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Madeira descarta candidatura de Eduardo Braide ao governo com o apoio do PSDB 

 
 
Em entrevista ao programa ‘Ponto e Vírgula’ da Difusora FM nesta terça-feira (3), o ex-
prefeito de Imperatriz Sebastião Madeira respondeu ao desafio feito pelo deputado 
Eduardo Braide ao senador Roberto Rocha onde aquele que estivesse melhor nas 
pesquisas seria o candidato a governador com o apoio do PSDB. 
 
“Interessante que o Braide era o pior colocado nas pesquisas para prefeito de São Luís, 
e ele insistiu, insistiu e quase ganha a eleição. Não é um contrassenso não? Pesquisa 
antes do tempo não vale. Faltando menos de uma semana para a eleição o Braide saiu 
de 5% e foi para o segundo turno. Num debate o Roberto é extremamente preparado. 
Só quem morre na véspera é peru”, afirmou Madeira. 
 
O dirigente tucano no Maranhão voltou a reafirmar que o candidato a governador do 
PSDB será Roberto Rocha. Madeira disse que só há uma possibilidade de Rocha não ser 
candidato. “Possibilidade de o PSDB apoiar Braide tem, não caiu um helicóptero aí e 
morreu muita gente? Se o Roberto da cabeça dele desistir e disser eu não quero ser mais 
candidato, aí tudo bem. Mas se o Roberto tendo saúde, tendo vitalidade, tendo Madeira 
como aliado e tendo vontade, ele é o candidato”, asseverou Madeira ao ressaltar que se 
Braide for para o segundo turno terá o seu apoio. 
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“Como é que a pessoa quer disputar o governo no Maranhão e nunca se preocupou em 
participar de um grande partido”, acrescentou o ex-prefeito de Imperatriz outra vez se 
referindo a Braide, filiado ao PMN. 
 
Madeira admitiu a dificuldade que será enfrentar o governador Flávio Dino. “É remota 
uma terceira via ganhar, pode até ser remota, mas existe”. 
 
No fim da entrevista, Sebastião Madeira revelou ao Ponto e Vírgula que às 14h30 desta 
quarta-feira, no gabinete do senador Roberto Rocha em Brasília, acontecerá a filiação 
dos deputados José Reinaldo e Alexandre Almeida ao PSDB. “Com a bancada de 
deputados e senadores do PSDB e não do PMN”, finalizou. 
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Deputado endossa pedido de CPI para investigar caso Cyrela 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) endossou, nesta terça-feira (3), o pedido de 
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso da 
construtora Cyrela. Ele voltou a defender os direitos dos consumidores maranhenses. 
 
Para o socialista, é muito importante que a Assembleia Legislativa do Maranhão cumpra 
o papel que a compete e dê sequência e os devidos desdobramentos ao pedido da CPI. 
Ele lembrou que houve uma audiência pública e que dezenas de moradores expuseram 
a situação que têm enfrentado, em razão dos problemas de construção nos imóveis da 
construtora.  
 
“Famílias que estão desesperadas porque foram enganadas em razão de uma prática 
nefasta de uma empresa que está entre as maiores do mundo na área da construção 
civil. Então, nós queremos é que haja investigação, que encontre os responsáveis e 
puna”, ressaltou.  
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Bira do Pindaré acredita que a participação da Assembleia Legislativa é fundamental e 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ajudar bastante a cumprir esse papel. Ele 
foi o primeiro a assinar o requerimento de instalação.  
 
“Conte comigo em relação à composição da CPI, à condução dos trabalhos e aos 
resultados efetivos que ela pode produzir, para que a Cyrela, assim como as demais 
empresas do ramo, respeitem o povo maranhense. Hoje, estamos falando da Cyrela, mas 
a MRV está construindo em São Luís também e é a maior empresa da construção civil do 
ramo imobiliário do Brasil”, frisou.  
 
O deputado deixou claro que as empresas são bem-vindas desde que respeitem o povo 
maranhense e seus direitos, fazendo um serviço de qualidade e que atenda as 
expectativas. “Quando o cidadão procura uma casa própria, está procurando realizar um 
sonho, porque é o sonho de muita gente ter uma casa própria e, por isso, não podemos 
aceitar a frustração desse sonho. De maneira que endosso o pedido da CPI e estaremos 
juntos nessa luta para que a Cyrela respeite o cidadão maranhense”, concluiu. 
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Zé Inácio se posiciona sobre a filiação do Deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão nesta terça-feira 03/04, onde se posicionou sobre a solicitação de filiação 
do Deputado Federal Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que visa o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, Zé 
Inácio se mostrou favorável à filiação ao PT. “O Deputado Waldir decide se filiar ao PT 
no momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em 
que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas 
pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O 
Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o 
impeachment e a favor da Presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, 
disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O Governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
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fortemente na sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o Deputado Waldir 
Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador, com o apoio de Lula ele 
passa a ser um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que talvez que 
alguns temem a ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a importância de eleger parlamentares petistas 
que possam dar sustentação ao Projeto Nacional de fortalecimento da Democracia 
brasileira e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos Governos do PT. “Na 
luta para que possamos ter um estado de bem estar social como já promoveu o PT nos 
seus primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas 
como Bolsa Família, Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto, por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do Governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Deputado Zé Inácio volta a defender filiação de Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão nesta terça-feira 03/04, onde se posicionou sobre a solicitação de filiação 
do Deputado Federal Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que visa o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, Zé 
Inácio se mostrou favorável à filiação ao PT. “O deputado Waldir decide se filiar ao PT 
no momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em 
que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas 
pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O 
Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o 
impeachment e a favor da Presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, 
disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O Governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente na sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o Deputado Waldir 
Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador, com o apoio de Lula ele 
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passa a ser um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que talvez que 
alguns temem a ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a importância de eleger parlamentares petistas 
que possam dar sustentação ao Projeto Nacional de fortalecimento da Democracia 
brasileira e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos Governos do PT. “Na 
luta para que possamos ter um estado de bem estar social como já promoveu o PT nos 
seus primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas 
como Bolsa Família, Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto, por isso que nós lutamos para ter um 
senador do PT na chapa de reeleição do Governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Deputado Adriano questiona novo empréstimo de R$ 500 milhões do governo 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revelou que o governo Flávio Dino (PCdoB) 
quer pedir dois empréstimos a bancos internacionais, que somados chegam a US$ 148 
milhões, isto é, aproximadamente meio bilhão de reais, consoante o risco da variação 
cambial do dólar. Trata-se do Projeto de Lei nº 063/2018, publicado no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa no início da semana. 
 
