocha (PDT) e disse que 
o diálogo é o caminho para que o Maranhão avance. 
 
“Fiquei até surpreso e feliz ao ver, para citar como exemplo, o senador eleito Weverton 
Rocha quando, nas redes sociais, falou que será oposição ao presidente eleito, porém 
está aberto a diálogo. O diálogo, que é importante para o nosso estado, tem que estar 
em primeiro lugar e acima de qualquer querela partidária. Coisa que falta ao nosso 
governador que está sempre acima do bem e do mal e acha que não precisa de 
ninguém”, enfatizou. 
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Adriano Sarney manda recado ao governo comunista 

 
Adriano Sarney prometeu continuar sua luta, na Assembleia Legislativa, contra os desmandos  
do governo comunista 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) publicou em suas redes sociais uma mensagem 
congratulando os eleitores maranhenses que compareceram às urnas no segundo turno 
das eleições e votaram contra o avanço do comunismo no país e no Maranhão. Adriano 
ressaltou que, em seu segundo mandato, vai redobrar a fiscalização ao governo Dino. 
 
“Parabéns a todos os maranhenses que batalharam nas urnas contra o comunismo no 
Maranhão e no país. Vou continuar a minha luta, na Assembleia Legislativa, contra os 
desmandos deste governo comunista”, declarou Adriano. 
 
Nesta semana, o deputado manifestou apoio à luta dos servidores públicos estaduais, 
que lutam na Justiça por reajuste nos vencimentos e fez um alerta sobre a 
descapitalização do Fundo de Pensão dos Aposentados (Fepa), promovida pelo governo 
atual, que pode trazer muitas dificuldades para o pagamento dos benefícios no próximo 
ano. 
 
Veja o vídeo... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf6A7H5gLtA
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Após eleição, Flávio Dino tenta dar outro calote nos professores”, diz deputado 
Wellington sobre descompressão salarial 

 
Wellington deixou claro que, embora a discussão esteja tramitando no âmbito jurídico, não apoiará esse  
“calote” disfarçado em questões formais 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna na Assembleia Legislativa do 
Maranhão para reafirmar o seu compromisso com os professores. Ao se pronunciar, 
Wellington alertou para a tentativa mascarada do governador Flávio Dino de dar um 
calote nos professores, diante do processo de descompressão salarial. 
 
De acordo com os professores, há uma tentativa do Governo de derrubar o processo 
para não efetuar o pagamento dos direitos dos educadores. 
 
“Eles estão querendo que esse processo volte à tona só pra não nos pagar. Estão usando 
de artifícios do meio jurídico pra, basicamente, dar mais um calote. Esse Governador diz 
que valoriza a gente, mas valoriza onde? Só se for na propaganda. Nem nossos direitos 
ele tá querendo cumprir”, desabafou Isabel, professora há 26 anos. 
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Ao se pronunciar, Wellington deixou claro que, embora a discussão esteja tramitando no 
âmbito jurídico, não apoiará esse “calote” disfarçado em questões formais. 
 
“É muito fácil dizer na propaganda que se valoriza professor. Agora, ter coragem de 
sentar e conversar com os professores é outra coisa. Eu fiz e faço isso porque respeito 
os professores do nosso Maranhão e é exatamente por isso, que não posso me calar 
diante dessa tentativa do governador de dar um calote nos professores. Continuarei 
firme defendendo cada professor do Maranhão”, disse o professor e deputado estadual 
Wellington do Curso. 
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Deputado Zé Inácio agradece expressiva votação de Haddad e critica posição 
ultradireitista de Bolsonaro 

 
Zé Inácio relembrou que o PT encarou uma campanha muito dura, mas que foi enfrentada de cabeça erguida 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) utilizou o plenário da Assembleia Legislativa nesta 
quarta-feira 31/10, para agradecer aos votos recebidos pelo candidato do PT à 
presidência da República, Fernando Haddad. Em especial, ao Maranhão que teve uma 
votação expressiva com mais de 70% dos votos a Haddad, sendo o segundo da federação 
com maior votação ao petista. 
 
