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Grupo de Alexandre Almeida deverá apoiar Paulo Marinho Jr. para deputado federal 

 
 
Do site do Elias Lacerda – O deputado estadual Alexandre Almeida está decidido: seu 
candidato a deputado estadual será de Timon, mas o federal será de fora. 
 
Vários nomes já começaram a se aproximar do deputado em consultas telefônicas com 
vistas a buscar o apoio de seu grupo na cidade, entretanto, nada de decisão tomou até 
agora Alexandre. 
 
Nos bastidores há quem diga que embora não tendo anunciado nada até agora, as 
chances são enormes do deputado vir a apoiar o atual vice-prefeito de Caxias, Paulo 
Marinho Júnior. O entrosamento entre o deputado timonense e o pré-candidato 
caxiense aponta para esse entendimento político. 
 
A ideia é trocar apoios. Alexandre e seu grupo apoiam Paulo Marinho Jr. aqui em Timon 
e os Marinho a candidatura de senador do deputado em Caxias.  
 
Mas faltam ainda oficializarem esse entendimento. 
 
Aguardemos o desenrolar dos fatos 
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Que fase! Nem os próprios aliados acreditam na vitória de Roseana 

 
 
A que ponto chegou a situação da ex-governadora Roseana Sarney. Até os próprios 
aliados não acreditam na sua candidatura. 
 
Ex-secretários, deputados, prefeitos, lideranças sarneisistas estimulam a candidatura do 
deputado Eduardo Braide ao governo, pois acreditam ser ele um candidato mais forte e 
competitivo para derrotar Flávio Dino. 
 
Já tem sarneisistas trabalhando até para tirar partidos de Roseana e entregar a Braide, 
mesmo que isso signifique um enfraquecimento ainda maior da filha de Sarney. 
 
Que fase a de Roseana. Nem os próprios aliados acreditam na vitória dela. 
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Deputado Wellington realizará audiência para defender população do Cajueiro e discutir 
impactos sociais da Resex 

 
 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso realizará na próxima segunda-
feira, dia 02 de abril, audiência pública para discutir sobre impactos sociais da 
implantação da Resex de Tauá-Mirim e, assim, articular ações que garantam a defesa dos 
direitos dos moradores do Cajueiro. 
 
Ao fazer o convite para participação na audiência, o deputado Wellington destacou que 
o Parlamento Estadual não pode ficar inerte diante dos impactos sociais causados ao 
povoado do Cajueiro. 
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“Há um processo em tramitação no Judiciário que, inclusive, obriga o Estado do 
Maranhão a cumprir determinação de não deslocar as comunidades tradicionais na 
região mediante a desapropriação de qualquer ato que consista em retirar os moradores 
para instalar indústrias não relacionadas à atividade rural. Sabemos dos impactos sociais, 
da iminência de violação de direitos e é por isso que estamos nessa discussão. Enquanto 
membros do Parlamento Estadual, não podemos permitir que os moradores do povoado 
Cajueiro sofram com isso. Portanto, convidamos todos para essa discussão e esperamos 
encontrar meios que garantam os direitos dos maranhenses”, afirmou Wellington, que 
é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 
 
A audiência acontecerá na segunda-feira, a partir das 14h, no auditório Plenarinho da 
Assembleia. Devem estar presentes membros do Ministério Público, Judiciário, líderes 
comunitários, Comissão de Direitos Humanos da OAB, moradores do Cajueiro entre 
outros. 
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A atuação parlamentar de Wellington do Curso e a irresponsabilidade de um governador 

Por Robert Lobato 
 
Ao sugerir que Wellington do Curso poderia estar “a serviço de facções criminosas”, 
Flávio Dino não apenas comete uma irresponsabilidade medonha como esquece que o 
seu governo, isso sim, foi acusado por entidades e autoridades sérias ligadas aos direitos 
humanos de ter feito acordos com facções do crime organizado para conter rebeliões no 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 
 

 
 
“Muito empenho de alguns políticos em combater ações policiais sérias no Maranhão, 
que estão reduzindo criminalidade. Fico preocupado se não estão a serviço de facções 
criminosas. Infelizmente esse tipo de infiltração acontece no Brasil”. 
 
Foram com as palavras acima que o governador Flávio Dino (PCdoB), no alto da sua 
bazófia, tentou desqualificar a ação parlamentar do deputado estadual Wellington do 
Curso (ainda no PP). 
 
Wellington é conhecido e reconhecido pela forma aguerrida com que atua na Assembleia 
Legislativa e tem sido um crítico ferrenho quanto à forma com que o governador 
comunista tem tratado a segurança pública no Maranhão, inclusive em relação às 
atrapalhadas cometidas na realização de concursos para o setor. 
 
Ao sugerir que Wellington do Curso poderia estar “a serviço de facções criminosas”, 
Flávio Dino não apenas comete uma irresponsabilidade medonha como esquece que o 
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seu governo, isso sim, já foi acusado por entidades e autoridades sérias ligadas aos 
direitos humanos de ter feito acordos com facções do crime organizado para conter 
rebeliões no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 
 
São arroubos do tipo que fazem crescer a cada dia, no seio do povo maranhense, o 
sentimento de que esse governador não tem rumo. 
 
E precisa pegar um cartão vermelho nas eleições de outubro. 
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Othelino prestigia aniversário de Vargem Grande e destaca parcerias em prol do 
município 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (28), das comemorações dos 80 anos de emancipação do 
município de Vargem Grande, onde a gestão do prefeito Carlinhos Barros (PCdoB), em 
parceria com o parlamentar e o governador Flávio Dino, tem levado benefícios para a 
população, a exemplo do Mais Asfalto, Restaurante Popular, dentre outros. 
 
As comemorações tiveram início com uma missa na Matriz de São Raimundo dos 
Mulundus e continuou em frente à prefeitura, com a apresentação do ato cívico, depois 
com o cântico do Hino Nacional e da cidade, feito pelos alunos das Escolas de Referência 
Moral de Cívica Padre Carvalho e Politécnica. Houve também apresentação da Banda 
Fanfarra, da Escola José Salim Trabulsi. 
 
Em seguida, as autoridades municipais seguiram para o Ginásio Poliesportivo Gastão 
Vieira, onde receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
que agradeceu o convite do prefeito e destacou a parceria entre a prefeitura e o governo 
estadual para o desenvolvimento das ações na cidade. 
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“Agradeço o convite do prefeito para estar, mais uma vez, aqui na nossa querida Vargem 
Grande. Aqui, com a parceria do governo Flávio Dino e da Assembleia Legislativa, 
podemos andar por Vargem Grande e dizer que ela está melhor do que era antes. O 
prefeito Carlinhos vem cuidando da cidade, com carinho. Graças ao prefeito, em parceria 
com o governo estadual e a Assembleia, muitos benefícios têm chegado à cidade, como 
o Mais Asfalto, o Restaurante Popular – um dos melhores da região – e, agora, o 
abastecimento de água que vai melhorar a vida da população”, afirmou Othelino Neto. 
 
O presidente enfatizou que os desafios são grandes, mas muitas ações positivas estão 
chegado à cidade e muitas ainda estão por vir. “Vargem Grande tem o melhor 
Restaurante Popular da região e, agora, com a assinatura da ordem de serviços para 
tratamento e abastecimento de água, a população só tem a ganhar”, disse Othelino 
Neto, lembrando que o primeiro pedido feito pelo prefeito Carlinhos a Flávio Dino foi a 
ampliação do fornecimento de água para o município. “Fico muito feliz em participar 
desse momento. Vargem Grande tem um político que ama o seu povo e que cuida muito 
bem da cidade”, acrescentou. 
 
O evento também contou com as presenças de outras autoridades, entre elas, o 
deputado federal, Weverton Rocha; o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira; o 
presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo; secretários municipais; o presidente da 
Câmara Municipal, Germano Barros; vereadores; Leônidas Dias, representante da 
comunidade quilombola Rampa; lideranças comunitárias e a população. 
 
Água de qualidade 
 
Um dos momentos mais esperados pela população vargem-grandense foi a assinatura 
da ordem de serviço do abastecimento e tratamento de água da cidade. Após os 
cumprimentos, o presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo, afirmou que aquele era 
um dos momentos mais importantes para a cidade. 
 
“O que nós estamos fazendo aqui é a assinatura da ordem de serviço para tratamento 
da água, que será captada do Rio Preto, no município de Nina Rodrigues. A licitação já 
foi feita e, agora, estamos assinando a ordem de serviço, obra orçada em R$ 7 milhões, 
que será a redenção do problema da água de Vargem Grande”, disse Carlos Rogério 
Araújo, afirmando que no máximo, no final desse ano, a população contará com um 
sistema de água tratada nas suas residências. 
 
Avaliação positiva 
 
O prefeito Carlinhos Barros falou dos esforços da Prefeitura, Governo do Estado e do 
presidente Othelino Neto para a execução da obra de ampliação e melhoria do 
abastecimento de água na cidade. “Vargem Grande precisa de pessoas sérias e 
comprometidas para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos fazer de tudo para 
desenvolvê-la, com a ajuda dos amigos Flávio Dino e Othelino Neto, que têm sido 
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grandes parceiros. Nós temos que estar cada vez mais unidos e cada vez melhor para 
cuidar da nossa cidade. Esses parabéns são para os filhos de Vargem Grande que, agora 
serão contemplados com um sistema de abastecimento de água tratada”, disse o 
prefeito. 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) e o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, 
também se pronunciaram sobre a importância da parceria entre os governos estadual e 
municipal e o legislativo estadual. “Parabenizo Vargem Grande pelos 80 anos bem 
vividos. Esse é um momento de expectativa, esperança e de programar novos rumos 
para a cidade. Eu tenho certeza que é hora de reconhecermos o esforço que o prefeito 
tem feito em parceria com o governo do Estado e com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. Essa parceria é o processo e a porta para sairmos da crise que 
assola o país”, garantiu Weverton Rocha. 
 
“Esta é uma grande obra, que vai direto para a casa do cidadão. Um grande trabalho vai 
ser feito aqui que resolverá o grande problema de água na cidade. Parabenizo o prefeito 
Carlinhos pela excelente administração”, acentuou o ex-ministro do Turismo, Gastão 
Vieira. 
 
O padre Antônio Carlos parabenizou a cidade pelos 80 anos de emancipação e destacou 
as melhorias ocorridas na cidade ao longo dos anos. “Hoje, a cidade está melhor do que 
era antes. Mas, cada dia precisa fazer a sua Páscoa para ficar ainda melhor. O prefeito 
Carlinhos está de parabéns”, disse ele. 
 
A técnica em enfermagem Elis Regina também parabenizou a cidade e destacou as 
melhorias que estão acontecendo. “Estamos de parabéns, pois temos um prefeito que 
cuida da nossa cidade”, afirmou ela. 
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“Waldir Maranhão seja bem-vindo ao PT”, diz um dos fundadores e deputado do PT 

 
 
Um dos principais nomes do PT do Distrito Federal, o deputado Chico Vigilante disse que 
a entrada de Waldir Maranhão ao partido é muito benéfica. Em áudio distribuído, o 
parlamentar diz: “Waldir Maranhão seja bem-vindo ao PT”. 
 
O deputado distrital lembra que quantos mais companheiros estiverem nas fileiras 
petistas em defesa do ex-presidente Lula, melhor, pois nesse momento que o partido 
tem de estar unido. 
 
Waldir Maranhão segue buscando apoios. Na sexta-feira (30), ele esteve em Pedreiras 
na companhia do deputado estadual Zé Inácio, do secretário de Agricultura de Caxias, 
Ney Jeferson e o próprio líder da cidade, o Rogério. 
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Graça Paz destaca atuação do senador Roberto Rocha 

 
 
Em sessão desta segunda-feira (26), na Assembléia Legislativa a deputada Graça Paz 
(PSL) destacou a entrega, pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), de máquinas e 
equipamentos agrícolas às comunidades rurais dos municípios de Governador Archer, 
Governador Luiz Rocha, Presidente Dutra e Dom Pedro. Os equipamentos são adquiridos 
via Codevasf por meio de emendas individuais e de bancada do senador. 
 
A deputada, que acompanhou Roberto Rocha nas comunidades beneficiadas, também 
registrou a entrega de um veículo novo, que fará o transporte de crianças atendidas pela 
Fundação Pestalozzi, de Codó. 
 