“Eu chamo à atenção para a questão da falta de transparência. Novamente, a exemplo 
de outros empréstimos contraídos pelo governo Flávio Dino, não são informados 
pontos importantes como taxa de juros, prazo de pagamento e a destinação específica, 
minuciosamente detalhada dos recursos. Por isso, vou solicitar à Mesa uma audiência 
pública, convocando representantes do Governo para dar maiores explicações e as 
justificativas para esse pedido de empréstimo milionário em pleno ano eleitoral”, 
pontuou Adriano. 
 
De acordo com o PL nº 063/2018, o governo Dino quer solicitar empréstimo ao Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF), no valor de US$ 77.652.392,00; e ao New 
Development Bank (NDB), no valor de US$ 70.806.056,00. O documento não dá detalhes 
técnicos e financeiros, mas informa que o destino dos recursos seria o Programa 
Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão, para um trecho que liga o 
município de Balsas a Tasso Fragoso; e um outro trecho que liga Tasso Fragoso a Alto 
Parnaíba. 
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Zé Inácio se posiciona sobre a filiação do Deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão nesta terça-feira 03/04, onde se posicionou sobre a solicitação de filiação 
do Deputado Federal Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que visa o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, Zé 
Inácio se mostrou favorável à filiação ao PT. “O Deputado Waldir decide se filiar ao PT 
no momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em 
que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas 
pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O 
Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o 
impeachment e a favor da Presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, 
disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O Governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente na sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o Deputado Waldir 
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Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador, com o apoio de Lula ele 
passa a ser um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que talvez que 
alguns temem a ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a importância de eleger parlamentares petistas 
que possam dar sustentação ao Projeto Nacional de fortalecimento da Democracia 
brasileira e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos Governos do PT. “Na 
luta para que possamos ter um estado de bem estar social como já promoveu o PT nos 
seus primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas 
como Bolsa Família, Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto, por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do Governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Edivaldo Holanda destaca comemorações dos 50 anos do bairro Anjo da Guarda 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou, na manhã desta terça-feira (3), as 
comemorações que serão realizadas pelo transcurso dos 50 anos de existência do bairro 
Anjo da Guarda. Ele informou que esteve reunido com uma comissão de moradores do 
bairro exatamente para tratar deste assunto. 
 
“O Anjo da Guarda completa 50 anos no dia 29 de outubro. E a reunião para a qual fui 
chamado agora foi um encontro com todas as lideranças culturais do eixo Itaqui-
Bacanga, que não irão deixar esta data passar em branco. Afinal, o Anjo da Guarda é pai 
e mãe de quase 70 bairros que estão no seu entorno, desde o Sol Nascente ao 
Residencial Paraíso, até as circunvizinhanças da Vila Maranhão”, afirmou o deputado. 
 
Ele acrescentou que a juventude presente nesta reunião vai marcar também as 
comemorações dos 50 anos do Anjo da Guarda. “Quero levar a minha palavra de apreço 
a todas aquelas lideranças com as quais nos reunimos hoje pela manhã e que perante 
elas empenhamos a nossa palavra de estarmos com elas nestas comemorações dos 50 
anos de existência desta localidade tão importante”, ressaltou. 
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O deputado acrescentou que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior irá dar uma atenção 
toda especial para estas comemorações. “O prefeito desta cidade tem absoluta 
consciência da importância dessa região riquíssima, o maior celeiro de atores e artistas 
em geral. Ali está a maior Via Sacra do Brasil, feita por artistas locais, pessoas humildes 
que fazem com o sentimento de verdadeira paixão, aquele trabalho que expressa um 
dos mais importantes momentos da história cristã em todo o mundo nesses mais de dois 
mil anos em que Jesus foi crucificado”. 
 