Zé Inácio agradeceu aos votos de confiança dos maranhenses e ao empenho do 
Governador Flávio Dino, e a militância que se engajaram na campanha. “O povo 
maranhense reconheceu o legado do PT e de suas políticas sociais implementadas. 
Também agradeço ao Governador Flávio Dino que liderou grande parte do seu grupo 
político, o nosso povo e a toda nossa militância, que lutaram bravamente em defesa da 
candidatura de Fernando Haddad”, disse. 
 
Zé Inácio relembrou que o partido encarou uma campanha muito dura, mas que foi 
enfrentada de cabeça erguida “ainda assim nós fizemos um bom combate e saímos da 
urna com uma votação extraordinária de 47 milhões de votos, e aumentamos quase 20 
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milhões de votos no segundo turno. Isso significa que o projeto de nação apresentado 
pelo nosso candidato tem um segmento da população brasileira que o reconhece como 
sendo o melhor caminho para o Brasil. E esses 47 milhões de votos precisam ser 
respeitados”, enfatizou. 
 
E falou sobre o candidato de ultradireita que passa a governar o país, pondo em jogo os 
direitos civis, políticos, trabalhistas, sociais. “O governo que se inicia já demonstra sua 
linha de gestão ao anunciar que fará a fusão do Ministério da Agricultura e do Meio 
Ambiente, o que é um grande retrocesso, porque nós precisamos de fato fortalecer o 
setor agropecuário, mas não podemos desprezar a luta mundial em favor da preservação 
do meio ambiente”, criticou. 
 
Zé Inácio reforçou que continuará com um mandato que fará uma oposição responsável 
ao governo federal e a favor do Brasil. “Iremos denunciar todos os desmontes e a 
retirada de direito dos trabalhadores, lutaremos contra a privatização de empresas 
públicas. Enfrentaremos todo esse processo de cabeça erguida e com muita coragem, 
assim como disse o nosso candidato a presidente Haddad, que se torna uma das vozes 
mais importantes do Brasil no campo democrático e popular na luta em defesa da 
democracia. Nós enfrentaremos qualquer tipo de retrocesso com muita coragem e com 
muita altivez!”, concluiu. 
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Bira destaca preocupação e repudia primeiras medidas anunciadas por Bolsonaro 

 
 
Da tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual e deputado 
Federal eleito, Bira do Pindaré (PSB), voltou a destacar preocupação com o perfil do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e as primeiras medidas tomadas. Segundo o 
parlamentar, os primeiros anúncios já demonstram, claramente, a irresponsabilidade 
deve ser uma das marcas da gestão que assume no dia 1° de janeiro. 
 
Como exemplo, ele citou a fusão entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 
Agricultura. “É a raposa cuidando do galinheiro”, disse. Para o socialista, algo impossível 
de dar certo e que trará prejuízos imensos, inclusive, para o agronegócio, visto que o 
mercado internacional não vai aceitar os produtos brasileiros em razão da mácula de não 
ter o respeito aos princípios básicos de preservação do meio ambiente. 
 
“Os próprios empresários do setor deveriam reagir contra isso, porque é uma medida 
que causa um retrocesso monstruoso em relação à política ambiental em nosso país. De 
maneira que nós estaremos vigilantes. Várias pessoas já se manifestaram alertando para 
gravidade dessa decisão. Mas eu, particularmente, confesso a vocês que não esperava 
outra coisa que não fosse esse tipo de situação. E, pior, isso é só o começo. O que vem 
por aí é muito mais grave”, alertou. 
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Neste sentido, Bira destacou que acredita que a maioria dos eleitores de Bolsonaro vão 
se arrepender muito antes do imaginado, porque, afirmou, é um projeto que nasce 
morto, que não tem perspectiva e que não oferece nenhuma garantia de solução para 
os problemas que mais afetam a nossa população. 
 
“A nossa população está carente é de empregos, de trabalho, de educação pública, 
gratuita e de qualidade, de saúde e segurança que atenda o nosso povo. E esse 
presidente vai marchar na contramão de tudo isso. Se depender deles, a educação 
pública vai ser toda privatizada, não vai ter mais FIES, não vai ter mais PROUNI, não vai 
ter mais cotas para a população menos favorecida. Vão desmontar tudo que se 
conquistou de direito ao longo desse tempo”, pontuou. 
 