Graça Paz enfatizou que foram entregues kits para pescaria, agricultura, barracas de 
feiras, trator e caminhões para as comunidades trabalharem nas suas terras. Em 
Governador Luiz Rocha, Graça Paz, Roberto Rocha e o deputado federal Hildo Rocha 
foram homenageados com títulos de cidadania. 
 
A deputada destacou que a Van, com 16 lugares, doada para a Fundação Pestalozzi, irá 
comportar confortavelmente as crianças da instituição. “É assim que trabalha o senador 
Roberto Rocha, com as emendas parlamentares colocadas na Codevasf e também com 
recursos federais que ele está buscando. Louvo a atitude do senador pelo seu trabalho 
desenvolvido em todo o Maranhão”, finalizou Graça Paz. 
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O PSDB, que passará a contar com mais um deputado federal em sua bancada na Câmara 
federal, José Reinaldo Tavares, terá no Maranhão como candidato a governador o 
senador Roberto Rocha. 

 
 
O mais novo filiado no Maranhão conseguiu convencer o ninho tucano e vai apoiar o 
nome do deputado Eduardo Braide para o governo. 
 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmim, terá, portanto, dois palanques para sua 
candidatura de presidente da República. Confira a nota do deputado Zé Reinaldo: 
 
COMUNICADO À IMPRENSA 
 
Com o respeito e a cordialidade que sempre mantive com a imprensa maranhense e por 
entender que o compromisso fundamental dos comunicadores profissionais é com a 
responsabilidade na divulgação da verdade dos fatos, acima de especulações, faço os 
esclarecimentos que seguem. 
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Tenho uma antiga e sólida ligação com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. 
Fomos colegas na Câmara dos Deputados, fomos vice-governadores e, em seguida, 
governadores de nossos estados, na mesma época. Possuo muito respeito pelo homem 
e pelo político Alckmin. Conservo também uma amizade muito antiga e forte com o 
coordenador da campanha do governador Alckmin à Presidência, senador Tasso 
Jereissati, pois vivemos juntos grandes episódios da história política brasileira e isso 
permitiu que, por diversas vezes, conversássemos sobre o Maranhão. 
 
Na última terça-feira (20), encontrei com o governador Alckmin, na posse da deputada 
Tereza Cristina, minha amiga do PSB, agora no DEM, na Frente Parlamentar em Defesa 
da Agricultura. Ele me viu e veio falar comigo sobre o Maranhão e eu disse que estou 
sempre pronto a ajudá-lo. Na terça feira à noite, recebi uma ligação do governador me 
convidando para ir a São Paulo conversarmos, convite que eu prontamente atendi na 
quarta-feira passada (21). 
 
Tivemos um longo e produtivo diálogo. Ao final, o governador informou que iria ouvir o 
senador Roberto Rocha, presidente do partido no Maranhão sobre o que discutimos. 
Ontem (30), sexta-feira, logo cedo pela manhã, ele me ligou para dizer que tinha 
conversado com Roberto Rocha que, por sua vez, teceu elogios à minha pessoa, o qual 
agradeço agora, publicamente. Roberto afirmou que não havia impedimento da parte 
dele para que esse entendimento pudesse se concretizar. 
 
Com essa compreensão, esclareço o que ficou decidido: o governador Alckmin terá, 
como em São Paulo, dois palanques no Maranhão, um, do seu partido, o PSDB, que terá 
como candidato a governador Roberto Rocha e o palanque de Eduardo Braide, futuro 
candidato ao Governo do Maranhão, também com o apoio de Alckmin. 
 
Eu, portanto, me filiarei ao PSDB, serei candidato ao Senado e apoiarei Alckmin nos dois 
palanques. Além do apoio que recebi do governador paulista, discutimos muito a sua 
campanha no Estado e fiz um acordo com ele. Se eleito presidente do Brasil, Geraldo 
Alckmin apoiará os projetos estruturantes do Maranhão, bem como viabilizará o 
programa proposto pelo Nobel de Economia, James Heckman, a ser transformado em 
projeto social por mim e outros, com objetivo de diminuir a desigualdade e a pobreza, 
preparando melhor as novas gerações de maranhenses. 
 
Consegui ainda o compromisso de Alckmin com a nossa refinaria e com o polo 
petroquímico, que trará milhares de empregos e empresas para o Maranhão. Firmamos 
compromisso também com o Centro Espacial Brasileiro de Alcântara, com o Programa 
Espacial Brasileiro, com o apoio à vinda de um parque industrial da indústria espacial e 
com o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas de Alcântara, que 
estou propondo. 
 
O governador prometeu uma Cooperativa de Microcrédito para homens e mulheres 
pobres poderem ter acesso a dinheiro barato e, assim, abrirem seus pequenos negócios, 
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além de apoio técnico de São Paulo para qualificar professores, capacitar trabalhadores 
maranhenses para o trabalho, apoio firme para o nosso Sistema de Saúde e da nossa 
Segurança. 
 
Desta forma, meus amigos, entraremos firmes na campanha, não apenas a eleitoral, mas 
na mais importante de todas, a de combater as causas ainda intocadas da pobreza em 
nosso Estado – a minha maior aspiração como homem público. Vamos juntos colocar o 
Maranhão em novo patamar de desenvolvimento. 
 
Com minhas cordiais saudações, 
José Reinaldo Tavares – Deputado Federal 
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O deputado Antônio Pereira (DEM) participou, na terça-feira (27), da entrega à 
população da região Tocantina, da segunda etapa das obras de reforma, adequação e 
modernização Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (HRMI). O democrata 
estava acompanhado dos secretários Carlos Lula (Saúde), Clayton Noleto 
(infraestrutura), prefeitos, vereadores e amigos. 

 
 
De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura, o investimento total da 
reforma foi calculado em R$ 9.724.458,44. Nesta fase, foram entregues ao povo da 
Região Tocantina, totalmente reformados e modernizados, 10 enfermarias, com 44 
leitos convencionais; recepção; seis consultórios; sala de ultrassom; sala de observação 
e sala de medicamentos. 
 
Em seu discurso, o deputado Antônio Pereira parabenizou o governador Flávio Dino e a 
população pela obra no Hospital Regional Materno Infantil. O HRMI é uma referência 
para mais de 43 municípios que integram a Unidade Regional de Saúde de Imperatriz e 
garante, inclusive, o atendimento para os casos de alto risco. Somente em 2017, o HRMI 
realizou 7.681 partos. 
 
MAIS MELHORIAS 
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Na solenidade, Antônio Pereira comemorou a reforma, que garantirá assistência de 
maior qualidade durante o pré-natal, parto e pós-parto. O democrata anunciou que será 
melhorada a infraestrutura física do HRMI, cujo prédio possui mais de 35 anos, com 
objetivo de qualificar ainda mais os atendimentos, reforçando o perfil da unidade 
referência do pré-natal de alto risco. 
 
Ao entregar a obra, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, lembrou a primeira vez 
que conheceu a maternidade. “Saí destruído, porque apesar de todo o esforço das 
pessoas que trabalhavam com dedicação e amor, não havia condições de trabalho. Saí 
determinado a reformar o hospital. Muitos não acreditaram quando o governador Flávio 
Dino anunciou a reforma”, disse. 
 
Além do deputado Antônio Pereira, estava presente na solenidade o diretor clínico da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), Rodrigo Lopes; o secretário 
adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Marcelo Rosa, além de 
prefeitos, vereadores, expressivas lideranças políticas, comunitárias e outras 
autoridades 

 

  



 

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: 
Othelino prestigia aniversário de Vargem Grande e 

destaca parcerias em prol do município 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 02/04/2018 

Othelino prestigia aniversário de Vargem Grande e destaca parcerias em prol do 
município 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (28), das comemorações dos 80 anos de emancipação do 
município de Vargem Grande, onde a gestão do prefeito Carlinhos Barros (PCdoB), em 
parceria com o parlamentar e o governador Flávio Dino, tem levado benefícios para a 
população, a exemplo do Mais Asfalto, Restaurante Popular, dentre outros.   
 

 
 
As comemorações tiveram início com uma missa na Matriz de São Raimundo dos 
Mulundus e continuou em frente à prefeitura, com a apresentação do ato cívico, depois 
com o cântico do Hino Nacional e da cidade, feito pelos alunos das Escolas de Referência 
Moral de Cívica Padre Carvalho e Politécnica. Houve também apresentação da Banda 
Fanfarra, da Escola José Salim Trabulsi. 
 
Em seguida, as autoridades municipais seguiram para o Ginásio Poliesportivo Gastão 
Vieira, onde receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
que agradeceu o convite do prefeito e destacou a parceria entre a prefeitura e o governo 
estadual para o desenvolvimento das ações na cidade. 
 



 

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 

“Agradeço o convite do prefeito para estar, mais uma vez, aqui na nossa querida Vargem 
Grande. Aqui, com a parceria do governo Flávio Dino e da Assembleia Legislativa, 
podemos andar por Vargem Grande e dizer que ela está melhor do que era antes. O 
prefeito Carlinhos vem cuidando da cidade, com carinho. Graças ao prefeito, em parceria 
com o governo estadual e a Assembleia, muitos benefícios têm chegado à cidade, como 
o Mais Asfalto, o Restaurante Popular – um dos melhores da região – e, agora, o 
abastecimento de água que vai melhorar a vida da população”, afirmou Othelino Neto. 
 
O presidente enfatizou que os desafios são grandes, mas muitas ações positivas estão 
chegado à cidade e muitas ainda estão por vir. “Vargem Grande tem o melhor 
Restaurante Popular da região e, agora, com a assinatura da ordem de serviços para 
tratamento e abastecimento de água, a população só tem a ganhar”, disse Othelino 
Neto, lembrando que o primeiro pedido feito pelo prefeito Carlinhos a Flávio Dino foi a 
ampliação do fornecimento de água para o município. “Fico muito feliz em participar 
desse momento. Vargem Grande tem um político que ama o seu povo e que cuida muito 
bem da cidade”, acrescentou. 
 
O evento também contou com as presenças de outras autoridades, entre elas, o 
deputado federal, Weverton Rocha; o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira; o 
presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo; secretários municipais; o presidente da 
Câmara Municipal, Germano Barros; vereadores; Leônidas Dias, representante da 
comunidade quilombola Rampa; lideranças comunitárias e a população. 
 
Água de qualidade 
 
Um dos momentos mais esperados pela população vargem-grandense foi a assinatura 
da ordem de serviço do abastecimento e tratamento de água da cidade. Após os 
cumprimentos, o presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo, afirmou que aquele era 
uma dos momentos mais importantes para a cidade. 
 
“O que nós estamos fazendo aqui é a assinatura da ordem de serviço para tratamento 
da água, que será captada do Rio Preto, no município de Nina Rodrigues. A licitação já 
foi feita e, agora, estamos assinando a ordem de serviço, obra orçada em R$ 7 milhões, 
que será a redenção do problema da água de Vargem Grande”, disse Carlos Rogério 
Araújo, afirmando que no máximo, no final desse ano, a população contará com um 
sistema de água tratada nas suas residências. 
 
Avaliação positiva 
 
O prefeito Carlinhos Barros falou dos esforços da Prefeitura, Governo do Estado e do 
presidente Othelino Neto para a execução da obra de ampliação e melhoria do 
abastecimento de água na cidade. “Vargem Grande precisa de pessoas sérias e 
comprometidas para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos fazer de tudo para 
desenvolvê-la, com a ajuda dos amigos Flávio Dino e Othelino Neto, que têm sido 
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grandes parceiros. Nós temos que estar cada vez mais unidos e cada vez melhor para 
cuidar da nossa cidade. Esses parabéns são para os filhos de Vargem Grande que, agora 
serão contemplados com um sistema de abastecimento de água tratada”, disse o 
prefeito. 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) e o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, 
também se pronunciaram sobre a importância da parceria entre os governos estadual e 
municipal e o legislativo estadual. “Parabenizo Vargem Grande pelos 80 anos bem 
vividos. Esse é um momento de expectativa, esperança e de programar novos rumos 
para a cidade. Eu tenho certeza que é hora de reconhecermos o esforço que o prefeito 
tem feito em parceria com o governo do Estado e com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. Essa parceria é o processo e a porta para sairmos da crise que 
assola o país”, garantiu Weverton Rocha. 
 