Em seu discurso, o deputado também fez questão de elogiar a Rádio Bacanga e o Jornal 
Itaqui Bacanga, órgãos de comunicação que prestam um serviço muito importante para 
a comunidade. “Portanto, aqui fica o nosso abraço ao Anjo da Guarda, aos bairros 
circunvizinhos, cerca de quase 70 que povoam toda aquela comunidade. Parabéns pelos 
50 anos que virão em outubro e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos 
moradores daquela região. E que os anjos da guarda, enviados por Deus, possam 
continuar guardando aquela comunidade”, afirmou Edivaldo Holanda, ao encerrar o seu 
discurso na tribuna. 
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Rigo Teles prestigia festa de aniversário dos 80 anos de emancipação de Mirador 

 
 
O deputado Rigo Teles (PV) prestigiou as festividades em comemoração aos 80 anos de 
emancipação de Mirador. O parlamentar estava acompanhado dos prefeitos Roni Sousa 
(Mirador); Adailton Cavalcante (Fernando Falcão); Joãozinho do Dimaizão (Itaipava do 
Grajaú) e da primeira-dama do município, Leocy.  
 
A programação do aniversário de Mirador começou nas primeiras horas de domingo (1º), 
com a tradicional alvorada, entoada pela Banda Marcial. Depois, aconteceram 
solenidades cívicas, com apresentação das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de 
Mirador, ao som dos hinos nacional e municipal. 
 
Na ocasião, o deputado Rigo Teles participou da inauguração de importantes obras 
realizadas em parceria com o prefeito Rony Souza, como a estrada que liga Mirador aos 
municípios de Fernando Falcão e São Domingos do Maranhão, a reforma da ponte sobre 
o riacho São João e a iluminação do estádio municipal que é fruto de sua emenda 
parlamentar. 
 
DEPUTADO ELOGIADO 
 
Na solenidade, o prefeito Roni reconheceu publicamente a importância do deputado 
Rigo Teles representar o município de Mirador na Assembleia, pois durante seus cinco 
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mandatos, o parlamentar sempre beneficiou a população de mirador com saúde, 
educação, infraestrutura, segurança pública e outras melhorias. 
 
Em seu discurso, o deputado Rigo Teles parabenizou o prefeito Roni Souza, os 
vereadores, lideranças políticas, comunitárias, a população e prometeu continuar 
trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todos, especialmente dos mais 
carentes, que cobram ações do poder público estadual e municipal. 
 
No estádio, houve um amistoso entre o time do Flamengo máster do Rio de Janeiro e a 
Seleção Master de Mirador.  O jogo de decisão do Campeonato de Mirador, Taça “Joice 
Teles” aconteceu entre DNA e Real. O DNA venceu. A noite foi coroada com shows de 
Andson Mendonça, Solteirões do Forró e Avine Vinny. 
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Luana Costa se filia ao PSC e encaminha aliança com Eduardo Braide… 

Deputada federal deixou o PSB para trabalhar uma aliança fora do eixo comunista e se 
posiciona claramente em torno do deputado estadual do PMN, que pode ser fortalecido 
com o tempo de propaganda do novo partido, hoje em torno de 15 segundos. 
 

 
Luana Costa na tribuna: agora no PSC 

 
Filiada desde a tarde de terça-feira, 3, ao PSC, a deputada federal Luana Costa confirmou, 
em entrevista exclusiva a este blog, que pretende fechar questão no partido em torno 
da candidatura do deputado estadual Eduardo Braide (PMN) ao Governo do Estado. 
 
– Um dos motivos para me filiar é que sou evangélica. O outro: ter liberdade para 
conversar com os candidatos a governador [o que não teria no PSB]. E o caminho que eu 
defendo é a aliança com o deputado Eduardo Braide – afirmou Luana. 
 
O apoio do PSC é uma injeção de razoável peso na campanha de Eduardo Braide. 
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O partido, comandado no Maranhão pelo deputado estadual Léo Cunha – cujo o irmão, 
Ribinha Cunha, é, inclusive, cotado como vice de Braide – tem algo em torno de 15 
segundos no tempo de televisão. 
 
Para se ter uma ideia da importância desta aliança, o DEM, disputado intensamente nos 
últimos tempos, tem de 17 a 19 segundos na propaganda. 
 
Luana Costa disse que o comando do PSC continuará com Léo Cunha, mas ela recebeu 
autonomia do comando nacional para encaminhar as coligações, ressaltando a 
prioridade de eleger o maior número de deputados federais. 
 
Além do PSC, Eduardo Braide negocia também com outras legendas… 
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Vídeo do dia: Waldir Maranhão no PT e os argumentos de Zé Inácio… 

Em contundente discurso na Assembleia Legislativa, parlamentar ressalta que o 
deputado federal fez gestos dignos de um petista e pede para se filiar num momento em 
que há mais ônus do que bônus no fato de representar o partido. Veja o vídeo. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V0WnvDcwTug


 

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: Edilázio Júnior deve trocar PV pelo PSD… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/04/2018 

Deputado estadual que concorrerá a uma vaga de deputado federal pretende anunciar 
a transferência até esta quarta-feira, 4 

 
Após excelentes mandatos na Assembleia, Edilázio se prepara para novos voos 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior deve anunciar até amanhã sua transferência dop PV 
para o PSD, legenda pela qual pretende concorrer a uma vaga de deputado federal. 
 
– Deve ser o PSD. Resolvo até amanhã – disse o parlamentar, ao responder 
questionamento deste blog. 
 
Edilázio é um dos principais nomes da oposição na Assembleia Legislativa; e após dois 
mandatos na Casa, decidiu tentar uma vaga na Câmara Federal a partir de 2019. 
 