O socialista acrescentou que a agenda proposta por Jair Messias Bolsonaro é a mesma 
do Governo Temer, mas com intensidade ainda maior. “É a agenda que tirou direitos do 
Trabalhador, que quer acabar com a aposentadoria do povo, com o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Se depender deles, quem quiser se aposentar ou ter acesso a saúde, vai 
comprar um Fundo de Previdência ou um Plano de Saúde no Bradesco ou no Itaú. Não 
vai ter Banco do Brasil, nem Caixa, nem Banco da Amazônia”, completou ao dizer que 
“Esse é o projeto que venceu a eleição no Brasil. É um projeto da crônica da tragédia 
anunciada”. 
 
Eleito com 99.598, o deputado Bira afirmou ainda que vai assumir o mandato na Câmara 
Federal no dia 1º de fevereiro e que vai acompanhar de perto cada passo por uma 
questão de coerência com a história e posição política assumida por ele. 
 
“Não votamos com o senhor Jair Bolsonaro. Minha posição foi clara e pública desde o 1º 
turno, votei no Fernando Haddad porque não concordava com o projeto representado 
por este senhor e por essa razão, nós seguiremos firmes, democraticamente, 
responsavelmente, na oposição, cobrando dele e do seu governo que faça aquilo que o 
povo precise. Ele se dispôs a resolver os problemas do Brasil, agora a batata quente está 
na mão deles. A nossa luta continua”, concluiu. 
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Evangelista fala sobre PEC que acrescenta mudança na Constituição Estadual 

 
 
À convite da Universidade Ceuma, o deputado estadual Neto Evangelista (DEM) 
ministrou, terça-feira (30), palestra para estudantes do Curso de Direito, com o tema: 
“Os princípios da Eficácia e Efetividade na Administração Pública”, uma Proposta de 
Emenda Constitucional, de sua autoria, que se encontra em tramitação na Assembleia 
Legislativa. 
 
A atividade aconteceu no auditório Josué Montello, na sede da Instituição, integrando o 
V Congresso Nacional do Curso de Direito e a XXV Jornada Jurídica Acadêmica, ao mesmo 
tempo em que celebrou os 30 anos da Constituição Federal de 1988. 
 
Atualmente, o artigo 19 da Constituição Estadual diz que a Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedece 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e 
eficiência. A PEC 007/2018 acrescenta ao referido artigo mais dois princípios: o da 
eficácia e efetividade. 
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O parlamentar falou de forma prática como esses princípios poderão modernizar a 
administração pública, propondo uma mudança de paradigma do modelo burocrático 
para o modelo gerencial, com ênfase nos resultados e buscando sempre o interesse 
público. 
 
O Tribunal de Contas da União e o Tribunal e Contas do Estado de São Paulo já entendem 
os princípios de forma pacífica. A proposta já teve parecer favorável da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa. 
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Edilázio lamenta postura hostil de Flávio Dino a Jair Bolsonaro 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), eleito para a Câmara Federal no início deste 
mês, afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de hoje, que atuará em 
Brasília em busca de recursos e investimentos do Governo Federal no Maranhão. 
 
“Quero dizer que estarei em Brasília, na Câmara Federal, ao lado da democracia, ao lado 
do estado do Maranhão para que possa trazer recursos para os municípios”, disse. 
 
Edilázio lamentou a postura de Flávio Dino e a hostilidade ao presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL). 
 
“O Maranhão tem tudo para ser um estado penalizado pela conduta do governador que 
nós temos, um governador comunista, um governador que foi extremamente hostil e 
descortês com o presidente eleito, mas tenho certeza de que a grande maioria da 
Câmara Federal vai trabalhar em prol do estado para que nós possamos conseguir os 
recursos necessários para ajudar os nossos municípios, que o presidente eleito olhe o 
estado do Maranhão com bons olhos, não olhe para o governador do estado, mas olhe 
para o estado”, completou. 
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Edilázio elogiou o posicionamento do senador eleito, Weverton Rocha (PDT) e disse que 
o diálogo é o caminho para que o Maranhão avance. 
 