“Esta é uma grande obra, que vai direto para a casa do cidadão. Um grande trabalho vai 
ser feito aqui que resolverá o grande problema de água na cidade. Parabenizo o prefeito 
Carlinhos pela excelente administração”, acentuou o ex-ministro do Turismo, Gastão 
Vieira. 
 
O padre Antônio Carlos parabenizou a cidade pelos 80 anos de emancipação e destacou 
as melhorias ocorridas na cidade ao longo dos anos. “Hoje, a cidade está melhor do que 
era antes. Mas, cada dia precisa fazer a sua Páscoa para ficar ainda melhor. O prefeito 
Carlinhos está de parabéns”, disse ele. 
 
A técnica em enfermagem Elis Regina também parabenizou a cidade e destacou as 
melhorias que estão acontecendo. “Estamos de parabéns, pois temos um prefeito que 
cuida da nossa cidade”, afirmou ela. 
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O deputado Rigo Teles (PV) participou, na tarde de terça-feira (27), no Plenário da 
Câmara Federal, no Auditório Nereu Ramos, em Brasília (DF), de importante reunião da 
Comissão Especial do PLP 137/15, que trata da emancipação de municípios no Brasil. 
 

 
 
O parlamentar informou que foi dar total apoio às delegações dos distritos, que 
preenchem os requisitos para serem emancipados, especialmente os do Maranhão, que 
sempre receberam atenção especial do deputado Rigo, na luta pela emancipação. 
 
Na comissão especial, Rigo Teles está lutando pela emancipação política de dezenas de 
povoados maranhenses, especialmente pelo Ipiranga, Santa Vitória em Barra do Corda e 
Alto Brasil de Grajaú, ambos localizados na região Central. 
 



 

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 

Na ocasião, Rigo Teles prometeu acompanhar a mobilização nacional da Frente 
Parlamentar Mista de Apoio à Concretização da Revisão Territorial, pela aprovação da 
PLP 137/15, e continuar lutando pela emancipação dos povoados maranhenses. 
 
LUTA NA ASSEMBLEIA 
 

 
 
A luta do deputado Rigo Teles pela emancipação política dos povoados do Estado do 
Maranhão, especialmente os de Barra do Corda, começou em 1999, quando o 
parlamentar assumiu o primeiro dos seus cinco consecutivos mandatos na Assembleia 
Legislativa. 
 
O trabalho do deputado Rigo foi constante, principalmente na condição de presidente 
da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Ao todo, a pedido das lideranças, 
Rigo Teles apresentou oito projetos de emancipação de vários povoados no Maranhão. 
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Desde então, o deputado Rigo Teles vem lutando na Assembleia Legislativa do 
Maranhão e na Câmara Federal, pela emancipação dos povoados 
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Deputado precisa de um partido com tempo de TV e que esteja apto à participação nos 
debates, mas, ao contrário do que se especula, pode esperar até as convenções de 
agosto para isso 

 
 
A pressão é grande sobre Eduardo Braide, mas ele tem tempo para definir-se 
 
O fim da janela partidária – e a declaração do ex-governador José Reinaldo (PSDB) de 
que terá dois palanques de governador no Maranhão – geraram uma série de fatos e 
factóides em torno do deputado estadual Eduardo Braide (PMN). 
 
Alçado à condição de pré-candidato a governador por conta do recall das eleições de 
2016, Braide tem a situação considerada difícil por que não tem partido com tempo na 
propaganda e com bancada para assegurar sua participação em eventuais debates. 
 
Mas as coisas não são assim como parecem aos profetas do caos e aos ansiosos de 
plantão. 
 
Com relação ao partido, ideal é que o deputado consiga, até o próximo sábado, 7, o 
controle de uma legenda com tempo suficiente na propaganda. 
 
Mas isso não é sangria desatada. 
 
Se conseguir apenas a garantia de aliança com um partido de peso – e na política as 
coisas têm que ser feitas na confiança mútua – o parlamentar já poderá respirar até as 
convenções de agosto, mantendo seu nome em evidência. 
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Com relação à participação em debates, a garantia a Braide – mas do que seu partido ter 
bancada – é sua performance nas pesquisas. 
 
E, por enquanto, essa participação está garantida com o terceiro lugar que ele tem em 
todos os levantamentos. 
 
Como se vê, apesar da ansiedade de aliados e adversários, Eduardo Braide tem todo um 
terreno para caminhar até agosto, quando, finalmente, se definirão os candidatos e as 
alianças partidárias para o pleito. 
 
Talvez até por isso ele se mantenha naturalmente equidistante do debate. 
 
Isso também faz parte das estratégias… 
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Júnior Verde conduz discussões no II Fórum de Apicultura do Alto Turí 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) participou da programação do II Fórum de 
Apicultura do Alto Turí, realizado no último final de semana, no município de Governador 
Nunes Freire. O evento foi promovido pela Federação dos Apicultores do Estado do 
Maranhão (FEMAMEL) e contou com a presença de centenas de apicultores da região do 
Alto Turí e outras localidades do Estado. 
 
O encontro foi realizado no Centro Educacional Professor Hamilton Wernek. Também 
participaram das discussões representantes do Governo do Estado e instituições 
financeiras. 
 
O objetivo foi dar continuidade aos debates sobre a criação de uma Lei que possa 
disciplinar a atividade da apicultura migratória no Maranhão. 
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Júnior Verde representou a Assembleia Legislativa e destacou a importância do 
momento para a regulamentação e a modernização tecnológica da apicultura, e tudo 
que envolve a cadeia produtiva do mel de abelha, bem como o fortalecimento de 
parcerias. 
 
“Na primeira edição do evento, propus que o Fórum fosse realizado todos os anos. 
Agora, estamos reunidos em mais uma edição, avaliando os avanços que conseguimos e 
discutindo as ações que vão fortalecer essa importante atividade em toda a região 
produtora”, garantiu o parlamentar. 
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Dirigente partidário com mandato, parlamentar diz que entrada do deputado federal vai 
fortalecer o partido em todo o Maranhão 

 
Zé Inácio cumprimenta Waldir Maranhão, observado pelos membros da CNB que apoiam a filiação do deputado 

 
Um dos poucos representantes da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) com 
mandato parlamentar, o deputado estadual Zé Inácio tem saído em defesa da filiação do 
deputado federal Waldir Maranhão ao PT. 
 
Maranhão entregou semana passada documento pedindo filiação do partido, mas 
enfrenta resistência dos principais dirigentes petistas. 
 
– Nós, da CNB, acreditamos que a vinda de Waldir Maranhão para o nosso Partido vai 
ajudar a fortalecer o PT em todo o Estado – declarou Zé Inácio. 
 
Ele defende que Maranhão se comprometa com as centrais sindicais a atuar no Senado 
em defesa da classe trabalhadora brasileira. 
 
Apenas setores da CNB manifestaram apoio à filiação de Waldir, que tem rejeição dos 
presidentes municipal e estadual do PT. 
 
O partido tem até o dia 7 de abril para decidir sobre a filiação do deputado federal… 
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Ao garantir do presidenciável Geraldo Alckimin a liberdade para estar em dois palanques 
no Maranhão, ex-governador acena com um caminho para o PSDB que só deverá ficar 
mais claro nas convenções 

 
Foi de Geraldo Alckimin que José Reinaldo recebeu as garantias para entrar no PSDB maranhense 

 
Após tantas idas e vindas, encontros e desencontros, o ex-governador José Reinaldo 
Tavares finalmente encontrou o seu porto partidário para disputar o Senado Federal. Vai 
se filiar ao PSDB, que tem o senador Roberto Rocha como candidato a governador. 
 
Mas Tavares chega ao ninho tucano com uma proposta tão inusitada quanto inédita no 
Brasil: vai fazer campanha tanto para Roberto Rocha quanto para o também candidato 
a governador Eduardo Braide (PMN). 
 
O anúncio, feito pelo próprio ex-governador, soou tão estranho que gerou uma onda de 
especulações nos bastidores políticos. 
 
Estaria José Reinaldo chegando ao PSDB com a missão de atrair o partido para a 
candidatura de Braide? Ou estaria Braide já convencido por Tavares a abrir mão da 
candidatura, fechando com Roberto Rocha? 
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José Reinaldo é tido como excelente estrategista da política maranhense, sobretudo 
pelas suas articulações vitoriosas de 2006 e 2014, quando elegeu Jackson Lago (PDT) e 
Flávio Dino (PCdoB). Mas desde que rompeu com Dino, ele dá sinais de confusão em sua 
observação política, com declarações desconexas e atos atabalhoados. 
 
Mas pode ser também parte da estratégia para vencer – como já declarou – aquele que 
ele inventou para a vida pública. 
 
O PSDB tem o controle de Roberto Rocha e do ex-prefeito Sebastião Madeira, que são 
os que decidem seus destinos. 
 
Resta saber se Tavares combinou com eles… 
 
Da coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão 
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Vistos com boas perspectivas para chapas majoritárias, o deputado estadual Eduardo 
Braide e o secretário de Educação Felipe Camarão devem deixar o embate eleitoral para 
outra ocasião 

 
Destaque das novas gerações de políticos, Braide e Camarão podem ficar de fora da disputa majoritária de outubro 

 
Até há pouco apontados como nomes fortes no cenário pré-eleitoral no Maranhão, o 
deputado estadual Eduardo Braide (PMN) e o secretário de Educação Felipe Camarão 
(DEM) devem ter papel secundário no processo propriamente dito. 
 
Terceiro colocado em todas as pesquisas para o governo, Braide enfrenta dificuldades 
para conseguir um partido que garanta tempo suficiente na propaganda eleitoral capaz 
de viabilizar sua campanha. 
 
Nos últimos dias, parece ter perdido também o apoio do ex-governador José Reinaldo 
Tavares, que é especulado como candidato a senador na chapa do tucano Roberto 
Rocha. 
 
Sem perspectiva de partidos, Braide deverá buscar uma coligação que garanta sua 
eleição a deputado federal. 
 
Felipe Camarão, por sua vez, deve mesmo permanecer na Secretaria de Educação. Pelo 
menos é a perspectiva que ele tem hoje, faltando oito dias para o fim do prazo de 
desincompatibilização. 
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O secretário chegou a ser cogitado para ser o companheiro de chapa de Flávio Dino; e se 
filiou ao DEM para viabilizar um eventual projeto eleitoral. 
 
Mas nos últimos dias, o governo deu sinais de que pretende mantê-lo no cargo. 
 
A menos que surja um fato novo de última hora. 
 
Curiosamente, Eduardo Braide e Felipe Camarão podem ter que se enfrentar em um 
embate pela Prefeitura de São Luís, em 2020. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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Roberto Costa agradece a Felipe Camarão por reformas em escolas em Bacabal e São 
Luís… 

 
 
O deputado Roberto Costa (MDB) usou a tribuna na sessão desta terça-feira (27), para 
agradecer o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, sobre a reforma do 
Colégio (CAIC), em Bacabal e da escola Jocelio Costa, no bairro Madre Deus, em São Luís.  
 
“Há dois meses tivemos uma luta lá na cidade de Bacabal que foi a questão da reforma 
do Colégio CAIC, que fica na Frei Solano, uma escola que está desativada, mas que tem 
um papel fundamental na reconstrução da nossa cidade e dos jovens daquela região. E 
por meio do Secretário Felipe Camarão, ele anunciou a reforma do CAIC e também vai 
transformar a escola em tempo integral”, destacou. 
 
Em relação à escola Giorceli Costa, no bairro da Madre Deus, o deputado Roberto Costa 
contou que a escola seria fechada, em função de o prédio pertencer à Federação das 
Indústrias, que já tinha solicitado a devolução do local. 
 
“Nós convocamos o Felipe Camarão para uma reunião com a comunidade da Madre 
Deus. E lá, o Felipe foi muito solícito e a sua sensibilidade de educador fez com ele 
tomasse a decisão de voltar e fazer um compromisso com a comunidade da Madre Deus 
e manter o Giorceli Costa reaberto”.  
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Roberto Costa afirmou que o secretário Felipe Camarão garantiu a reforma da estrutura, 
Giorceli Costa, e que mais de 500 crianças, não seriam mais transferidas para a unidade 
escolar Sousândrade. 
 