A opção pelo PSD o mantém no palanque oposicionista, que deve ser liderado pela ex-
governadora Roseana Sarney (MDB). 
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Um tem o controle de um dos maiores partidos políticos brasileiros, o outro tem 
potencial eleitoral para desafiar nas urnas o governo comunista. Juntos, com a 
articulação de José Reinaldo, deverão tirar o sono de Flávio Dino; pelo menos até as 
convenções 

 
TRINCA AFINADA. Aos poucos, Braide e Roberto vão alinhando o discurso, sob a coordenação de Tavares 

 
As declarações do senador Roberto Rocha (PSDB) e do deputado estadual Eduardo 
Braide (PMN) mexeram com o cenário político nesta fase final da janela partidária. 
 
E a julgar pela manifestação de blogs alinhados ao Palácio dos Leões, deixou o comunista 
Flávio Dino com a orelha em pé. 
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Rocha deixou claro em entrevista a O EstadoMaranhão, reproduzida neste blog, que 
Braide fará parte da chapa majoritária do PSDB, embora não tenha estabelecido a que 
posto o deputado concorrerá. (Releia aqui) 
 
Braide, por sua vez, propôs a Rocha, em entrevista ao site o Informante, que ambos 
esperem as convenções, quem dos dois estiver melhor posicionado nas pesquisas, 
assuma a condição de candidato a governador com o apoio do outro. 
 
A movimentação dos dois pré-candidatos é o exercício da política em estado puro, sem 
disse-me-disse, sem especulações na imprensa e sem versões apaixonadas de blogs. 
 
Resultado direto da articulação do ex-governador José Reinaldo Tavares, um dos mestres 
da estratégia política maranhense. 
 
Eduardo e Roberto – ou Roberto e Eduardo – devem seguir assim até as convenções, 
para desespero do governador Flávio Dino. 
 
E qualquer um deles que envergar a bandeira tucana – com o apoio do outro, repita-se, 
e com a articulação de José Reinaldo – será páreo duro para o comunista encastelado no 
Palácio dos Leões. 
 
É aguardar e conferir… 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/03/rocha-acena-com-braide-em-sua-chapa-e-poe-mais-duvidas-sobre-projeto-do-psdb/
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Wellington é o único deputado a votar a favor do TCE e contra a limitação do poder 
fiscalizatório 

 
Wellington reafirmou que não poderia votar a favor de uma matéria que limita a própria fiscalização 

 
Defender a fiscalização, combater a corrupção e buscar a melhor aplicação do dinheiro 
público. Foram esses os motivos que levaram o deputado estadual progressista 
Wellington do Curso a votar contra a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 02/2018, 
que cria limites para a atuação do Tribunal de Contas do Estado no caso da edição de 
normas que tenham força de lei. Entre os 42 deputados estaduais da Assembleia 
Legislativa, Wellington foi o único deputado a votar contra a matéria. 
 
Ao ser perguntando pelos motivos que o fizeram votar contra a Emenda, Wellington 
deixou claro que não poderia votar a favor de uma matéria que limita a própria 
fiscalização. 
 
“A Constituição conferiu ao Tribunal de Contas o poder de elaborar seu regimento 
interno e dispor sobre a sua competência e funcionamento. Qualquer afronta a esse 
regime é flagrantemente inconstitucional, conforme firme jurisprudência do STF. O 
Tribunal de Contas tem autonomia. Além dessa PEC ser inconstitucional, ela também é 
uma tentativa de limitar a fiscalização. Com isso eu não posso concordar ”, afirmou 
Wellington do Curso. 
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Painel de votação da Assembleia mostra posição contrária do deputado Wellington ao projeto 

 
Ainda ao se pronunciar, Wellington alertou para a possibilidade de o TCE buscar por meio 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil o reparo através de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. 
 
“Essa PEC é inconstitucional. Sofre de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 
Certamente, o Tribunal buscará a declaração de inconstitucionalidade no STF. Como o 
precedente é positivo, facilmente a matéria será vencida”, alertou o professor e 
deputado Wellington. 
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Zé Inácio posiciona-se sobre filiação do deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
Zé Inácio mostrou-se favorável à filiação de Waldir Maranhão 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
terça-feira (3), para se posicionar sobre a solicitação de filiação do deputado federal 
Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que defende o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, 
Zé Inácio mostrou-se favorável à filiação. “O deputado Waldir decide filiar-se ao PT no 
momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em que a 
democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas pelo 
povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O deputado, 
inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o impeachment e a favor 
da presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente para sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o deputado Waldir 
Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador e de Lula, ele passa a ser 
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um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que, talvez, alguns temam a 
ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o deputado destacou a importância de eleger parlamentares petistas que 
possam dar sustentação ao projeto nacional de fortalecimento da democracia brasileira 
e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos governos do PT. “Na luta para 
que possamos ter um estado de bem estar social, como já promoveu o PT nos seus 
primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas como 
‘Bolsa Família’, ‘Prouni’, ‘Minha Casa Minha Vida’, ‘Ciências sem Fronteiras’ e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto. Por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Adriano Sarney questiona novo empréstimo de R$ 500 milhões do governo 

 
Adriano alertou para a falta de transparência do governo Flávio Dino, a exemplo de empréstimos  
contraídos anteriormente pelo comunista 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revelou que o governo Flávio Dino (PCdoB) 
quer pedir dois empréstimos a bancos internacionais, que somados chegam a US$ 148 
milhões, isto é, aproximadamente meio bilhão de reais, consoante o risco da variação 
cambial do dólar. Trata-se do Projeto de Lei nº 063/2018, publicado no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa no início da semana. 
 
