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Braide desafia Roberto Rocha: “quem tiver melhor nas pesquisas é o candidato 

 
 
Em entrevista ao jornal O Estado do Maranhão, o senador e pré-candidato ao governo 
Roberto Rocha revelou que Eduardo Braide fará parte da chapa encabeçada pelo PSDB. 
“Eduardo fará parte, sim. Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional”, 
afirmou Rocha ao EMA. Rocha condiciona que Eduardo Braide (PMN) pode ser seu vice 
ou será candidato a deputado federal. 
 
Em resposta ao INFORMANTE (JP), Eduardo Braide fez um desafio a Roberto 
Rocha.  “Faço uma proposta ao senador Roberto Rocha. Quem estiver melhor colocado 
nas pesquisas até as convenções será o candidato ao governo”, afirmou. 
 
E Roberto, aceitará o desafio? 
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Eduardo Braide será vice ou deputado, sinaliza Roberto Rocha em entrevista 

 
 
Em entrevista ao jornal O Estado do Maranhão, o senador e pré-candidato ao governo 
Roberto Rocha revelou que Eduardo Braide fará parte da chapa encabeçada pelo PSDB. 
 
“Eduardo fará parte, sim. Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional”, 
afirmou Rocha ao EMA. 
 
Isso quer dizer que Eduardo Braide (PMN) pode ser vice de Roberto Rocha ou será 
candidato a deputado federal. 
 
A chapa tucana, além de Roberto que concorrerá o governo e diz que não abre mão, terá 
como senadores José Reinaldo e Alexandre Almeida. 
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“O diretor do hospital é proprietário de empresa que paga seu próprio salário”, denuncia 
deputado Wellington sobre mais um caso de corrupção na saúde do Maranhão 

 
 
Na tarde desta segunda-feira (02), o deputado estadual progressista Wellington do Curso 
utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão para denunciar mais um 
provável caso de corrupção na saúde do Maranhão. 
 
Trata-se de contratos firmados com a Secretaria de Saúde do Governo do Maranhão, 
através do Instituto Acqua, sendo um deles para gerir a Santa Casa de Cururupu; outros 
relacionando-se ao Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr.º Jackson Lago. 
 
De acordo com as informações que foram encaminhadas ao deputado Wellington, o 
principal sujeito é o médico Edilson Júnior, que além de possuir vários empregos em 
hospitais e clínicas, é também o proprietário da empresa S.M.C. – Serviços Médicos de 
Cururupu, sendo o responsável por contratar-se e pagar a si próprio. 
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“De acordo com as denúncias que recebemos, é o médico quem assina as requisições de 
pagamento da sua empresa SMC e, do outro lado do balcão, como Diretor do Hospital 
de Pinheiro, é quem atesta o pagamento dos serviços de R$356 mil. O diretor do hospital 
é proprietário de empresa que paga seu próprio salário. Expomos aqui essa denúncia, 
estaremos encaminhando ao Ministério Público e aguardamos um posicionamento do 
Governo do Estado do Maranhão, que também responde pelos atos em questão”, disse 
Wellington. 
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Dirigente partidário com mandato, parlamentar diz que entrada do deputado federal vai 
fortalecer o partido em todo o Maranhão. 

 
 
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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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. 
 
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 
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discutindo as ações que vão fortalecer essa importante atividade em toda a região 
produtora”, garantiu o parlamentar. 
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Antes não tinha agora tem…. 

 
 
Nesta postagem, o destaque vai para a transparência do ex-governador Zé Reinaldo 
Tavares, que agiu com clareza e não escondeu a sua intenção de promover uma terceira 
via no Maranhão. Muito diferente daquilo que fez Flávio Dino, quando embalou ao 
mesmo tempo, e sem nenhum pudor, seus dois aliados: Elizane Gama e Waldir 
Maranhão, com promessas sem a menor chance e nenhuma intensão de cumprir. 
 
Antes de tudo, é importante destacar que Zé Reinaldo fez a coisa certa ao decidir-se pelo 
PSDB, atendendo ao convite do presidente nacional do partido, Geraldo Alckimin, que 
também é governador do estado de São Paulo. Ao contrário do que fez Flávio Dino, que 
nunca atendia suas ligações, sem falar das intermináveis horas e chás de cadeiras que o 
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Zé sofreu na recepção do Palácio, tendo que se humilhar para ter uma simples conversa 
(audiência) com o governador. 
 