“Com a decisão do Conselho Escolar, com a decisão da comunidade, o Felipe 
compreendeu a necessidade de manter o Giorceli aberto e fez a reforma. E hoje nós 
temos o Colégio Giorceli Costa funcionando na Madre Deus”.   
 
Sousândrade 
 
Segundo Roberto Costa, o secretário Felipe Camarão comunicou, também, a reforma da 
escola Sousândrade. 
 
“O Sousândrade está em uma situação muito difícil na sua infraestrutura, mas o 
Secretário Felipe Camarão, com membros da comunidade, decidiu fazer essa 
recuperação e essa reforma do Colégio Sousândrade”. 
 
O deputado Roberto Costa esclareceu as críticas, que o secretário sofreu na última 
semana, em relação à reforma do Colégio Sousândrade. 
 
“Inclusive, ele sofreu algumas críticas em função dessa reforma, mas eu quero dizer que 
a reforma não aconteceu ainda, em função de uma decisão nossa com a comunidade, 
porque solicitamos ao Secretário Felipe Camarão que iniciasse a reforma primeiro do 
Giorceli Costa e, logo em seguida, o Sousândrade seria também reformado”.  
 
De acordo com o parlamentar, o processo licitatório do Sousândrade já foi retomado e 
foi concluído, no período de 30 dias, a reforma do Colégio Sousândrade será iniciada. 
 
“Para que possamos entregar àquela comunidade do Lira, à comunidade do Codozinho, 
da Madre Deus, da Macaúba, do Goiabal, uma escola que volte a atender aos anseios 
dos estudantes e dos familiares. Eu como filho daquela comunidade, também fico muito 
feliz pela iniciativa do Secretário Felipe Camarão que nenhum momento se escondeu da 
comunidade. Em todos os momentos que procurei o Felipe Camarão, tanto para resolver 
o problema do CAIC de Bacabal, como do Colégio Giorceli Costa e do Sousândrade, ele 
foi extremamente solícito e sempre se colocou à disposição para solucionar todos esses 
problemas”. 
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Wellington acusa Flávio Dino igualar cidadãos a bandidos ao apreender veículos nas 
portas das casas 

 
Wellington contou ter recebido várias imagens de maranhenses revoltados com o abuso 

 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso utilizou as redes sociais para 
apresentar denúncia de maranhenses quanto à nova modalidade de blitz realizada pelo 
Governador Flávio Dino. Ao fazer referência à intitulada “blitz delivery”, nome dado 
pelas mensagens que o deputado recebeu pelos próprios maranhenses, Wellington 
voltou a cobrar que Flávio Dino respeitasse a Constituição Federal e deixasse de ordenar 
a apreensão de veículos por não pagamento do IPVA. 
 
Para o deputado Wellington, que é a favor de blitz, o Governador deveria se preocupar 
em punir criminosos e não tratar trabalhadores como se fossem bandidos. 
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Imagens da BRRV atuando dentro de bairros foram enviadas ao parlamentar por maranhenses  
revoltados com o abuso 

 
“Recebemos essas imagens de vários maranhenses que estão revoltados com o abuso 
de poder por parte do Governador Flávio Dino! Não satisfeito em já ter leiloado quase 
12 mil veículos, Flávio Dino agora tá fazendo uma espécie de ‘blitz delivery’! De tão 
patético e desrespeitoso, chega a ser inacreditável. É isso mesmo: agora, o Governador 
ordenou que faça blitz em ruas, no seu bairro, na porta da sua casa. Não somos contra 
blitz. Ao contrário: tem que existir sim, mas para punir criminoso. Também entendemos 
que os militares estão apenas cumprindo ordens. Governador, Vossa Excelência foi juiz. 
Sabe muito bem que o STF considera isso Inconstitucional. Por que insiste em pegar, 
tomar o veículo do maranhense? Nosso Projeto de Lei 99/2017, que proíbe a apreensão 
de veículos por não pagamento de IPVA, está em tramitação na Assembleia. Também já 
fizemos representações cobrando Ações da Promotoria, OAB e Defensoria Pública. Não 
estamos defendendo inadimplentes. Há outros meios para punir quem não pagar o IPVA. 
Tomar o veículo e tratar trabalhador como bandido é desrespeitar o maranhense. 
Governador, respeite a população! Não trate o trabalhador como se bandido fosse”, 
disse Wellington. 
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Deputado Wellington realiza audiência para defender famílias do Cajueiro e discutir 
impactos sociais da Resex 

 
 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso realizará na próxima segunda-
feira, dia 2 de abril, audiência pública para discutir sobre impactos sociais da implantação 
da Resex de Tauá-Mirim e, assim, articular ações que garantam a defesa dos direitos dos 
moradores do Cajueiro. 
 
Ao fazer o convite para participação na audiência, o deputado Wellington destacou que 
o Parlamento Estadual não pode ficar inerte diante dos impactos sociais causados ao 
povoado do Cajueiro. 
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“Há um processo em tramitação no Judiciário que, inclusive, obriga o Estado do 
Maranhão a cumprir determinação de não deslocar as comunidades tradicionais na 
região mediante a desapropriação de qualquer ato que consista em retirar os moradores 
para instalar indústrias não relacionadas à atividade rural. Sabemos dos impactos sociais, 
da iminência de violação de direitos e é por isso que estamos nessa discussão. Enquanto 
membros do Parlamento Estadual, não podemos permitir que os moradores do povoado 
Cajueiro sofram com isso. Portanto, convidamos todos para essa discussão e esperamos 
encontrar meios que garantam os direitos dos maranhenses”, afirmou Wellington, que 
é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 
 
A audiência acontecerá na segunda-feira, a partir das 14h, no auditório Plenarinho da 
Assembleia. Devem estar presentes membros do Ministério Público, Judiciário, líderes 
comunitários, Comissão de Direitos Humanos da OAB, moradores do Cajueiro entre 
outros. 
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Edivaldo Holanda agradece homenagem da Câmara e destaca trabalho de Astro de Ogum 

 
Edivaldo Holanda disse que Astro de Ogum tem desenvolvido um trabalho exemplar na Câmara 

 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC), ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na tarde 
de segunda-feira (26), para destacar as ações desenvolvidas pelo presidente da Câmara 
Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), ao mesmo tempo em que 
rememorou o seu período como vereador de São Luís, na década de 1970, lembrando 
que foi eleito presidente daquela casa parlamentar numa situação inusitada, já que não 
tinha o apoio do prefeito da época, adversário declarado e que ele e seu grupo 
realizaram a eleição em plena Praça João Lisboa. 
 
O parlamentar agradeceu a placa de honra ao mérito recebida na semana passada na 
Câmara Municipal, quando, por iniciativa do presidente Astro, todos os ex-presidentes 
foram distinguidos com a honraria. Ressaltou ainda o deputado: “ A Câmara de São Luís 
completará, este ano, 400 anos. É a segunda mais antiga casa parlamentar municipal do 
Brasil, tendo em sua presidência hoje um dos vereadores mais dinâmicos que, como 
presidente deste parlamento, tem feito um trabalho extraordinário na área social, na 
reestruturação daquele poder. O vereador Generval Martiniano Moreira Leite, 
conhecido como Astro de Ogum, tem desenvolvido um trabalho exemplar naquela casa”, 
destacou Edvaldo Holanda. 
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Prosseguindo, ela enfatiza: “Por ali eu passei nos primeiros anos da década de 19 70. 
Cheguei à Câmara Municipal de São Luís ainda muito jovem. E ali, nos anos iniciais 
daquela década, fui vereador. Éramos 17 vereadores, a Câmara funcionava na Praça João 
Lisboa, em uma antiga padaria, e o plenário era no forno da padaria. Transcorria a o 
movimento destruidor da democracia do Brasil, a Revolução de 31 de março. Um certo 
dia, senhoras e senhores deputados, em uma briga entre dois grupos da Câmara, o 
vereador Manoel Ribeiro de um lado e a ex-vereadora de saudosa memória, Lia Rocha 
Varela, do outro lado. 
 
A vereadora Lia queria prorrogação do seu mandato de presidente da Câmara, tendo 
total apoio do ex-prefeito, ex-governador João Castelo, também de saudosa memória, 
na época governador do estado. Ele quaria a prorrogação do mandato de sua aliada Lia 
Varela. E nós fomos à luta em um embate em plena Praça João Lisboa. E, numa cadeira 
de engraxate, transformada em urna eleitoral, a maioria daquela casa parlamentar me 
elegeu presidente. Foi naquele local, em frente do Poder, realizamos várias sessões. O 
pleito foi parar no Tribunal de Justiça do Estado. Havia, então, duas mesas e duas sessões 
diárias da Câmara: uma realizada no Poder e a outra na Praça João Lisboa, tendo a mim 
como presidente eleito. Ganhamos na Justiça e eu pude tomar posse da presidência da 
Câmara Municipal de São Luís. E eu estou dizendo isto porque recebi uma placa de ex-
presidente. Eu fiquei muito feliz, muito honrado em receber esta placa, uma 
homenagem especial como ex-presidente da Câmara Municipal de São Luís”, afirmou. 
 
Sempre exibindo a placa, o deputado foi mais além, ao assinalar: Esse é um orgulho que 
trago comigo. Terr sido vereador da capital e ter dirigido aquele Poder. E eu lá disse que 
todo político deveria iniciar a sua vida no plenário de uma Câmara Municipal, ali é a 
primeira escola, a grande escola. É o grande ensinamento. É o primeiro contato do 
político com o povo, com a comunidade, os embates com os problemas sociais. O 
vereador é um lutador de primeiro momento, de primeira hora ao lado da comunidade. 
E eu trago comigo este orgulho, esta lembrança, este pedaço da história que a minha 
capital, que a minha cidade de São Luís me proporcionou, vereador de São Luís, ex-
presidente daquele poder.v Agradeço a Deus por ter me proporcionado aquele grande 
momento da minha vida. Agradeço ao presidente Astro de Ogum pelo reconhecimento 
do trabalho realizado naquela Casa. Agradeço ao povo de São Luís por ter me conduzido 
a ela. E agradeço agora a vocês, deputados e deputadas, a oportunidade que me 
concedem de poder expressar tudo isto a todos vocês. Muito obrigado e que Deus nos 
abençoe a todos”, finalizou. 

 

  



 

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: 
Wellington destaca decisão do TSE que autoriza 
militares em serviço votarem em qualquer zona 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 02/04/2018 

Wellington destaca decisão do TSE que autoriza militares em serviço votarem em 
qualquer zona 

 
Wellington considerou decisão do TSE de extrema relevância 

 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso parabenizou, durante expediente 
na Assembleia Legislativa, o presidente do TSE, Luiz Fux, que determinou que todos os 
militares que estiverem em serviço no dia da eleição poderão votar em qualquer zona 
eleitoral. Com a decisão, os batalhões têm até o dia 23 de agosto para encaminharem à 
Justiça Eleitoral os nomes dos agentes que estarão em serviço. 
 
Segundo Wellington, a decisão é de suma importância para que todos, inclusive os 
policiais militares que estão em serviço, possam exercer sua cidadania. 
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Grande parte dos militares trabalha para garantir a segurança no dia do pleito em todo o país 

 
“O exercício da cidadania através do voto deve ser estendido a todos àqueles que, por 
algum motivo, se encontrem impossibilitados de votar. Por isso, a decisão do presidente 
do TSE de permitir que o policial militar vote, em qualquer zona eleitoral, se estiver de 
serviço, é de extrema relevância, tendo em vista que grande parte dos militares trabalha 
para garantir a segurança no dia do pleito e por isso, acabam não exercendo seu direito 
ao voto. Nesse sentindo, parabenizo a sábia decisão do TSE que, de forma muito 
coerente, busca efetivar o funcionamento do regime democrático dando a todos a 
possibilidade de escolha dos seus representantes, inclusive aos militares”, disse o 
professor e deputado Wellington, que foi sargento do Exército durante 15 anos. 
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“Não deixaremos que Flávio Dino dê mais um calote nos professores”, diz Wellington 
sobre descompressão 

 
Deputado Wellington ressaltou que na propaganda é muito fácil se dizes que valoriza o professor 

 
Respeito aos professores, valorização salarial e combate à propaganda enganosa. Foram 
esses os pontos do posicionamento do deputado estadual Wellington do Curso, que 
também é educador, em defesa dos professores da Rede Pública de Ensino do 
Maranhão. Fazendo uso de reivindicações de professores, após reunião com a categoria, 
Wellington utilizou a tribuna para questionar a tentativa do Governador Flávio Dino de 
derrubar a Ação Coletiva nº 14440/2000-3, que trata da descompressão e transitou em 
julgado desde 2011. 
 