“Eu chamo à atenção para a questão da falta de transparência. Novamente, a exemplo 
de outros empréstimos contraídos pelo governo Flávio Dino, não são informados pontos 
importantes como taxa de juros, prazo de pagamento e a destinação específica, 
minuciosamente detalhada dos recursos. Por isso, vou solicitar à Mesa uma audiência 
pública, convocando representantes do Governo para dar maiores explicações e as 
justificativas para esse pedido de empréstimo milionário em pleno ano eleitoral”, 
pontuou Adriano. 
 
De acordo com o PL nº 063/2018, o governo Dino quer solicitar empréstimo ao Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF), no valor de US$ 77.652.392,00; e ao New 
Development Bank (NDB), no valor de US$ 70.806.056,00. O documento não dá detalhes 
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técnicos e financeiros, mas informa que o destino dos recursos seria o Programa 
Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão, para um trecho que liga o 
município de Balsas a Tasso Fragoso; e um outro trecho que liga Tasso Fragoso a Alto 
Parnaíba. 
 
Assista ao pronunciamento do deputado Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ogCvmezPnz0
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Em audiência pública, Wellington diz que Flávio Dino trai população do Cajueiro ao 
defender empreendimento 

 
Audiência discutiu impactos sociais da instalação de empreendimento na localidade Cajueiro 

 
Após mais de cinco horas de audiência, o deputado estadual progressista Wellington do 
Curso, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa, ouviu as principais solicitações dos moradores das comunidades do Cajueiro. 
Estiveram presentes membros do Ministério Público, Comissão de Direitos Humanos da 
OAB, IBAMA, além de pessoas solidárias à causa, a exemplo do professor Horácio 
Antunes, do Grupo de Estudos Desenvolvimento Modernidade e Meio Ambiente, da 
UFMA. 
 
Na ocasião, moradores expuseram sentimento de angústia e preocupação que 
predominam nas comunidades do Cajueiro. 
 
“Eles estão querendo vender a nossa gente. Estão querendo nos vender. Sim, nos 
vender…porque ali no Cajueiro não é só um pedaço de terra. É um pedaço de cada um 
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de nós. É isso que o Governador está querendo fazer: nos vender pra WTorres”, 
desabafou uma moradora do Cajueiro. 
 
Sobre a situação, Wellington colocou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos à 
disposição e deixou claro seu posicionamento em defesa dos moradores do Cajueiro e 
da criação da Resex. 
 
“Essa discussão quanto à questão do Cajueiro não é de agora. Já é algo que tem tempo. 
Nosso posicionamento sempre foi um só: a favor de quem vive no Cajueiro e em defesa 
da Resex. O Governador, ao que parece, esqueceu dos seus antigos ideais e, agora, vira 
as costas para a população…defendendo um ‘empreendimento’ que terá, e já até o tem, 
inúmeros impactos, sobretudo negativos, para a população. Enquanto deputado 
estadual, não posso dar ordem alguma ao Governador, mas deixo aqui claro o meu 
posicionamento em defesa do povo de Cajueiro. Governador Flávio Dino, não traia quem 
um dia confiou em Vossa Excelência”, disse Wellington. 
 
Entre os encaminhamentos da audiência, estão: articular junto ao CONSEMA uma 
reunião do Conselho com Comissão de representantes das comunidades tradicionais do 
Cajueiro; oficializar o IPHAN quanto aos procedimentos adotados para preservação dos 
bens culturais e materiais presentes nas comunidades tradicionais do Cajueiro; 
fortalecer as ações a fim de suspender as licenças ambientais; além de articular visita de 
inspeção “in loco” (nas comunidades do Cajueiro e canteiro de obras da empresa 
W.Torres) a ser realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia em parceria 
com a Comissão de Meio Ambiente, uma vez que a questão deve ser analisada sob a 
perspectiva social e ambiental. 
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Com o fim da “Janela Partidária”, deputados correm contra o tempo para definirem suas 
situações 

 
Os pré-candidatos terão até sábado (7) para definirem suas siglas. 

 
Faltando apenas dois dias para o fim da janela partidária, a situação de vários deputados 
estaduais e federais, além de partidos, continua indefinida. Apesar de ser apenas dois 
dias, muita coisa ainda pode acontecer. 
 
Após a entrada do deputado federal José Reinaldo no PSDB, a expectativa agora é sobre 
a entrada do deputado estadual Eduardo Braide (PMN) na legenda. Braide ainda mantém 
conversas com o PSD, com o apoio do ex-presidente José Sarney, e ao mesmo tempo 
com o PT. Esses dois dias serão desicivos para o deputado que mira a eleição de 2020. 
 
Waldir Maranhão (Avante) é outro que corre contra o tempo para se filiar em um partido 
que banque sua pré-candidatura ao Senado. Waldir, que já foi presidente do PP no 
estado, hoje está no Avante, mas já negociou com o PHS, foi anunciado como pré-
candidato ao Senado pelo PTB e agora tenta um filiação ao PT de olho na popularidade 
do ex-presidente Lula. 
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O deputado federal Sarney Filho (PV) já dava como certa sua entrada no PSD, mas agora 
especula-se sua ida para o PP, juntamente com o também deputado Hildo Rocha (MDB). 
 
A deputada federal Eliziane Gama (PPS) também pode mudar de partido. Sua pré-
candidatura ao Senado depende de uma estrutura grande e o DEM pode ser o partido 
ideal, uma articulação que também envolveria o Palácio dos Leões. 
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Filiação de José Reinaldo Tavares gera crise interna no PSDB; Braide desafia Roberto 
Rocha… 

 
Eduardo Braide desafia Roberto Rocha. 