O que Flavio Dino não esperava era que, com a saída de Zé Reinaldo de sua base aliada, 
ele favoreceu não apenas o surgimento da terceira via, mas, também de uma quarta via, 
que é Eduardo Braide, nas eleições de 2018. Este fato só comprova que, diferente de 
Flávio Dino, que impede, vinga, e mata no nascedouro, Roberto Rocha e Geraldo Alckim 
estendem as mãos aos outros políticos. 
 
Zé que o diga. Por falar nele, fecho com a paródia da campanha publicitária do 
governador: antes não tinha, agora tem autofagia. 
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Braide desafia Roberto Rocha 

 
 
O Informante – O deputado Eduardo Braide (PMN) acaba de fazer uma proposta ao 
senador Roberto Rocha (PSDB). 
 
Procurado por O INFORMANTE para se manifestar a respeito dos últimos 
acontecimentos políticos que envolvem o seu nome, o pretenso candidato a governador 
do Estado disse textualmente: “Faço uma proposta ao senador Roberto Rocha. Quem 
estiver melhor colocado nas pesquisas até as convenções será o candidato ao governo”. 
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“Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional”, afirma Roberto em relação a 
Braide 

 
 
O senador Roberto Rocha (PSDB), em entrevista ao jornal O Estado do Maranhão, 
garantiu que o deputado estadual, Eduardo Braide, fará parte da sua chapa pelo PSDB. 
 
“Eduardo fará parte, sim. Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional”, 
afirmou 
 
Como Roberto é pré-candidato ao governo, Zé Reinaldo e Alexandre Almeida serão os 
senadores da coligação, resta a Braide o cargo de vice ou entrar na disputa para 
deputado estadual ou federal. 
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“Buscamos a garantia de mais direitos e inclusão”, afirma Wellington 

 
 
Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado hoje, dia 2 de abril, o 
deputado estadual progressista Wellington do Curso concedeu entrevista à TV 
Assembleia e destacou o Projeto de Lei Nº60/2017, de sua autoria, que concede 
gratuidade para autistas e acompanhantes em estádios, ginásios e parques. O projeto 
surgiu após audiência pública, também realizada por Wellington, em que foram ouvidas 
as solicitações de pais e mães de autistas. 
 
Ao destacar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Wellington do Curso 
defendeu a importância de se garantir a inclusão e a necessidade de se superar o desafio 
que é o diagnóstico do autismo. 
 
“No Maranhão, de acordo com associações, no Maranhão há cerca de 7 mil pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. Desde 2015, quando iniciamos nosso mandato na 
Assembleia Legislativa, temos articulado ações e apresentado projetos que beneficiem 
as pessoas com autismo. Buscamos a garantia de mais direitos e inclusão. Por isso 
apresentamos tal projeto que tem por objetivo conceder a gratuidade tanto aos autistas 
quanto aos acompanhantes em estádios, ginásios e parques. A proposta já recebeu 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e a sua aprovação implicará em 
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um benefício aos maranhenses. Portanto, não apenas hoje, mas diariamente é dia de 
refletir sobre o autismo, defendendo a inclusão e encarando com coragem o desafio que 
ainda existe no diagnóstico”, afirmou Wellington. 

  



 

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: 
Roberto Rocha é “adversário preferido” do governo nas 

eleições 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/04/2018 

Roberto Rocha é “adversário preferido” do governo nas eleições 

As movimentações do governo comunista no intrincado xadrez político das eleições de 
2018 estão cada dia mais previsíveis. Primeiro foi a tentativa desesperada de controlar 
o DEM e inviabilizar a filiação do deputado federal Zé Reinaldo Tavares, em uma 
demonstração evidente de que o cenário não está assim tão tranquilo como apregoam 
os Leões. 
 

 
 
O Democratas tem apenas 19 segundos de propaganda no rádio e na TV. Agora, a bola 
da vez a ser cheia – quem diria – é a de um inimigo íntimo, o senador Roberto Rocha 
(PSDB), depois do anúncio de que Reinaldo irá ingressar no tucanato. 
 
Nas avaliações dos estrategistas do governador Flávio Dino, Rocha agora precisa sair da 
condição de adversário para o preferido numa eventual disputa com o deputado 
estadual Eduardo Braide (PMN), que poderá deixar o grupo dinista sem discurso de 
desconstrução.  Em todas as sondagens, Braide aparece como a alternativa que a 
população maranhense procura em uma eleição polarizada ao extremo e, por isso 
mesmo, sem entusiasmo para um eleitorado cada dia mais distante da política. O truque 
agora é incensar Roberto e despertar nele o sentimento de que a candidatura de Braide 
poderá ameaçá-lo em seus domínios tucanos. 
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A questão é que nem Eduardo Braide e nem Roberto Rocha sequer cogitam a 
possibilidade de um vir a ser vice do outro, como alardeiam os equivocados ou os que 
querem fazer parecer ser. Braide acaba de sair de uma eleição municipal com quase 50% 
dos votos da capital e, no cenário atual, representa o “novo” que o momento político 
pede. Roberto, mesmo já tendo sido alvo das piores críticas por parte do alto escalão 
governista, ainda parece ser um adversário menos ameaçador do que a perspectiva de 
novidade que o eleitorado costuma embarcar, personificada no deputado estadual do 
PMN. 
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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. 
 