“Fiquei até surpreso e feliz ao ver, para citar como exemplo, o senador eleito Weverton 
Rocha quando, nas redes sociais, falou que será oposição ao presidente eleito, porém 
está aberto a diálogo. O diálogo, que é importante para o nosso estado, tem que estar 
em primeiro lugar e acima de qualquer querela partidária. Coisa que falta ao nosso 
governador que está sempre acima do bem e do mal e acha que não precisa de 
ninguém”, enfatizou. 
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Braide confirma interesse em disputar a Prefeitura de São Luís de novo 

 
 
O jornalista Jorge Aragão conta em seu blog que o deputado estadual Eduardo Braide 
(PMN) tem mesmo interesse em disputar novamente a Prefeitura de São Luís. 
 
Agora deputado federal eleito, ele contou que se seu nome seguir sendo lembrado ele 
será mesmo candidato em 2020. 
 
“O momento agora é de trabalhar, trabalhar muito por São Luís e pelo Maranhão, vamos 
focar no nosso mandato de deputado federal. Agora, é claro que se meu nome for 
lembrado pelo povo de São Luís para a disputa das eleições de 2020, serei sim candidato 
à Prefeitura de São Luís”, disse. 
 
Braide foi candidato a prefeito da capital pela primeira vez em 2016. Com apenas 5% das 
intenções de voto até semana final daquela campanha, ele disparou após o debate da 
TV Mirante, foi ao 2º turno e por pouco não impediu a reeleição de Edivaldo Holanda 
Júnior (PDT). 
 
Em 2018, mostrou que segue com cacife alto em São Luís: eleito deputado federal com 
quase 190 mil votos, ele conseguiu quase 70% desse total apenas na capital. 
 
Os ludovicenses deram nada menos que 131 mil votos para o parlamentar. São 25,83% 
dos votos da cidade (saiba mais) 

  

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2018/10/31/braide-confirma-convite-do-psl-mas-nao-assegura-troca-de-partido/
http://gilbertoleda.com.br/2018/10/08/com-25-dos-votos-de-sao-luis-braide-aumenta-cacife-para-2020/
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Zé Inácio defende que PT tenha candidatura própria para disputa de prefeito de São Luís 
em 2020 

 
 
Com o início das especulações de quem deve concorrer ao cargo de prefeito de São Luís 
em 2020, o deputado estadual Zé Inácio (PT), defendeu que o seu partido tenha uma 
candidatura própria no próximo pleito. Na avaliação do parlamentar, o PT é o maior 
partido do Brasil e com ampla representação na Câmara Federal, não podendo assim 
ficar de fora da disputa na principal cidade do Maranhão. 
 
Historicamente o PT teve protagonismo na eleição em São Luís. De 1988 para cá, apenas 
em 2016, o partido não teve uma candidatura própria ou participou da chapa 
majoritária. É certo que das sete vezes que disputou majoritariamente, ganhou apenas 
uma, em 1996, quando Domingos Dutra foi o candidato a vice-prefeito na chapa de 
Jackson Lago (falecido). 
 
Zé Inácio lembra que mais uma vez o povo do Maranhão deu uma expressiva votação ao 
PT na disputa presidencial e a legenda tem que saber aproveitar essa manifestação 
popular, afinal já ficou provado que os votos são exclusivamente do Partido dos 
Trabalhadores. 
 
O deputado estadual não apontou nomes, mas informou que o PT tem quadros bons 
para concorrer ao pleito. O próprio Zé Inácio tem domicilio eleitoral em São Luís e chegou 
a ser cogitado a possibilidade de sua candidatura em 2016, mas naquela oportunidade o 
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partido optou se aliar ao PDT, PCdoB e demais partidos da base de Edivaldo Holanda 
Júnior. 
 