 
Com a filiação do deputado federal José Reinaldo ao PSDB, o ninho tucano tem se 
transformado em um cenário de crise de egos e provocações. 
 
Em entrevista concedida ao jornal O Estado do Maranhão, o senador e pré-candidato ao 
governo, Roberto Rocha, revelou que o deputado Eduardo Braide (PMN) faria parte da 
chapa encabeçada pelo PSDB (na majoritária ou proporcional). Ele sinalizou que o 
parlamentar pode ser seu vice ou mesmo disputar uma vaga de deputado federal na 
coligação. 
 
O problema é que Braide  não gostou nada da ideia proposta pelo senador. Em resposta, 
o deputado fez um desafio ao senador tucano que circula em todas as resdes sociais e 
grupos de WhatsApp. “Faço uma proposta ao senador Roberto Rocha. Quem estiver 
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melhor colocado nas pesquisas, até as convenções, será o candidato ao governo do 
grupo”, provocou o parlamentar. 
 
Tanto Eduardo Braide quanto o deputado federal José Reinaldo Tavares parecem não 
acreditar no êxito de uma candidatura de Roberto Rocha ao governo. O debate tomou 
os atuais rumos, após o ex-governador ter anunciado filiação ao ninho tucano, 
insinuando que o PSDB teria dois palanques: um para o senador e outro para o deputado 
e que este já teria fechado apoio à pré-candidatura presidencial do ex-governador, 
Geraldo Alckmin. 
 
O ex-governador tem dito que Eduardo Braide, caso seja candidato, teria melhor 
desempenho eleitoral do que Roberto Rocha, opinião que tem irritado o senador e seus 
aliados, criado mal-estar no ninho tucano. 
 
Um dos que se irritou e fez declaração pública mostrando sua insatisfação foi o ex-
prefeito de Imperatriz, pré candidato a deputado federal , Sebastião Madeira. O tucano 
imperatrizense tem dito que José Reinaldo t”precisa se enquadrar e aceitar que o 
candidato do PSDB é Roberto Rocha e não Eduardo Braide”. 
 
E assim caminha essa nova crise instalada no ninho tucano, no pós anúncio de filiação 
de José Reinaldo Tavares. 
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Zé Inácio defende filiação de Waldir Maranhão ao PT… 

 
Deputado Zé Inácio 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
terça-feira (3), para se posicionar sobre a solicitação de filiação do deputado federal 
Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que defende o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, 
Zé Inácio mostrou-se favorável à filiação. “O deputado Waldir decide filiar-se ao PT no 
momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em que a 
democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas pelo 
povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O deputado, 
inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o impeachment e a favor 
da presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente para sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o deputado Waldir 
Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador e de Lula, ele passa a ser 
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um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que, talvez, alguns temam a 
ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o deputado destacou a importância de eleger parlamentares petistas que 
possam dar sustentação ao projeto nacional de fortalecimento da democracia brasileira 
e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos governos do PT. “Na luta para 
que possamos ter um estado de bem estar social, como já promoveu o PT nos seus 
primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas como 
‘Bolsa Família’, ‘Prouni’, ‘Minha Casa Minha Vida’, ‘Ciências sem Fronteiras’ e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto. Por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Flávio Dino quer tomar empréstimo de R$ 500 milhões 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (MDB) revelou ontem, em discurso no tempo das 
lideranças, na Assembleia Legislativa, que o governador Flávio Dino (PCdoB) pretende 
tomar mais um empréstimo internacional. 
 
Para isso, encaminhou à Casa dois projetos de lei pedindo autorização para contratar 
crédito da ordem de US$ 150 milhões – o que, em conversão direta para o real, com o 
câmbio atual, chega perto da casa dos R$ 500 milhões. 
 
Em seu discurso, o parlamentar citou a falta de transparência do Executivo, o risco de e 
contratar crédito em moeda estrangeira – sujeito à volatilidade do câmbio – e o excesso 
de empréstimos já contraídos pela atual gestão. 
 
“São dois projetos, um de US$ 77,7 milhões, tomado ao Banco de Desenvolvimento da 
América Latina, e outro no valor de US$ 70,8 milhões, tomado pelo Banco New 
Development.  Esses dois empréstimos somam cerca de US$ 150 milhões, o que é, 
convertido em moeda nacional, cerca de R$ 500 milhões de reais que será tomado pelo 
Governo do Estado nesses bancos internacionais em moeda estrangeira. Mais uma vez, 
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venho pontuar o risco do câmbio, que é um risco muito grande, e também o motivo e a 
transparência pelo qual esse recurso vai ser utilizado”, destacou. 
 
O parlamentar cobrou dados como taxa de juros e prazo de pagamento. “Mais uma vez 
o governo do estado não dá a transparência devida da taxa de juros, prazo de 
pagamento, não dá informação precisa em que esse recurso será investido. Então, mais 
uma vez, eu venho a esta tribuna para solicitar do governo do estado maiores detalhes”, 
completou. 
 
Ainda de acordo com Adriano Sarney, a única explicação do governo é a de que o recurso 
oriundo do empréstimo será utilizado para melhorias na MA-006. 
 