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. 
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“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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Senador disse que o deputado estadual vai participar da campanha tucana, como 
candidato às eleições majoritárias ou proporcionais, dando a entender acordo com o ex-
governador José Reinaldo Tavares 

 
EM QUE POSIÇÃO?!? Eduardo Braide é esperado por Roberto Rocha na chapa majoritária do PSDB 

 
O senador Roberto Rocha, presidente regional do PSDB e pré-candidato a governador, 
jogou ontem mais dúvidas em relação ao projeto do seu partido para as eleições de 
outubro. 
 
– Eduardo fará parte, sim. Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional – 
afirmou o senador. 
 
A declaração de Rocha indica dois caminhos: um aceno para que Braide componha como 
seu vice a chapa do PSDB – uma vez que as duas vagas de senador já estão preenchidas 
– ou uma desistência do próprio senador em favor do deputado. 
 
E leva ao mesmo raciocínio já exposto neste blog, no post “Os caminhos de Eduardo 
Braide…”. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/02/os-caminhos-de-eduardo-braide/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/02/os-caminhos-de-eduardo-braide/
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Quando anunciou sua filiação ao PSDB, semana passada, José Reinaldo afirmou ter 
acertado com a cúpula nacional do partido que estará em dois palanques no Maranhão, 
o de Rocha e o de Braide. 
 
Dos envolvidos no processo, apenas o próprio Eduardo Braide se mantém em silêncio 
sobre o assunto. 
 
E tem até o próximo sábado para decidir – ou não – mudar de partido. 
 
O que também indicará seu futuro eleitoral… 
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Ex-governador nega “encontros e desencontros” na busca por filiação, mas reafirma a 
premissa maior do post que ele contesta: apoiará a candidatura de Eduardo Braide ao 
governo 

 
José Reinaldo em entrevista coletiva 

 
O ex-governador José Reinaldo Tavares respondeu nesta segunda-feira, 2, ao post [José 
Reinaldo] dividido por dois… republicado da coluna Estado Maior, de O 
EstadoMaranhão. (Releia aqui) 
 
Apesar de contestar críticas do post, sobre encontros e desencontros no seu processo 
de filiação – e de disputa pelo controle do PSDB – Tavares reafirmou o principal foco do 
blog: seu apoio à candidatura do deputado estadual Eduardo Braide ao governo: 
 
– O ex-governador deixa claro que sempre foi o maior entusiasta da candidatura de 
Eduardo Braide ao Governo do Maranhão e que, portanto, não existe a possibilidade de 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/02/jose-reinaldo-dividido-por-dois/
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não apoiá-lo no projeto de construção de uma terceira via para as eleições de 2018 – 
revelou José Reinaldo. 
 
Abaixo, a íntegra da nota de José Reinaldo: 
 
Com relação à postagem publicada hoje (2), em sua página eletrônica, transcrita da 
coluna Estado Maior, do jornal O Estado do Maranhão, com o título Dividido por dois, 
esclarecemos o que segue: 
 
Nunca houve “idas e vindas” e “encontros e desencontros” sobre a filiação partidária do 
deputado federal. José Reinaldo Tavares cogitou ingressar em um único partido, o 
Democratas (DEM), provocando uma reação acirrada do grupo político ligado ao 
governador Flávio Dino (PCdoB) e uma onda de especulações, como é de conhecimento 
público; 
 
Nem referência à pergunta do texto “Ou estaria Braide já convencido por Tavares a abrir 
mão da candidatura, fechando com Roberto Rocha?”, o ex-governador deixa claro que 
sempre foi o maior entusiasta da candidatura de Eduardo Braide ao Governo do 
Maranhão e que, portanto, não existe a possibilidade de não apoiá-lo no projeto de 
construção de uma terceira via para as eleições de 2018; 
 
Ser uma espécie de avalista da candidatura do deputado Eduardo Braide ao cargo de 
governador do Estado também não o credencia (e nem estaria de acordo com sua 
postura de homem público) a agir de maneira antidemocrática, engendrando a 
desistência de quem quer que deseje ser candidato ao Governo maranhense; 
 