Na avaliação do petista, o PT hoje tem uma relação muito boa com o PSOL e pode ser 
construída uma aliança da esquerda em São Luís. Na avaliação de Zé Inácio, o movimento 
nacional que PDT, PSB e PCdoB fazem, buscando isolar o Partido dos Trabalhadores, 
pode acabar fortalecendo a sua tese e colocar os petistas de volta ao protagonismo na 
disputa pelo Palácio de La Ravardiere. 
 
Candidatos do PT a Prefeitura de São Luís: 
 
1988 – José Heluy – Prefeito 
 
1992 – Haroldo Sabóia – Prefeito 
 
1996 – Domingos Dutra – Vice-prefeito 
 
2000 – Helena Heluy – Prefeita 
 
2004 – Helena Heluy – Prefeita 
 
2008 – Rodrigo Comerciário – Vice-prefeito 
 
2012 – Washington Luiz – Prefeito 
 
2016 – Não disputou majoritariamente 
 
(Fonte: Blog do Diego Emir) 
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Evangelista fala sobre PEC que acrescenta os princípios da Eficácia e Efetividade ao artigo 
19 da Constituição Estadual 

 
 
À convite da Universidade Ceuma, o deputado estadual Neto Evangelista (DEM) 
ministrou, terça-feira (30), palestra para estudantes do Curso de Direito, com o tema: 
“Os princípios da Eficácia e Efetividade na Administração Pública”, uma Proposta de 
Emenda Constitucional, de sua autoria, que se encontra em tramitação na Assembleia 
Legislativa. 
 
A atividade aconteceu no auditório Josué Montello, na sede da Instituição, integrando o 
V Congresso Nacional do Curso de Direito e a XXV Jornada Jurídica Acadêmica, ao mesmo 
tempo em que celebrou os 30 anos da Constituição Federal de 1988. 
 
Atualmente, o artigo 19 da Constituição Estadual diz que a Administração Pública direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedece 
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aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e 
eficiência. A PEC 007/2018 acrescenta ao referido artigo mais dois princípios: o da 
eficácia e efetividade. 
 
O parlamentar falou de forma prática como esses princípios poderão modernizar a 
administração pública, propondo uma mudança de paradigma do modelo burocrático 
para o modelo gerencial, com ênfase nos resultados e buscando sempre o interesse 
público. 
 
O Tribunal de Contas da União e o Tribunal e Contas do Estado de São Paulo já entendem 
os princípios de forma pacífica. A proposta já teve parecer favorável da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa. 
 
(Assecom /Dep. Neto Evangelista) 
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Mais um nome ligado à oligarquia Sarney quer pegar onda com Bolsonaro 

 
 
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) virou uma espécie de tábua de salvação para 
alguns políticos maranhenses, sobretudo os ligados a finada oligarquia Sarney. Além dos 
próprios integrantes da família, nomes como Eduardo Braide (PMN) estão tentados a 
entrar na onda do ex-militar para ascender na política maranhense. 
 
O deputado federal eleito pode ingressar no partido de Bolsonaro para concorrer à 
Prefeitura de São Luís em 2020. Tentado a se filiar já nos próximos meses, Braide ainda 
mantém cautela quanto a esse que pode ser um importante passo na sua candidatura 
ao Palácio Lá Ravardiere. 
 
Ele sabe que 2020 ainda está muito distante e um fracasso do governo Bolsonaro seria 
mortal para as suas pretensões de se filiar no PSL. Por enquanto, ele apenas esperará 
como será o primeiro ano de gestão do novo presidente para dançar conforme a música. 
 
Depois de tentar esconder sua ligação histórica com os Sarneys para afastar a rejeição 
da oligarquia, Braide sabe que pegar carona em um eventual bom governo de Bolsonaro 
pode ser fundamental para a sua eleição em 2020. Por enquanto, ele apenas aguarda e 
valoriza o seu próprio passe. 
 
Como seu partido foi atingido pela cláusula de barreira, ele terá que se mexer no xadrez 
das próximas eleições municipais. Mas, para isso, aguardará o movimento dos outros 
para ficar mais perto de um xeque-mate. 
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Repercussão: Bira, Rafael Leitoa e Zé Inácio criticam primeiras medidas de Bolsonaro 

 
 
A vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) voltou a ser debatida em sessão 
plenária da Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (31), foi a vez dos deputados Zé 
Inácio (PT), Bira do Pindaré (PSB) e Rafael Leitoa (PDT) destacarem, na tribuna, as fusões 
de Ministérios já anunciadas pelo futuro presidente. 
 