“Numa breve explanação do governo do estado, coloca-se apenas que esse recurso vai 
prover melhores condições de trafegabilidade na Rodovia MA-006. Eu mesmo já passei 
por aquela rodovia que necessita de uma obra de grande tamanho, mas nós precisamos 
saber os detalhes disso. Nós precisamos saber onde esse recurso vai ser investido, que é 
o recurso que será pago pelo povo do Maranhão”, pontuou. 
 
Até o fim do ano passado, a base aliada ao governador Flávio Dino na Assembleia 
Legislativa já havia garantido ao comunista autorizações para a contração de mais de R$ 
1 bilhão em empréstimos desde o ano de 2015 (saiba mais). 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2017/10/30/al-autorizou-flavio-dino-contrair-mais-de-r-1-bilhao-em-emprestimos/
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Zé Inácio posiciona-se sobre filiação do deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
terça-feira (3), para se posicionar sobre a solicitação de filiação do deputado federal 
Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que defende o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, 
Zé Inácio mostrou-se favorável à filiação. “O deputado Waldir decide filiar-se ao PT no 
momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em que a 
democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas pelo 
povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O deputado, 
inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o impeachment e a favor 
da presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente para sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o deputado Waldir 
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Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador e de Lula, ele passa a ser 
um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que, talvez, alguns temam a 
ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o deputado destacou a importância de eleger parlamentares petistas que 
possam dar sustentação ao projeto nacional de fortalecimento da democracia brasileira 
e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos governos do PT. “Na luta para 
que possamos ter um estado de bem estar social, como já promoveu o PT nos seus 
primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas como 
‘Bolsa Família’, ‘Prouni’, ‘Minha Casa Minha Vida’, ‘Ciências sem Fronteiras’ e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto. Por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do governador Flávio Dino”, concluiu. 
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PSD pode ser opção para Eduardo Braide 

 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) segue como foco das atenções perto do fim 
da janela partidária. 
 
Pré-candidato a governador, mas ainda sem um partido que lhe garanta tempo de TV o 
suficiente para entrar na disputa com chances reais, ele ainda avalia cenários. 
 
O Blog do Gilberto Léda apurou que um deles indicaria uma aliança com o PSD, que tem 
47 segundos de propaganda eleitoral. 
 
Nesse caso, Braide nem sequer deixaria o pequeno PMN – que tem apenas 3 segundos 
de propaganda eleitoral no Rádio e TV, mais o tempo da divisão de 1min 15seg que será 
feita entre todos os partido e coligações. 
 
E, portanto, não precisa se antecipar ao fim da janela partidária. Pode aguardar mesmo 
o período das convenções. 
 
No PSD, por enquanto, lideranças reafirmam que a disposição do partido é seguir com a 
ex-governadora Rosena Sarney (MDB). 
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O petista não vacilou em mostrar a cara e fazer da filiação de Waldir no PT uma questão 
de justiça política com alguém que igualmente agiu com coragem e dignidade num dos 
momentos mais difíceis da história do PT que foi o golpe parlamentar de 2016 contra a 
presidente Dilma 

 
 
Política é feita de bônus e ônus. 
 
Não adianta, ou melhor dizendo, não é devido fazer política achando se tratar de um 
território onde apenas colhe-se coisas boas pelo cargo que é exercido. Não. Muito pelo 
contrário! 
 
O exercício da política muitas vezes é feito mais de ônus do que de bônus, ainda mais 
quando se trata de um político que não faz dessa nobre função pública um meio de vida 
para se dar de bem. 
 
O Blog do Robert Lobato faz esse preâmbulo para expressar o reconhecimento público 
do deputado estadual Zé Inácio frente à polêmica envolvendo a filiação do deputado 
federal Waldir Maranhão (Avante) aos quadros do PT. 
 
Claro que não é nenhuma novidade o comportamento do parlamentar petista para 
aqueles que conhecem a sua personalidade e trajetória políticas. Mas nesse caso 
específico envolvendo o Waldir Maranhão, Zé Inácio foi além das virtudes de um homem 
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público que faz da política um instrumento de luta por justiça social, igualdade 
econômica e democracia. 
 
Com coragem e dignidade, Zé Inácio não vacilou em mostrar a cara e fazer da filiação do 
Waldir no PT uma questão de justiça política a alguém que igualmente agiu com coragem 
e dignidade num dos momentos mais difíceis da história do PT que foi o golpe 
parlamentar de 2016 contra a presidente Dilma. 
 
E petista deixou bem claro essa sua postura corajosa e digna durante pronunciamento 
feito nesta terça-feira, 3, da tribuna da Assembleia Legislativa. 
 
“O deputado Waldir ele pede filiação, decide se filiar ao PT no momento em que o país 
enfrenta uma grave crise econômica, uma grave crise política e social, em que a 
democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas pelo 
povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O Deputado 
Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o impeachment a 
favor da Presidenta Dilma e depois, logo em seguida, na medida que exercia a 
Presidência da Câmara dos Deputados, teve o ato corajoso sob a orientação jurídica de 
alguns companheiros do Partido dos Trabalhadores, sob a orientação jurídica do 
Governador do Estado [Flávio Dino], que é um jurista respeitado nacionalmente, e 
tentou anular o golpe”, disse. 
 