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 possibilidade de descompressão. O processo já transitou em julgado desde 
2011, e sete anos depois, o Governo alega que Ministério Público não foi intimado. 
Ocorre que, por duas vezes o MPE declinou de intervir na causa alegando ausência de 
interesse público. Agora, Flávio Dino tenta fazer manobras para retirar mais esse direito 
da categoria que já é tão sofrida. Não deixaremos que, com isso, Flávio Dino dê mais um 
calote nos professores do Maranhão”, disse Wellington. 
 
ENTENDA O QUE É A DESCOMPRESSÃO 
 
A Ação ficou conhecida no meio dos professores pelo nome de descompressão porque 
teve como objeto a descompressão da Tabela Salarial dos Professores da rede pública. 
Ocorre que o Governo, por vários anos, deu reajustes salariais com índices diferenciados 
para as diversas referências da carreira do magistério, sempre dando reajustes maiores 
para as referências iniciais e menores para o topo. O resultado é que depois de alguns 
anos, as referências iniciais estavam quase iguais as finais, achatando os salários para 
quase o mesmo valor. Em 2000, o Sindicato ingressou com ação coletiva para requerer 
a correção das diferenças salariais. O processo foi julgado procedente ao pagamento das 
ações e transitou em julgado em 2011. Sete anos depois, o Governo tenta derrubar o 
processo para não pagar direito de mais de 40 mil professores. 
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Flávio Dino se reúne com Deputados e define ações para região do Alto Turi 

 
 
O município de Nova Olinda do Maranhão e outros da Região do Alto Turi serão 
novamente beneficiados com as ações do Governo do Maranhão. Nesta quarta-feira 
(28), em reunião com os deputados Werverton Rocha, Othelino Neto e Hemetério Weba, 
o governador Flávio Dino definiu ações que vão favorecer a população local. 
 
“Nova Olinda, por exemplo, é uma das cidades nas quais já estive presente várias vezes 
inaugurando escolas, entregamos equipamentos e estamos agora ajustando a 
continuidade desse trabalho, sobretudo com a prioridade que o deputado Hemetério 
Weba trouxe, atinente à infraestrutura urbana da cidade com a execução do programa 
Mais Asfalto”, disse o governador. 
 
Já beneficiada com programas como o Escola Digna, apoio para a saúde e investimentos 
à agricultura, entre outros, Nova Olinda do Maranhão não será a única contemplada. 
 
“Conversamos também sobre outras cidades, outras políticas públicas e quero deixar 
registrado o meu testemunho quanto ao empenho do deputado Hemetério ao garantir 
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que o Governo do Estado esteja presente em todo o estado, marcadamente nas regiões 
que representa”, afirmou Flávio Dino. 
 
O deputado Hemetério destacou o compromisso assumido de realização das obras: “Em 
conformidade com o que discutimos aqui, ele se comprometeu e vão chegar todas essas 
reivindicações nossas, o Mais Asfalto, e a infraestrutura para toda a região do Alto Turi”. 
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Zé Reinaldo põe fim às especulações e comunica filiação no PSDB 

 
Zé Reinaldo Tavares 

 
Depois de mais de um mês de afastamento do grupo político do governador Flávio Dino 
(PCdoB), o deputado federal Zé Reinaldo Tavares anunciou que vai se filiar ao PSDB. 
Alvo da fúria do Palácio dos Leões, Reinaldo chegou a tirar o sono dos governistas ao 
lançar a pré-candidatura do deputado estadual Eduardo Braide ao Governo do 
Maranhão. 
 
Nas últimas semanas, o tom das especulações e das críticas na demora da filiação do ex-
governador a algum partido foi aumentado, com objetivo de enfraquecer o projeto de 
uma temida terceira via para as eleições no Maranhão. 
 
O prazo para troca de partido, sem punição prevista em lei, a chamada janela partidária, 
encerra na próxima semana. 
 
Em comunicado à imprensa, Tavares destacou a “antiga e sólida ligação com o 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin” e a amizade antiga com o coordenador da 
campanha do governador paulista à Presidência da República, senador Tasso Jereissati. 
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À convite de Alckmin, Zé Reinaldo foi a São Paulo para uma conversa reservada. A 
decisão para o ingresso no partido ficou dependendo apenas de um acordo do 
governador tucano com o senador Roberto Rocha, presidente do PSDB no Maranhão. 
 
Ontem (30), logo pela manhã, o governador ligou para informar que Rocha havia 
chegado a um entendimento. 
 
A decisão entre a cúpula nacional e estadual é que Alckmin terá no Maranhão, como em 
São Paulo, dois palanques: um do PSDB, que até o momento tem como pré-candidato a 
governador, Roberto Rocha. E outro com Eduardo Braide, candidato ao governo do 
Maranhão. 
 
Quem apostava suas fichas em uma eleição polarizada pode esperar fortes emoções. O 
ano eleitoral promete. Anotem! 
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Em nota, José Reinaldo Tavares anuncia filiação ao PSDB 

 
José Reinaldo e Geraldo Alckmin. 

 
Na manhã deste sábado (31), o deputado federal e ex-governador José Reinaldo Tavares, 
divulgou uma nota à imprensa confirmando sua filiação ao PSDB e explicando os rumos 
que pretende tomar com a sua campanha ao senado, além dos nomes que terão seu 
apoio na eleição para presidente e governador. 
 
Veja a nota abaixo na íntegra: 
 
COMUNICADO À IMPRENSA 
 
Com o respeito e a cordialidade que sempre mantive com a imprensa maranhense e por 
entender que o compromisso fundamental dos comunicadores profissionais é com a 
responsabilidade na divulgação da verdade dos fatos, acima de especulações, faço os 
esclarecimentos que seguem. 
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Tenho uma antiga e sólida ligação com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. 
Fomos colegas na Câmara dos Deputados, fomos vice-governadores e, em seguida, 
governadores de nossos estados, na mesma época. Possuo muito respeito pelo homem 
e pelo político Alckmin. Conservo também uma amizade muito antiga e forte com o 
coordenador da campanha do governador Alckmin à Presidência, senador Tasso 
Jereissati, pois vivemos juntos grandes episódios da história política brasileira e isso 
permitiu que, por diversas vezes, conversássemos sobre o Maranhão. 
 
Na última terça-feira (20), encontrei com o governador Alckmin, na posse da deputada 
Tereza Cristina, minha amiga do PSB, agora no DEM, na Frente Parlamentar em Defesa 
da Agricultura. Ele me viu e veio falar comigo sobre o Maranhão e eu disse que estou 
sempre pronto a ajudá-lo. Na terça feira à noite, recebi uma ligação do governador me 
convidando para ir a São Paulo conversarmos, convite que eu prontamente atendi na 
quarta-feira passada (21). 
 
Tivemos um longo e produtivo diálogo. Ao final, o governador informou que iria ouvir o 
senador Roberto Rocha, presidente do partido no Maranhão sobre o que discutimos. 
Ontem (30), sexta-feira, logo cedo pela manhã, ele me ligou para dizer que tinha 
conversado com Roberto Rocha que, por sua vez, teceu elogios à minha pessoa, o qual 
agradeço agora, publicamente. Roberto armou que não havia impedimento da parte 
dele para que esse entendimento pudesse se concretizar. 
 
Com essa compreensão, esclareço o que ficou decidido: o governador Alckmin terá, 
como em São Paulo, dois palanques no Maranhão, um, do seu partido, o PSDB, que terá 
como candidato a governador Roberto Rocha e o palanque de Eduardo Braide, futuro 
candidato ao Governo do Maranhão, também com o apoio de Alckmin. 
 
Eu, portanto, me liarei ao PSDB, serei candidato ao Senado e apoiarei Alckmin nos dois 
palanques. Além do apoio que recebi do governador paulista, discutimos muito a sua 
campanha no Estado e z um acordo com ele. Se eleito presidente do Brasil, Geraldo 
Alckmin apoiará os projetos estruturantes do Maranhão, bem como viabilizará o 
programa proposto pelo Nobel de Economia, James Heckman, a ser transformado em 
projeto social por mim e outros, com objetivo de diminuir a desigualdade e a pobreza, 
preparando melhor as novas gerações de maranhenses. 
 
Consegui ainda o compromisso de Alckmin com a nossa refinaria e com o polo 
petroquímico, que trará milhares de empregos e empresas para o Maranhão. Firmamos 
compromisso também com o Centro Espacial Brasileiro de Alcântara, com o Programa 
Espacial Brasileiro, com o apoio à vinda de um parque industrial da indústria espacial e 
com o Fundo de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas de Alcântara, que 
estou propondo. 
 
O governador prometeu uma Cooperativa de Microcrédito para homens e mulheres 
pobres poderem ter acesso a dinheiro barato e, assim, abrirem seus pequenos negócios, 
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além de apoio técnico de São Paulo para qualificar professores, capacitar trabalhadores 
maranhenses para o trabalho, apoio firme para o nosso Sistema de Saúde e da nossa 
Segurança. 
 
Desta forma, meus amigos, entraremos firmes na campanha, não apenas a eleitoral, mas 
na mais importante de todas, a de combater as causas ainda intocadas da pobreza em 
nosso Estado – a minha maior aspiração como homem público. Vamos juntos colocar o 
Maranhão em novo patamar de desenvolvimento. 
 
Com minhas cordiais saudações, 
 
José Reinaldo Tavares 
 
Deputado Federal 
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Othelino prestigia aniversário de Vargem Grande e destaca parcerias em prol do 
município 

 
Deputado Othelino prestigia os 80 anos de emancipação do município de Vargem Grande. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (28), das comemorações dos 80 anos de emancipação do 
município de Vargem Grande, onde a gestão do prefeito Carlinhos Barros (PCdoB), em 
parceria com o parlamentar e o governador Flávio Dino, tem levado benefícios para a 
população, a exemplo do Mais Asfalto, Restaurante Popular, dentre outros. 
 
As comemorações tiveram início com uma missa na Matriz de São Raimundo dos 
Mulundus e continuou em frente à prefeitura, com a apresentação do ato cívico, depois 
com o cântico do Hino Nacional e da cidade, feito pelos alunos das Escolas de Referência 
Moral de Cívica Padre Carvalho e Politécnica. Houve também apresentação da Banda 
Fanfarra, da Escola José Salim Trabulsi. 
 
Em seguida, as autoridades municipais seguiram para o Ginásio Poliesportivo Gastão 
Vieira, onde receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
que agradeceu o convite do prefeito e destacou a parceria entre a prefeitura e o governo 
estadual para o desenvolvimento das ações na cidade. 
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“Agradeço o convite do prefeito para estar, mais uma vez, aqui na nossa querida Vargem 
Grande. Aqui, com a parceria do governo Flávio Dino e da Assembleia Legislativa, 
podemos andar por Vargem Grande e dizer que ela está melhor do que era antes. O 
prefeito Carlinhos vem cuidando da cidade, com carinho. Graças ao prefeito, em parceria 
com o governo estadual e a Assembleia, muitos benefícios têm chegado à cidade, como 
o Mais Asfalto, o Restaurante Popular – um dos melhores da região – e, agora, o 
abastecimento de água que vai melhorar a vida da população”, afirmou Othelino Neto. 
 
O presidente enfatizou que os desafios são grandes, mas muitas ações positivas estão 
chegado à cidade e muitas ainda estão por vir. “Vargem Grande tem o melhor 
Restaurante Popular da região e, agora, com a assinatura da ordem de serviços para 
tratamento e abastecimento de água, a população só tem a ganhar”, disse Othelino 
Neto, lembrando que o primeiro pedido feito pelo prefeito Carlinhos a Flávio Dino foi a 
ampliação do fornecimento de água para o município. “Fico muito feliz em participar 
desse momento. Vargem Grande tem um político que ama o seu povo e que cuida muito 
bem da cidade”, acrescentou. 
 