Os discursos mais contundentes foram proferidos por Bira do Pindaré e Rafael Leitoa, 
que criticaram a proposta de incorporação do Ministério do Meio Ambiente ao 
Ministério da Agricultura, a criação de um superministério e de uma ampla pasta da 
Economia, que poderá abarcar Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. 
 
Bira afirmou que as primeiras medidas anunciadas por Jair Bolsonaro “já demonstram, 
claramente, o tipo de irresponsabilidade que deve marcar sua gestão a partir de 1º de 
janeiro.” 
 
Para Bira, a fusão entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura é 
uma medida que não tem como dar certo. “É impossível se sustentar. E trará prejuízos, 
inclusive para o agronegócio. Vai trazer prejuízos, porque o mercado internacional não 
aceitará os produtos brasileiros em razão da mácula de não respeitar os princípios 
básicos de preservação do meio ambiente”, alertou. 
 
O deputado Rafael Leitoa também criticou a proposta de fusão. “Como deputado, 
cidadão brasileiro, engenheiro civil, pós-graduado e especialista em Gestão Ambiental, 
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eu jamais poderia deixar de me manifestar sobre esse absurdo. Onde já se viu Ministério 
do Ambiente e Ministério da Agricultura serem fundidos? O Ministério de Meio 
Ambiente é o órgão de controle. Como é que ficarão essas políticas de proteção 
ambiental, de defesa das nascentes, da Floresta Amazônica?”, questionou. 
 
Rafael Leitoa acrescentou que vê com receios essa fusão de ministérios, que, segundo 
ele, não representará avanço. “Pelo contrário, eu acho que temos de acabar com essas 
falácias para agradar a opinião pública. E será passageiro, porque a própria população 
será prejudicada. Não tenho dúvidas disso. Estávamos avançando muito na política 
ambiental e agora vem esse retrocesso. Eu acredito que as movimentações devam fazer 
a equipe de transição repensar essa ideia, que não tem nenhum cabimento”, ressaltou 
o parlamentar do PDT. 
 
O deputado Zé Inácio destacou a postura do Partido dos Trabalhadores, tanto no 
primeiro quanto no segundo turno da eleição presidencial, com a candidatura do ex-
ministro Fernando Haddad. “Agradeço os 47 milhões de votos, mas em especial, os votos 
dos maranhenses. Aqui, tivemos 73% dos votos, sendo 61% no primeiro turno e 73% no 
segundo. Isso se deu muito por conta de o povo entender o legado do governo do PT, 
dos 13 anos dos governos do PT, e das políticas sociais implementadas pelo partido”. 
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Rogério Cafeteira poderá ser convocado para o Governo 

 
Rogério Cafeteira deixar liderança e deve ocupar cargo no Governo 

 
O deputado Rogério Cafeteira, líder do Governo na Assembleia Legislativa, não se 
reelegeu, mas não deve ficar de fora da vida pública. Rumores que correm nos bastidores 
governistas dão conta de que ele será convocado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) 
para assumir um cargo no primeiro escalão. Não se falou ainda sobre qual o cargo, mas 
tudo indica que será na Governadoria, para auxiliar diretamente o governador. Rogério 
Cafeteira tem sido um líder correto e eficiente, gosta de trabalhar nos bastidores e só 
ocupa a tribuna para defender o Governo e o governador de ataques da Oposição, como 
os da deputada Andrea Murad -, linha de frente oposicionista e disposta a infernizar a 
vida do governador, o que não conseguiu, apesar dos inúmeros e agressivos discursos 
que pronunciou atacando o Governo. Tanto que, ao contrário de outros governistas que 
não conseguiram se reeleger e culpam Deus e o mundo pelo fracasso nas urnas, Rogério 
Cafeteira fez um discurso descente, responsabilizando a si próprio pelo fraco 
desempenho nas urnas por ter feito acordos equivocados. 

 