Enquanto muitos petistas maranhenses, alguns ilustres, viram o pedido de filiação do 
deputado Waldir Maranhão uma oportunidade de negócio para serem contemplados 
com estruturas de órgãos públicos no âmbito do Governo do Estado e da Prefeitura de 
São Luís, o deputado Zé Inácio, junto com outros companheiros da sua corrente interna, 
a CNB, deu um exemplo extraordinário de que é possível fazer política não somente com 
coragem, mas sobretudo com dignidade. 
 
Por fim, e o Blog do Robert Lobato não poderia deixar de registrar, numa outra ponta 
igualmente espinhosa, mas que o deputado Zé Inácio demonstrou a mesma altivez que 
teve no caso do Waldir Maranhão, o tratamento dispensado a outro pedido de filiação 
ao PT: a do prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra que, inclusive, foi fundador do 
partido no Maranhão. 
 
São homens públicos como Zé Inácio que faz com que a sociedade não perca completa 
e definitivamente a confiança na política e nos políticos. 
 
Confira a íntegra do discurso de Zé Inácio. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V0WnvDcwTug
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Bira do Pindaré parabeniza o governo do estado pela implantação da décima escola de 
educação profissional 

JM Cunha Santos 
 

 
 
O deputado Bira do Pindaré parabenizou, da tribuna da Assembleia, o governo do Estado 
e a Secretaria de Ciência e Tecnológica, pela implantação de uma rede de educação 
profissional no Estado. O 10 IEMA, de um total de 20 unidades, entre plenas e 
vocacionais, foi inaugurado no município de Brejo. “Antes não havia nenhuma”, disse 
Bira do Pindaré. 
 
Segundo Bira do Pindaré, essa rede de educação profissional que se forma em todo 
Estado é fundamental porque isso é educação e educação é o que transforma a vida das 
pessoas. 
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Zé Inácio expõe o racha dentro do PT ao defender a filiação de Waldir Maranhão ao 
partido 

 
Zé Inácio quer Waldir Maranhão no PT e a candidatura dele ao Senado 

 
O contundente discurso do deputado Zé Inácio (PT) em defesa do ingresso do deputado 
federal Waldir Maranhão (Avante) no partido fez duas revelações que expõem o 
surpreendente grau de divergências que estremecem o braço da agremiação no 
Maranhão. A primeira é que o parlamentar decidiu enfrentar publicamente o presidente 
regional, Augusto Lobato, e o dirigente do partido em São Luís, vereador Honorato 
Fernandes, que já disseram publicamente que não aceitam de jeito nenhum Waldir 
Maranhão como filiado em PT e muito menos como candidato do partido ao Senado na 
chapa a ser liderada pelo governador Flávio Dino. A outra revelação feita por Zé Inácio 
em seu discurso é que uma banda do partido acha que tem uma dívida a saldar com 
Waldir Maranhão: “O deputado Waldir decide filiar-se ao PT no momento em que o País 
enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em que a democracia é ameaçada 
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constantemente e direitos conquistados a duras penas pelo povo são aniquilados por um 
Governo ilegítimo, por um governo golpista. O deputado, inclusive, tentou evitar o golpe 
quando se posicionou contra o impeachment e a favor da presidenta Dilma quando 
exercia a presidência da Câmara”. 
 
Zé Inácio também esclareceu com precisão a posição da ala petista que representa em 
relação à montagem da chapa majoritária pelo governador Flávio Dino; “O governador 
tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos abrir mão desse 
debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir fortemente para sua 
reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o deputado Waldir Maranhão na chapa 
majoritária. Com o apoio do governador e de Lula, ele passa a ser um dos candidatos 
mais competitivos ao Senado, por isso que, talvez, alguns temam a ida dele para o PT”. 
 
Não é bem o que pensam os aliados mais próximos do governador Flávio Dino, que não 
se mostram resistentes ao deputado, mas também não estão dispostos a brigar pela sua 
candidatura na chapa, preferindo apostar na da deputada federal Eliziane Gama (PPS). 
 
São Luís, 04 de Abril de 2018. 
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O dilema de Madeira com a entrada de Braide na aliança do PSDB 

 

 
Madeira será o maior prejudicado caso Braide seja candidato a deputado federal pelo PSDB… 

 
O ex-prefeito de Imperatriz Sebastião Madeira, pré-candidato do PSDB a deputado 
federal, está em um verdadeiro dilema desde que seu partido resolveu se aliançar com 
Zé Reinaldo. E o nome do impasse chama-se Eduardo Braide. 
 
Levado para a aliança do tucanato maranhense pelo deputado federal e pré-candidato 
ao Senado Zé Reinaldo, Braide é o escolhido do ex-governador para concorrer ao 
governo do Estado. O problema é que o PSDB já tem como nome ao Palácio dos Leões o 
senador Roberto Rocha. 
 
O próprio senador já admitiu que Braide terá espaço em sua chapa majoritária como vice 
ou na proporcional, talvez como candidato à Câmara Federal. E é aí que entra o dilema 
de Sebastião Madeira. 
 
Se resolver sair à deputado federal, Eduardo Braide certamente tomará a única vaga que 
a chapa conseguirá para a Câmara Federal, tirando Sebastião Madeira do páreo. 
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Um dos artífices do golpe que defenestrou Brandão do PSDB, Madeira sabe que Braide 
corre sério risco de lhe deixar, mais uma vez, sem mandato. Atrás de nomes como Davi 
Alves Júnior e Ildon Marques nas pesquisas de Imperatriz, o ex-prefeito vive um grande 
impasse também interno. 
 
Como Madeira conseguirá equacionar essa situação? Só o tempo dirá. 

 