O evento também contou com as presenças de outras autoridades, entre elas, o 
deputado federal, Weverton Rocha; o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira; o 
presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo; secretários municipais; o presidente da 
Câmara Municipal, Germano Barros; vereadores; Leônidas Dias, representante da 
comunidade quilombola Rampa; lideranças comunitárias e a população. 
 
Água de qualidade 
 
Um dos momentos mais esperados pela população vargem-grandense foi a assinatura 
da ordem de serviço do abastecimento e tratamento de água da cidade. Após os 
cumprimentos, o presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo, afirmou que aquele era 
uma dos momentos mais importantes para a cidade. 
 
“O que nós estamos fazendo aqui é a assinatura da ordem de serviço para tratamento 
da água, que será captada do Rio Preto, no município de Nina Rodrigues. A licitação já 
foi feita e, agora, estamos assinando a ordem de serviço, obra orçada em R$ 7 milhões, 
que será a redenção do problema da água de Vargem Grande”, disse Carlos Rogério 
Araújo, afirmando que no máximo, no final desse ano, a população contará com um 
sistema de água tratada nas suas residências. 
 
Avaliação positiva 
 
O prefeito Carlinhos Barros falou dos esforços da Prefeitura, Governo do Estado e do 
presidente Othelino Neto para a execução da obra de ampliação e melhoria do 
abastecimento de água na cidade. “Vargem Grande precisa de pessoas sérias e 
comprometidas para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos fazer de tudo para 
desenvolvê-la, com a ajuda dos amigos Flávio Dino e Othelino Neto, que têm sido 
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grandes parceiros. Nós temos que estar cada vez mais unidos e cada vez melhor para 
cuidar da nossa cidade. Esses parabéns são para os filhos de Vargem Grande que, agora 
serão contemplados com um sistema de abastecimento de água tratada”, disse o 
prefeito. 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) e o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, 
também se pronunciaram sobre a importância da parceria entre os governos estadual e 
municipal e o legislativo estadual. “Parabenizo Vargem Grande pelos 80 anos bem 
vividos. Esse é um momento de expectativa, esperança e de programar novos rumos 
para a cidade. Eu tenho certeza que é hora de reconhecermos o esforço que o prefeito 
tem feito em parceria com o governo do Estado e com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. Essa parceria é o processo e a porta para sairmos da crise que 
assola o país”, garantiu Weverton Rocha. 
 
“Esta é uma grande obra, que vai direto para a casa do cidadão. Um grande trabalho vai 
ser feito aqui que resolverá o grande problema de água na cidade. Parabenizo o prefeito 
Carlinhos pela excelente administração”, acentuou o ex-ministro do Turismo, Gastão 
Vieira. 
 
O padre Antônio Carlos parabenizou a cidade pelos 80 anos de emancipação e destacou 
as melhorias ocorridas na cidade ao longo dos anos. “Hoje, a cidade está melhor do que 
era antes. Mas, cada dia precisa fazer a sua Páscoa para ficar ainda melhor. O prefeito 
Carlinhos está de parabéns”, disse ele. 
A técnica em enfermagem Elis Regina também parabenizou a cidade e destacou as 
melhorias que estão acontecendo. “Estamos de parabéns, pois temos um prefeito que 
cuida da nossa cidade”, afirmou ela. 
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Te cuida, Roberto Rocha! Zé Reinaldo agora quer o PSDB… 

 
Zé Reinaldo vem se aproximando do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Deputado estaria a um passo  
de dar uma “bela rasteira” em Roberto Rocha 

 
Após perder a briga pelo DEM para o deputado federal Juscelino Filho, o pré-candidato 
ao Senado, José Reinaldo Tavares (sem partido), mudou o foco e parte agora com tudo 
para tentar controlar o PSDB, capitaneado, no momento, pelo senador Roberto Rocha 
que é pré-candidato ao governo do Maranhão e apontado como possível “laranja” do 
grupo Sarney. Nos bastidores, há rumores de que o ex-governador articula uma possível 
“rasteira política” no tucano. 
 
Um dos claros objetivos de Ze Reinaldo seria levar o partido tucano para apoiar a 
candidatura do deputado Eduardo Braide (PMN) ao governo do Estado, sob a alegação 
de que Roberto Rocha “não decola nas pesquisas e na disputa pela sucessão do 
governador Flávio Dino”. 
 
Zé Reinaldo vem mantendo contatos com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
presidente do PSDB e pré-candidato ao Planalto ao mesmo tempo. Segundo a revista 
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Época, eles conversam sobre as eleições no Maranhão, numa tentativa de resolver o 
palanque tucano no Estado, e, obviamente, sem a presença de Roberto Rocha. 
 
Zé Reinaldo, que estava de malas prontas para o DEM e chegou até a anunciar data de 
filiação, poderá se filiar ao PSDB mesmo, aplicando uma bela “rasteira” em Roberto 
Rocha. Briga promete. É aguardar! 
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Deputados discutem demandas da região do Alto Turi com o governador Flávio Dino 

 
Audiência foi no Palácio dos Leões 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
e o deputado Hemetério Weba (PV) foram recebidos em audiência, no Palácio dos Leões, 
pelo governador Flávio Dino, na tarde desta quarta-feira (28). Eles discutiram pleitos 
para a região do Alto Turi, principalmente para os municípios Nova Olinda e Junco do 
Maranhão, área de atuação de Weba. O deputado federal Weverton Rocha (PDT) 
também participou do encontro. 
 
Othelino Neto enfatizou que os pedidos do seu colega de parlamento demonstram a 
sensibilidade dele para com os problemas do povo daquela região. “É um parlamentar 
experiente, muito atuante e que se notabiliza pela luta em defesa do povo do Alto Turi, 
e que veio ao Palácio pedir obras e ações para as cidades de Junco do Maranhão e Nova 
Olinda. Ele sempre faz isso. É um deputado de muita luta”, asseverou o presidente da 
Assembleia Legislativa. 
 
Hemetério Weba afirmou ter saído muito satisfeito do encontro. “Estou convicto de que 
nossas reivindicações serão atendidas. Nossa conversa com o governador Flávio Dino foi 
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proveitosa e solicitei benefícios para a região do Alto Turi, com foco para as cidades de 
Nova Olinda e Junco do Maranhão”, ressaltou. 
 
De acordo com o governador Flávio Dino, as demandas apresentadas serão atendidas. 
“O deputado Hemetério é uma grande e respeitada liderança em toda aquela região, 
tem muita experiência e trouxe pleitos alinhados com o cronograma do nosso governo. 
Em Nova Olinda, temos a ‘Escola Digna’ e estamos atuando no programa ‘Mais Asfalto’. 
Ele é muito atuante e suas solicitações serão acatadas”, afirmou Flávio Dino. 
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Waldir Maranhão recebe apoio de Zé Inácio no PT 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) defendeu publicamente a filiação do deputado 
federal Waldir Maranhão ao Partido dos Trabalhadores para disputar uma vaga de 
senador nas eleições deste ano. 
 
Rejeitado pela banda comunista do partido, o parlamentar segue costurando apoios, 
nacional e estadualmente (saiba mais), para garantir seu ingresso até o fim da janela 
partidária, no sábado (7). 
 
Para Zé Inácio, a entrada de Waldir fortalece o PT no Maranhão. 
 
“Nós, da CNB, acreditamos que a vinda de Waldir Maranhão para o nosso Partido vai 
ajudar a fortalecer o PT em todo o Estado”, declarou. 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/03/30/waldir-maranhao-reune-dirigentes-do-pt-em-pedreiras/
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Zé Reinaldo confirmou candidatura de Eduardo Braide? 

 
 
Um detalhe chamou atenção na nota oficial do deputado federal Zé Reinaldo, na qual 
ele anuncia sua filiação ao PSDB. 
 
No documento, o parlamentar – pré-candidato a senador – praticamente confirma, por 
tabela, a pré-candidatura de Eduardo Braide (PMN) ao Governo do Maranhão. 
 
“O governador Alckmin terá, como em São Paulo, dois palanques no Maranhão. Um, do 
seu partido, o PSDB, que terá como candidato a governador Roberto Rocha, como já está 
decidido, e outro palanque com Eduardo Braide, candidato ao governo do Maranhão, 
também com o apoio de Alckmin” (saiba mais). 
 
O próprio Braide já disse que está “decidido a ser candidato a governador” (reveja). Mas 
disse também, na mesma ocasião, que ainda trabalhava para reunir as condições para 
tal. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/03/31/entraremos-firmes-na-campanha-diz-ze-reinaldo-ao-anunciar-filiacao-ao-psdb/
http://gilbertoleda.com.br/2018/03/18/estou-decidido-a-ser-candidato-a-governador-diz-eduardo-braide/
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E uma dessas condições, segundo apurou o Blog do Gilberto Léda, era ter o PSDB. 
 
A questão é: Braide será candidato dividindo o PSDB com Roberto Rocha – e, ainda, sem 
ter o tempo de TV dos tucanos? 
 
Só ele para responder… 
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“Entraremos firmes na campanha”, diz Zé Reinaldo ao entrar no PSDB 

 
 
O deputado federal Zé Reinaldo anunciou hoje (31) sua filiação ao PSDB, partido pelo 
qual disputará uma vaga ao Senado. 
 
Segundo o parlamentar, após conversas com Geraldo Alckmin, ficou acertado que, no 
Maranhão, ele apoiará as duas candidaturas do presidenciável tucano ao Governo do 
Maranhão: a de Roberto Rocha (PSDB) e a de Eduardo Braide (PMN). 
 
Leia abaixo a nota. 
 
COMUNICADO À IMPRENSA 
 
Com o respeito e a cordialidade que sempre mantive com a imprensa maranhense e por 
entender que o compromisso fundamental dos comunicadores profissionais é com a 
responsabilidade na divulgação da verdade dos fatos, acima de especulações, faço os 
esclarecimentos que seguem. 
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Tenho uma antiga e sólida ligação com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. 
Fomos colegas na Câmara dos Deputados, fomos vice-governadores e, em seguida, 
governadores de nossos estados, na mesma época. Possuo muito respeito pelo homem 
e pelo político Alckmin. Conservo também uma amizade muito antiga e forte com o 
coordenador da campanha do governador Alckmin à Presidência, senador Tasso 
Jereissati, pois vivemos juntos grandes episódios da história política brasileira e isso 
permitiu que, por diversas vezes, conversássemos sobre o Maranhão. 
 
Na última terça-feira (20), encontrei com o governador Alckmin, na posse da deputada 
Tereza Cristina, minha amiga do PSB, agora no DEM, na Frente Parlamentar em Defesa 
da Agricultura. Ele me viu e veio falar comigo sobre o Maranhão e eu disse que estou 
sempre pronto a ajudá-lo. Na terça feira à noite, recebi uma ligação do governador me 
convidando para ir a São Paulo conversarmos, convite que eu prontamente atendi na 
quarta-feira passada (21). 
 
Tivemos um longo e produtivo diálogo. O governador pediu apenas que eu aguardasse 
uma conversa sua com o senador Roberto Rocha, presidente do partido no Maranhão. 
Queria ouvi-lo sobre o que discutimos. Ontem (30), sexta-feira, logo cedo pela manhã, 
ele me ligou para dizer que tinha conversado com Roberto Rocha que, por sua vez, teceu 
elogios à minha pessoa, o qual agradeço agora, publicamente. Roberto afirmou que não 
havia impedimento da parte dele para que esse entendimento pudesse se concretizar. 
Com essa compreensão, esclareço o que ficou decidido: o governador Alckmin terá, 
como em São Paulo, dois palanques no Maranhão. Um, do seu partido, o PSDB, que terá 
como candidato a governador Roberto Rocha, como já está decidido, e outro palanque 
com Eduardo Braide, candidato ao governo do Maranhão, também com o apoio de 
Alckmin. 
 