Em nenhum momento o ex-governador Zé Reinaldo afirmou que teria o controle do 
PSDB no Maranhão, dirigido pelo senador Roberto Rocha e pelo ex-prefeito Sebastião 
Madeira, mantendo com ambos relações respeitosas e cordiais; 
 
E, finalmente, o parlamentar agradece pelo elogio de que “é tido como excelente 
estrategista político”, colocando-se à inteira disposição para esclarecer quaisquer 
dúvidas sobre “declarações desconexas” ou “sinais de confusão”, de acordo com a 
opinião ou não compreensão por parte do editorialista 
 
São Luís, 2 de abril de 2018 
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Wellington defende direito à inclusão no Dia Mundial de Conscientização do Autismo 

 
Wellington defendeu inclusão de autistas em entrevista à TV Assembleia 

 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso concedeu entrevista à TV 
Assembleia, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em dia 2 de abril, 
e destacou o projeto de lei nº60/2017, de sua autoria, que concede gratuidade para 
autistas e acompanhantes em estádios, ginásios e parques. O projeto surgiu após 
audiência pública, também realizada por Wellington, em que foram ouvidas as 
solicitações de pais e mães de autistas. 
 
Ao destacar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Wellington do Curso 
defendeu a importância de se garantir a inclusão e a necessidade de se superar o desafio 
que é o diagnóstico do autismo. 
 
“No Maranhão, de acordo com associações, no Maranhão há cerca de 7 mil pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. Desde 2015, quando iniciamos nosso mandato na 
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Assembleia Legislativa, temos articulado ações e apresentado projetos que beneficiem 
as pessoas com autismo. Buscamos a garantia de mais direitos e inclusão. Por isso 
apresentamos tal projeto que tem por objetivo conceder a gratuidade tanto aos autistas 
quanto aos acompanhantes em estádios, ginásios e parques. A proposta já recebeu 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e a sua aprovação implicará em 
um benefício aos maranhenses. Portanto, não apenas hoje, mas diariamente é dia de 
refletir sobre o autismo, defendendo a inclusão e encarando com coragem o desafio que 
ainda existe no diagnóstico”, afirmou Wellington. 

 

  



 

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: 
Articulação de Sarney para filiar Roseana no DEM é 

matéria vencida, diz Cafeteira 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/04/2018 

Articulação de Sarney para filiar Roseana no DEM é matéria vencida, diz Cafeteira 

 
 
O deputado Rogério Cafeteira disse nesta manhã de terça-feira (3) ao blog do Jorge Vieira 
que não existe a menor possibilidade da ex-governadora Roseana Sarney se filiar ao 
Democratas e muito menos chance de ser a candidata do partido ao governo do estado. 
“Essa conversa que volta a surgir agora é matéria vencida. Sarney já tentou essa 
articulação, mas não foi aceita”, observou o parlamentar. 
 
Rogério explicou que antes da solenidade em que se filiou ao DEM, Sarney procurou a 
direção nacional do partido e propôs filiar Roseana, Sarney Filho, Edison Lobão e mais 
três deputados federais, entre os quais Aluísio Mendes e Zé Reinaldo, mas a proposta foi 
rejeitada. 
 
A direção nacional do DEM, porém, apresentou ao ex-senador José Sarney as condições 
para aceitar a filiação de Roseana no Democratas: convencer o deputado Juscelino Filho 
a deixa a base de sustentação do Governo Flávio Dino, hoje uma missão praticamente 
impossível. 
 
“Pelo DEM não existe a menor chance de Roseana ser candidata, se quiserem tirá-la do 
MDB que procurem outra legenda, pois aqui no Democratas a porta já se fechou desde 
a convenção nacional e posterior confirmação do deputado Juscelino Filho no comanda 
da legenda no Maranhão”, ressaltou Cafeteira. 
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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 fim 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. 
 
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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Alexandre Almeida deverá disputar Senado pelo PSDB 

 
A data oficial da filiação do deputado ao PSDB será definida nos próximos dias. 

 
Em entrevista a veículos de comunicação, o deputado estadual Alexandre Almeida 
confirmou sua filiação ao PSDB para disputar o Senado. Segundo ele, a data oficial será 
anunciada após algumas definições com suas bases de Timon. 
 
A filiação de Alexandre Almeida e sua candidatura ao Senado já havia sido confirmada 
pelo ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, uma das principais lideranças 
políticas do PSDB. 
 
Com a confirmação de Alexandre, a chapa de Roberto Rocha dependerá agora apenas 
do segundo candidato a senador e do candidato a vice. 
 
De acordo com o ex-prefeito Madeira, estas duas questões estão sendo discutidas com 
lideranças e outros partidos. 
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Eleições 2018 e o jogo duplo de José Reinaldo 

 
Entrada de José Reinaldo Tavares dividiu o PSDB entre Roberto Rocha e Eduardo Braide, instalando uma  
nova crise no ninho tucano 

 
Muita gente ainda tenta entender o porquê da filiação do deputado federal e pré-
candidato ao Senado Federal, José Reinaldo, ao PSDB. O ex-governador tinha vários 
partidos ao seu dispor, como ele mesmo falou a vários meios de comunicação, mas 
entrou na sigla tucana, comandada por um dos seus maiores desafetos na política, o 
senador Roberto Rocha. 
 
Em um comunicado divulgado à imprensa, José Reinaldo fala da sua amizade com o 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, responsável por sua filiação, e que ele 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 com o 
deputado Eduardo Braide, pré-candidato ao governo do Maranhão, também com o 
apoio de Alckmin. 
 
O que causa maior estranheza é o comentário a seguir de José Reinaldo, quando ele diz 
que “irá se filiar ao PSDB, sairá candidato ao Senado e apoiará Alckmin nos dois 
palanques”. 
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Como o eleitor vai assimilar um político do mesmo partido do pré-candidato Roberto 
Rocha apoiando também outro candidato ao governo do Maranhão, Eduardo Braide? 
 
Será que na campanha esse jogo duplo de José Reinaldo não fará a relação com Roberto 
Rocha ser pior ainda? 
 
O fato é que o PSDB não vive sua melhor fase no Maranhão e agora com a entrada de 
José Reinaldo, o partido se divide ainda mais. Está instalada uma nova e grande crise no 
ninho tucano. Vamos ver no que vai dar… 
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Roberto Rocha diz que Braide “vai compor” chapa do PSDB 

 
 
O senador Roberto Rocha (PSDB) deu ontem (2) uma declaração interessante sobre o 
futuro da pré-candidatura do deputado estadual Eduardo Braide (PMN) ao Governo do 
Estado. 
 
Segundo o tucano, o parlamentar será candidato pela chapa encabeçada pelo PSDB. 
Mesmo que não seja a governador. 
 
“Eduardo fará parte, sim. Ele vai compor nossa chapa majoritária ou proporcional”, 
afirmou Rocha, em entrevista a O Estado. 
 
A declaração acaba por ajudar a esclarecer um pouco a nota emitida no fim de semana 
pelo deputado federal Zé Reinaldo. Ao anunciar sua entrada nos quadros do PSDB, o ex-
governador praticamente lançou a candidatura de Braide ao governo. 
 
“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”, disse Zé Reinaldo (saiba mais). 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/03/31/entraremos-firmes-na-campanha-diz-ze-reinaldo-ao-anunciar-filiacao-ao-psdb/
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Wellington faz grave denúncia sobre Hospital Dr. Jackson Lago 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, hoje (2), para denunciar mais um provável caso de corrupção 
na saúde do Maranhão. Trata-se de contratos firmados com a Secretaria de Saúde do 
Governo do Maranhão, através do Instituto Acqua, sendo um deles para gerir a Santa 
Casa de Cururupu; outros relacionando-se ao Hospital Regional da Baixada Maranhense 
Dr.º Jackson Lago. 
 
De acordo com as informações que foram encaminhadas ao deputado Wellington, o 
principal sujeito é o médico Edilson Júnior, que além de possuir vários empregos em 
hospitais e clínicas, é também o proprietário da empresa S.M.C. – Serviços Médicos de 
Cururupu, sendo o responsável por contratar-se e pagar a si próprio. 
 
“De acordo com as denúncias que recebemos, é o médico quem assina as requisições de 
pagamento da sua empresa SMC e, do outro lado do balcão, como Diretor do Hospital 
de Pinheiro, é quem atesta o pagamento dos serviços de R$356 mil. O diretor do hospital 
é proprietário de empresa que paga seu próprio salário. Expomos aqui essa denúncia, 
estaremos encaminhando ao Ministério Público e aguardamos um posicionamento do 
Governo do Estado do Maranhão, que também responde pelos atos em questão”, disse 
Wellington. 
 
O deputado apresentou toda a documentação a imprensa e assegura quer tomará 
providências sobre mais esse descaso no Governo Flávio Dino. 
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Eduardo Braide para Roberto Rocha… 

 
 
Do deputado estadual Eduardo Braide, do PMN, ao Jornal Pequeno nesta terça-feira (03), 
desafiando o Senador Roberto Rocha na disputa interna do PSDB, partido pelo qual 
deverá se filiar nos próximos dias para concorrer as eleições deste ano. 

 