Eu, portanto, me filiarei ao PSDB, serei candidato ao Senado e apoiarei Alckmin nos dois 
palanques. Além do apoio que recebi do governador paulista, discutimos muito a sua 
campanha no Estado e fiz um acordo com ele. Se eleito presidente do Brasil, Geraldo 
Alckmin apoiará os projetos estruturantes do Maranhão, bem como viabilizará o 
programa proposto pelo Nobel de Economia, James Heckman, a ser transformado em 
projeto social por mim e outros, com objetivo de diminuir a desigualdade e a pobreza, 
preparando melhor as novas gerações de maranhenses. Consegui ainda o compromisso 
de Alckmin com a nossa refinaria e com o polo petroquímico, que trará milhares de 
empregos e empresas para o Maranhão. Firmamos compromisso também com o Centro 
Espacial Brasileiro de Alcântara, com o Programa Espacial Brasileiro, com o apoio à vinda 
de um parque industrial da indústria espacial e com o Fundo de Desenvolvimento das 
Comunidades Quilombolas de Alcântara, que estou propondo. 
 
O governador prometeu uma Cooperativa de Microcrédito para homens e mulheres 
pobres poderem ter acesso a dinheiro barato e, assim, abrirem seus pequenos negócios, 
além de apoio técnico de São Paulo para qualificar professores, capacitar trabalhadores 
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maranhenses para o trabalho, apoio firme para o nosso Sistema de Saúde e da nossa 
Segurança. 
 
Desta forma, meus amigos, entraremos firmes na campanha, não apenas a eleitoral, mas 
na mais importante de todas, a de combater as causas ainda intocadas da pobreza em 
nosso Estado – a minha maior aspiração como homem público. Vamos juntos colocar o 
Maranhão em novo patamar de desenvolvimento. 
 
Com minhas cordiais saudações, 
José Reinaldo Tavares 
Deputado Federal 
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Alexandre Almeida confirma pré-candidatura ao Senado pelo PSDB 
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O deputado estadual Alexandre Almeida (PSD) está ultimando os detalhes em seu grupo 
político para se filiar ao PSDB. Ele será o candidato a senador pela legenda, na chapa do 
senador Roberto Rocha, candidato ao governo. 
 
“Me senti honrado com o convite do PSDB e vou disputar o Senado. A filiação deve ser 
confirmada semana que vem. Estou apenas tomando as últimas providências no meu 
grupo político, para que tenhamos também um candidato tucano à Assembleia 
Legislativa, representando Timon e o leste maranhense”, disse Almeida. 
 
Deputado de dois mandatos na Assembleia Legislativa, Alexandre Almeida decidiu dar 
vôos mais altos nestas eleições e se apresentou como opção ao Senado, primeiro pelo 
seu atual partido, o PSD. Interessado em montar uma chapa forte, Roberto Rocha decidiu 
formalizar convite ao parlamentar para que fosse candidato pelo PSDB. 
 
A transferência de Alexandre para o ninho tucano teve a influência também do ex-
prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira. 
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“Eu e o Roberto conversamos e entendemos ser importante ter uma jovem liderança 
como Alexandre Almeida em nossa chapa senatorial. Ele vai agregar valor em todo o 
Maranhão”, disse Madeira, que participará da filiação semana que vem. 
 
Além de Alexandre Almeida, os tucanos tentam ainda atrair o ex-governador José 
Reinaldo Tavares para completar a chapa de senadores pelo PSDB. 
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Roberto Costa agradece Felipe Camarão por reformas em escolas 

 
 
O deputado Roberto Costa (MDB) usou a tribuna na sessão desta terça-feira (27), para 
agradecer o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão sobre a reforma do 
Colégio (CAIC), em Bacabal e da escola Jocelio Costa, no bairro Madre Deus, em São Luís. 
 
“Há dois meses tivemos uma luta lá na cidade de Bacabal que foi a questão da reforma 
do Colégio CAIC, que fica na Frei Solano, uma escola que está desativada, mas que tem 
um papel fundamental na reconstrução da nossa cidade e dos jovens daquela região. E 
por meio do Secretário Felipe Camarão, ele anunciou a reforma do CAIC e também vai 
transformar a escola em tempo integral”, destacou. 
 
Em relação à escola Giorceli Costa, no bairro da Madre Deus, o deputado Roberto Costa 
contou que a escola seria fechada, em função de o prédio pertencer à Federação das 
Indústrias, que já tinha solicitado a devolução do local. “Nós convocamos o Felipe 
Camarão para uma reunião com a comunidade da Madre Deus. E lá, o Felipe foi muito 
solícito e a sua sensibilidade de educador fez com ele tomasse a decisão de voltar e fazer 
um compromisso com a comunidade da Madre Deus e manter o Giorceli Costa 
reaberto”. 
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Roberto Costa afirmou que o secretário Felipe Camarão garantiu a reforma da estrutura, 
Giorceli Costa, e que mais de 500 crianças, não seriam mais transferidas para a unidade 
escolar, Sousândrade. “Com a decisão do Conselho Escolar, com a decisão da 
comunidade, o Felipe compreendeu a necessidade de manter o Giorceli aberto e fez a 
reforma. E hoje nós temos o Colégio Giorceli Costa funcionando na Madre Deus”. 
 
Segundo Roberto Costa, o secretário Felipe Camarão comunicou, também, a reforma da 
escola Sousândrade. “O Sousândrade está em uma situação muito difícil na sua 
infraestrutura, mas o Secretário Felipe Camarão, com membros da comunidade, decidiu 
fazer essa recuperação e essa reforma do Colégio Sousândrade”. 
 
O deputado Roberto Costa esclareceu as críticas, que o secretário sofreu na última 
semana, em relação à reforma do Colégio Sousândrade. “Inclusive, ele sofreu algumas 
críticas em função dessa reforma, mas eu quero dizer que a reforma não aconteceu 
ainda, em função de uma decisão nossa com a comunidade, porque solicitamos ao 
Secretário Felipe Camarão que iniciasse a reforma primeiro do Giorceli Costa e, logo em 
seguida, o Sousândrade seria também reformado”. 
 
De acordo com o parlamentar, o processo licitatório do Sousândrade já foi retomado e 
foi concluído, no período de 30 dias, a reforma do Colégio Sousândrade será iniciada. 
“Para que possamos entregar àquela comunidade do Lira, à comunidade do Codozinho, 
da Madre Deus, da Macaúba, do Goiabal, uma escola que volte a atender aos anseios 
dos estudantes e dos familiares. Eu como filho daquela comunidade, também fico muito 
feliz pela iniciativa do Secretário Felipe Camarão que nenhum momento se escondeu da 
comunidade. Em todos os momentos que procurei o Felipe Camarão, tanto para resolver 
o problema do CAIC de Bacabal, como do Colégio Giorceli Costa e do Sousândrade, ele 
foi extremamente solícito e sempre se colocou à disposição para solucionar todos esses 
problemas”. 
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Vargem Grande: Presidente Othelino Neto participa de comemorações dos 80 anos da 
cidade 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (28), das comemorações dos 80 anos de emancipação do 
município de Vargem Grande, onde a gestão do prefeito Carlinhos Barros (PCdoB), em 
parceria com o parlamentar e o governador Flávio Dino, tem levado benefícios para a 
população, a exemplo do Mais Asfalto, Restaurante Popular, dentre outros. 
 
As comemorações tiveram início com uma missa na Matriz de São Raimundo dos 
Mulundus e continuou em frente à prefeitura, com a apresentação do ato cívico, depois 
com o cântico do Hino Nacional e da cidade, feito pelos alunos das Escolas de Referência 
Moral de Cívica Padre Carvalho e Politécnica. Houve também apresentação da Banda 
Fanfarra, da Escola José Salim Trabulsi. 
 
Em seguida, as autoridades municipais seguiram para o Ginásio Poliesportivo Gastão 
Vieira, onde receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
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que agradeceu o convite do prefeito e destacou a parceria entre a prefeitura e o governo 
estadual para o desenvolvimento das ações na cidade. 
 
“Agradeço o convite do prefeito para estar, mais uma vez, aqui na nossa querida Vargem 
Grande. Aqui, com a parceria do governo Flávio Dino e da Assembleia Legislativa, 
podemos andar por Vargem Grande e dizer que ela está melhor do que era antes. O 
prefeito Carlinhos vem cuidando da cidade, com carinho. Graças ao prefeito, em parceria 
com o governo estadual e a Assembleia, muitos benefícios têm chegado à cidade, como 
o Mais Asfalto, o Restaurante Popular – um dos melhores da região – e, agora, o 
abastecimento de água que vai melhorar a vida da população”, afirmou Othelino Neto. 
 
O presidente enfatizou que os desafios são grandes, mas muitas ações positivas estão 
chegado à cidade e muitas ainda estão por vir. “Vargem Grande tem o melhor 
Restaurante Popular da região e, agora, com a assinatura da ordem de serviços para 
tratamento e abastecimento de água, a população só tem a ganhar”, disse Othelino 
Neto, lembrando que o primeiro pedido feito pelo prefeito Carlinhos a Flávio Dino foi a 
ampliação do fornecimento de água para o município. “Fico muito feliz em participar 
desse momento. Vargem Grande tem um político que ama o seu povo e que cuida muito 
bem da cidade”, acrescentou. 
 
O evento também contou com as presenças de outras autoridades, entre elas, o 
deputado federal, Weverton Rocha; o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira; o 
presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo; secretários municipais; o presidente da 
Câmara Municipal, Germano Barros; vereadores; Leônidas Dias, representante da 
comunidade quilombola Rampa; lideranças comunitárias e a população. 
 
Água de qualidade 
 
Um dos momentos mais esperados pela população vargem-grandense foi a assinatura 
da ordem de serviço do abastecimento e tratamento de água da cidade. Após os 
cumprimentos, o presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo, afirmou que aquele era 
uma dos momentos mais importantes para a cidade. 
 
“O que nós estamos fazendo aqui é a assinatura da ordem de serviço para tratamento 
da água, que será captada do Rio Preto, no município de Nina Rodrigues. A licitação já 
foi feita e, agora, estamos assinando a ordem de serviço, obra orçada em R$ 7 milhões, 
que será a redenção do problema da água de Vargem Grande”, disse Carlos Rogério 
Araújo, afirmando que no máximo, no final desse ano, a população contará com um 
sistema de água tratada nas suas residências. 
 
Avaliação positiva 
 
O prefeito Carlinhos Barros falou dos esforços da Prefeitura, Governo do Estado e do 
presidente Othelino Neto para a execução da obra de ampliação e melhoria do 
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abastecimento de água na cidade. “Vargem Grande precisa de pessoas sérias e 
comprometidas para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos fazer de tudo para 
desenvolvê-la, com a ajuda dos amigos Flávio Dino e Othelino Neto, que têm sido 
grandes parceiros. Nós temos que estar cada vez mais unidos e cada vez melhor para 
cuidar da nossa cidade. Esses parabéns são para os filhos de Vargem Grande que, agora 
serão contemplados com um sistema de abastecimento de água tratada”, disse o 
prefeito. 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) e o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, 
também se pronunciaram sobre a importância da parceria entre os governos estadual e 
municipal e o legislativo estadual. “Parabenizo Vargem Grande pelos 80 anos bem 
vividos. Esse é um momento de expectativa, esperança e de programar novos rumos 
para a cidade. Eu tenho certeza que é hora de reconhecermos o esforço que o prefeito 
tem feito em parceria com o governo do Estado e com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. Essa parceria é o processo e a porta para sairmos da crise que 
assola o país”, garantiu Weverton Rocha. 
 
“Esta é uma grande obra, que vai direto para a casa do cidadão. Um grande trabalho vai 
ser feito aqui que resolverá o grande problema de água na cidade. Parabenizo o prefeito 
Carlinhos pela excelente administração”, acentuou o ex-ministro do Turismo, Gastão 
Vieira. 
 
O padre Antônio Carlos parabenizou a cidade pelos 80 anos de emancipação e destacou 
as melhorias ocorridas na cidade ao longo dos anos. “Hoje, a cidade está melhor do que 
era antes. Mas, cada dia precisa fazer a sua Páscoa para ficar ainda melhor. O prefeito 
Carlinhos está de parabéns”, disse ele. 
 
A técnica em enfermagem Elis Regina também parabenizou a cidade e destacou as 
melhorias que estão acontecendo. “Estamos de parabéns, pois temos um prefeito que 
cuida da nossa cidade”, afirmou ela. 
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Eduardo Braide deve ser o vice de Roberto Rocha 

 
 
O cenário político do Maranhão sofreu uma alteração de perspectivas com a 
confirmação da filiação do deputado federal José Reinaldo Tavares ao PSDB. E o principal 
afetado com as mudanças de conjuntura foi, sem dúvidas, o deputado estadual Eduardo 
Braide (PMN). 
 
Braide contava com o apoio de José Reinaldo para tentar chegar ao Palácio dos Leões, 
entretanto, a direção nacional do PSDB acabou com o sonho do parlamentar, ao 
confirmar a candidatura do senador Roberto Rocha ao governo do estado. 
 
A candidatura de Roberto impede o apoio do PSDB ao projeto de Braide. Zé Reinaldo 
será candidato ao Senado na chapa de Roberto Rocha, o outro candidato a uma vaga na 
Câmara Alta será o deputado estadual Alexandre Almeida (que também vai se filiar ao 
PSDB). 
 
O plano de Zé Reinaldo era construir dois palanques para o presidenciável Geraldo 
Alckmin no Maranhão. O tiro deve sair pela culatra, tendo em vista que, até o período 
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das convenções, o apoio do neo tucano para o pré-candidato não compensará a falta 
quase completa de alianças na chapa majoritária entre grandes siglas e o nanico PMN. 
 
Correndo o risco de não conseguir viabilizar sua candidatura, fora dos grandes partidos, 
o caminho mais provável para Braide seria ir atrás de uma sigla que garanta tempo de 
rádio e televisão. 
 
É, justamente aí que o PSDB pode ser a solução. Para Braide sobram duas alternativas se 
ele engrossar as fileiras tucanas: o deputado pode ser candidato a vice-governador na 
chapa de Roberto Rocha (hipótese mais provável), ou ser candidato a deputado federal 
(hipótese mais viável pensando em êxito) 
 
O acordo com Braide também deve passar pelo apoio do PSDB ao seu projeto de se 
tornar prefeito de São Luís em 2020. 
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Sem saída, Zé Reinaldo vai para o PSDB com Roberto Rocha candidato a governador 

 
 
O ex-governador Zé Reinaldo Tavares fez de tudo para tomar o PSDB do controle de 
Roberto Rocha ou para que o senador aceitasse virar uma espécie de rainha da Inglaterra 
cedendo a vaga de candidato a governador para Eduardo Braide. Roberto não cedeu. 
 
Diante da situação, Zé Reinaldo teve que aceitar Roberto Rocha como candidato a 
governador de sua legenda. Apesar de afirmar em nota que o presidenciável Geraldo 
Alckmin terá dois palanques no Maranhão, o fato é que a falta de um partido grande 
acaba de matar a candidatura de Eduardo Braide a governador, que, na realidade, nunca 
foi uma situação real. 
 
A menos que o Clã Sarney ceda um partido para Eduardo Braide ser candidato, visando 
um segundo turno, e dê estrutura para que o deputado eleja sua esposa deputada 
federal, Braide vai manter o planejamento inicial e será candidato a federal. Ele tem 
mantido suas bases para a disputa a uma vaga na Câmara federal. 
 
Contra sua vontade, Zé Reinaldo terá que ser candidato a senador de Roberto Rocha, ao 
lado de Alexandre Almeida, que deverá ser o segundo candidato a senador da chapa. 
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José Reinaldo entra no PSDB, fará dobradinha com Rocha e avisa que embalará Alckmin 
também no palanque de Braide 

 
José Reinaldo anuncia que apoiará Geraldo Alckmin nos palanques de Roberto Rocha e Eduardo Braide,  
numa equação no mínimo estranha 

 
O ex-governador e atual deputado federal José Reinaldo Tavares finalmente definiu o 
caminho partidário pelo qual tentará chegar ao Senado, ao anunciar sua decisão de se 
filiar ao PSDB, convertendo-se, portanto, ao liberalismo tucano. Em nota publicada na 
manhã de sábado (31/03), ele anuncia o desfecho da sua via crucis partidária, relata que 
a escolha foi fruto de negociações com o governador de São Paulo e candidato tucano a 
presidente da República Geraldo Alckmin, conta que superou suas quase insuperáveis 
diferenças com o senador Roberto Rocha – presidente e candidato do PSDB ao Governo 
do Estado -, e informa que vai trabalhar para que o presidenciável tucano tenha dois 
palanques no Maranhão: o de Roberto Rocha e o do provável candidato do PMN, 
deputado estadual Eduardo Braide. “O governador Alckmin terá, como em São Paulo, 
dois palanques no Maranhão, um, do seu partido, o PSDB, que terá como candidato a 
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governador Roberto Rocha e o palanque de Eduardo Braide, futuro candidato ao 
Governo do Maranhão”, informa na sua nota, a título de esclarecimento. E também 
relaciona uma série de “compromissos” assumidos por Geraldo Alckmin, caos os dois 
venham a ser eleitos. 
 
O desembarque de José Reinaldo no PSDB é o desfecho de um longo processo que o 
levou romper com o governador Flávio Dino. Ele tinha essa solução – que fora 
desdenhada em conversas com o governador paulista desde o ano passado -, mas estava 
decidido a só usá-la depois de esgotar todas as demais alternativas. O ex-governador, 
porém, pretendia ter um partido expressivo sob seu controle, mirou no DEM, mas 
perdeu o “timing”, já que o deputado federal Juscelino Filho chegou primeiro e levou o 
partido para a aliança liderada pelo governador. Ao mesmo tempo, entrou firme no 
ainda impreciso e improvável projeto por meio qual o deputado estadual Eduardo Braide 
pretende chegar ao Palácio dos Leões. Mas sem suporte partidário, teve de recuar. 
 
No arraial dos tucanos, o ex-governador sabe que não terá o controle do partido, que 
está sendo firmemente comandado pelo senador Roberto Rocha, “filho pródigo” que 
voltou à casa paterna depois de um longo período de insatisfação reprimida no PSB, e 
do ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, tucano de proa e principal avalista 
dessa equação. Isso significa dizer que, por mais independência que venha a ter como 
candidato a senador, o comando estadual do PSDB espera que ele se engaje 
efetivamente na campanha de Roberto Rocha ao Governo do Estado, como anuncia que 
se empenhará na tarefa de propagar no eleitorado maranhense a candidatura de 
Geraldo Alckmin a presidente da República. 
 
O ponto aparentemente contraditório do acerto que está levando José Reinaldo para o 
PSDB é o anúncio de que ele vai defender a candidatura presidencial de Geraldo Alckmin 
também no palanque de Eduardo Braide, que apresenta como “futuro candidato” a 
governador, “também com o apoio de Alckmin”. Justifica a presença nos dois palanques 
com o fato de que em São Paulo Geraldo Alckmin terá o apoio do candidato tucano ao 
Governo do Estado, João Dória, e do atual vice-governador, Márcio França (PSB), que 
assumirá o Governo de São Paulo nesta semana e será candidato à reeleição. Os dois 
cenários são completamente diferentes e as relações são mais complexas. É 
politicamente compreensível que dois candidatos a governador num mesmo estado 
apoiem um mesmo candidato a presidente da República. Mas é difícil entender que um 
candidato a senador é um candidato a senador de um partido que tem candidato a 
governador venha a frequentar o palanque do candidato a governador de outro partido 
a pretexto de reforçar a campanha do candidato a presidente. Se essa equação prosperar 
sem traumas, o Maranhão será palco de uma situação política sem precedentes. 
 
Por fim, a definição partidária do ex-governador fecha o quadro de candidatos viáveis às 
duas vagas no Senado. Agora sem mais considerar o “fator” José Reinaldo, o governador 
Flávio Dino (PCdoB) deverá emplacar a deputada federal Eliziane Gama (PPS) na segunda 
vaga de candidatos ao Senado na sua chapa, ao lado do deputado federal Weverton 
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Rocha (PDT), enquanto o Grupo Sarney dá todos os indicativos de que a chapa que terá 
a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) na cabeça disputará as vagas senatoriais com 
o deputado federal Sarney Filho (PV) e o senador Edison Lobão (MDB), e o PSOL deve 
confirmar Luis Noleto. Outros candidatos ainda podem emergir, como um segundo 
nome do PSDB, podendo também o PT tentar bancar a candidatura do deputado federal 
Waldir Maranhão por uma via transversa. 
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Se Sarney tentar “puxar” o DEM e o PP para Roseana, vai enfrentar dura resistência de 
Juscelino Filho e André Fufuca 

 
De olho no DEM e no PP, José Sarney pode ter de enfrentar Juscelino Filho e André Fufuca  
a nata da novíssima geração de políticos do Maranhão 

 
Não será surpresa se articulações promovidas pelo ex-presidente José Sarney (MDB) 
vieram a criar embaraços para o DEM e para o PP no Maranhão. Os dois partidos se 
fortaleceram e decidiram integrar a aliança partidária liderada pelo governador Flávio 
Dino. É notório que no plano nacional o DEM tem ligações muito fortes com o Grupo 
Sarney, e não está de todo descartada a possibilidade de o ex-presidente usar sua 
influência junto ao presidente da legenda, ACM Neto, prefeito de Salvador, e ao 
deputado federal fluminense Rodrigo Mais, presidente da Câmara Federal e candidato 
do DEM ao Palácio do Planalto. Se realmente, estimulador por José Sarney, o comando 
nacional do DEM vier a pressionar o braço maranhense do partido para se afastar do 
governador Flávio Dino e embarcar no projeto eleitoral da ex-governadora Roseana 
Sarney (MDB), encontrará uma fortíssima resistência, já que o partido foi turbinado com 
a filiação de nomes destacados da base dinistas, como os deputados estaduais Rogério 
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Cafeteira, Neto Evangelista, Cabo Campos e Stênio Rezende, mantendo ainda o 
deputado Antônio Pereira, único sarneysista do grupo, mas que mantém boa relação 
com o Palácio dos Leões. Em relação ao PP, mesmo levando em conta o fato de que o 
presidente nacional do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira, mantém relações 
próximas com o Grupo Sarney, o comandante do partido no Maranhão, deputado 
federal André Fufuca, que é o 1º vice-presidente da Câmara Federal descarta a influência 
de José Sarney e garante que o partido está firme na aliança liderada por Flávio Dino. A 
verdade é que, se os rumores tiverem fundo de verdade e o ex-presidente José Sarney 
realmente pretende mudar a posição do DEM e do PP no Maranhão, enfrentará 
resistência dura e tenaz dos deputados Juscelino Rezende e André Fufuca, dois dos mais 
hábeis e bem sucedidos quadros da novíssima geração de políticos maranhenses. 
 
Programada para fechar no sábado, janela partidária poderá ser usada por alguns 
insatisfeitos 
 

 
Carlos Brandão, Rogério Cafeteira, Neto Evangelista e Sérgio Frota mudaram de partido pela janela 

 
A semana será decisiva para quem pretende disputar votos em outubro, está insatisfeito 
com seu partido e precisa resolver essa pendência. Uma das maiores jogadas de 
conveniência política dos últimos tempos e aberta no dia 7 de Março, a janela que 
permite a mudança de partido será fechada à meia-noite do dia 7 de Abril, próximo 
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sábado. A rigor, os políticos de peso que tinham essa pendência, a sanaram dentro do 
prazo. Além do ex-governador José Reinaldo Tavares, que acertou seu ingresso no PSDB, 
alguns exemplos: a ex-deputada Cleide Coutinho deixou o PSB e se filiou ao PDT, o vice-
governador Carlos Brandão deixou o PSDB contra a vontade e se filiou ao PRB, o ex-
deputado Ricardo Murad deixou o PMDB e ingressou no PTN; deputados estaduais 
também “pularam“ a janela partidária: Rogério Cafeteira deixou o PSB e ingressou no 
DEM, Neto Evangelista trocou o PSDB pelo DEM e Sérgio Frota saiu do PSDB e entrou no 
PR. Outras migrações poderão acontecer até o fechamento da janela, no próximo 
sábado. 
 
São Luís, 01 de Abril de 2018. 
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Alexandre Almeida a caminho do PSDB para disputar o Senado 

 
 
Do deputado estadual Alexandre Almeida (PSD), neste sábado ao jornal O Estado do 
Maranhão, decidido a disputar o Senado nas eleições de outubro. 

 

 


