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Através de imagens, deputado Wellington denúncia ao MP estado de precariedade de 
escola no Maiobão… 

Em imagens distribuídas nas redes sociais, o deputado Wellington do Curso denuncia 
estado de precariedade de escola. O deputado encaminhou, em caráter de urgência, 
ofício à Secretaria de Educação do Estado e ao Ministério Público para que adotem 
providências. 
 
A denúncia deputado Wellington sobre a Escola Robson Martins no Maiobão. 
 
“Recebemos as denúncias de professores e de alunos. Viemos até à escola e o que 
encontramos foi uma prova de desrespeito. Salas sem condições. Quadra abandonada. 
Mato pra todo lado. Até no teto. Banheiro imundo. Em escola digna de Flávio Dino, 
alunos assistem às aulas ao relento. Isso é compromisso com a educação? O que mais 
chama atenção é que encaminharam um documento à Assembleia em que essa escola 
do Estado aparece como reformada. De acordo com o documento da própria Secretaria 
de Educação, essa escola sofreu uma intervenção em 2016. Qual foi o tipo de 
intervenção? Eles plantaram mato? Destruíram as salas? Quebraram os ventiladores? 
Fica aqui o questionamento que não é meu, mas de alunos e professores que sofrem 
com o descaso”, pontuou Wellington. 
 
As denúncias quanto à situação da escola foram recebidas por meio do Projeto “De 
Olho nas Escolas”, que é desenvolvido pelo deputado Wellington. Entre as principais 
reivindicações há a estruturação das salas; iluminação; ventilação; reforma da quadra; 
serviços de capina, já que a escola está rodeada de mato e, ainda, fornecimento de 
livros e merenda escolar. 
 
Vídeo: 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9wxwF21nMnM
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Em Brasilia, Zé Inácio comandou bancada maranhense em apoio a Gleisi Hoffmann… 

Delegação do PT maranhense ligada ao deputado Zé Inácio elegeu a primeira 
presidenta do PT: Gleisi Hoffmann. 
 

 
Deputado Zé Inácio e a nova presidenta do PT, senadora Gleisi Hoffmann 

 
A escolha do da nova presidenta do PT aconteceu durante o “6º Congresso Nacional do 
PT, em Brasília, que homenageou a ex-primeira dama, Marisa Leticia Lula da Silva”, na 
última quinta-feira, dia 1º de junho. 
 
Durante o evento, que terminou neste sábado (03), mais de 1,2 mil pessoas passaram 
pelo evento nesses três dias. A delegação representando a Chapa “Por Um Maranhão 
Mais Justo Para Todos e Para Lula”, liderada pelo Deputado Zé Inácio, era a maior do 
Maranhão.  Ao todo, o estado participou com 24 delegados e delegadas, consagrando-
se como a 7a maior bancada do Brasil presente no congresso. 
 
Para o deputado Zé Inácio, “esse é um momento de extrema importância, pois reforça 
o compromisso do Partido com a luta das mulheres. Além disso a senadora Gleisi é uma 
mulher de fibra, atuante e que certamente conduzira o PT da melhor forma, pautando 
a luta pela defesa da democracia, das diretas já e em defesa de Lula”. 
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Para Zé Inácio, “Eleger a senadora Gleisi Presidenta do PT é um marco na história do 
partido” 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve no “6º Congresso Nacional do PT – Marisa Leticia Lula da 
Silva”, que teve início na última quinta-feira (1º) e aconteceu em Brasília. A abertura do 
congresso foi marcada por uma homenagem a ex primeira dama Marisa Leticia. 
 
Durante o evento, que terminou neste sábado (03), foi reforçada a importância e a 
necessidade de união e fortalecimento do PT para enfrentar os retrocessos que o atual 
governo vem querendo impor a classe trabalhadora. 
 
Mais de 1,2 mil pessoas passaram pelo evento nesses três dias. A delegação 
representando a Chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula”, 
liderada pelo Deputado Zé Inácio, era a maior do Maranhão.  Ao todo, o estado 
participou com 24 delegados e delegadas, consagrando-se como a 7a maior bancada 
do Brasil presente no congresso. 
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Um dos momentos mais marcantes do congresso foi durante os discursos da 
presidenta Dilma Rousseff, que reforçou a importância das “Diretas Já”: “estamos 
vendo avanço de medidas de exceção ocorrendo sistematicamente. Precisamos da 
legitimidade que só o voto direto dá. É diretas por uma questão de sobrevivência do 
país”, afirmou. E do ex-presidente Lula, que disse “Se a esquerda for pra disputa bem 
preparada e com um programa factível, a gente vai voltar a governar esse país em 
2018!”. 
 
Além de discutir a atual situação política do país, o 6º Congresso Nacional do PT 
também foi um momento de escolha da nova presidência nacional do partido e tinha 
como candidatos a senadora Gleisi Hoffmann (PT – PR) e o senador Lindbergh Farias 
(PT – RJ). Seiscentos delegados votaram e elegeram a senadora Gleisi Hoffmann a 
primeira mulher Presidenta do Partido dos Trabalhadores, com 61,89% dos votos. 
 
Em seu discurso Gleisi disse “Eu tenho uma grande responsabilidade por ser a primeira 
mulher a presidir o PT. É uma grande responsabilidade com as companheiras. Eu vou 
precisar muito da ajuda, do apoio e da unidade de todos vocês”. 
 
A senadora também fez um agradecimento especial a Lula, presidente de honra do PT: 
“e um agradecimento especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos nós 
amamos o Lula. Ele sabe da importância que tem para esse partido e para o país”. 
 
Para o deputado Zé Inácio, “esse é um momento de extrema importância, pois reforça 
o compromisso do Partido com a luta das mulheres. Além disso a senadora Gleisi é 
uma mulher de fibra, atuante e que certamente conduzira o PT da melhor forma, 
pautando a luta pela defesa da democracia, das diretas já e em defesa de Lula”. 
 
Representantes de movimentos sociais como a União Nacional dos Estudante (UNE), 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Frente Brasil Popular e Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) também estiveram presentes no congresso e 
defenderam a importância de o povo ir às ruas lutar pelas “Diretas Já” e reforçaram seu 
apoio à candidatura de Lula para presidente. 
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Deputado Wellington lamenta a falta de incentivo ao esporte no Maranhão 

 
 
A atleta Andressa Raquel de 13 anos precisa arrecadar cerca de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) para participar do Mundial de Jiu-Jtsu, que acontecerá nos dias 8 e 9 
de julho em São Paulo. Foi baseado nessa realidade, que durante pronunciamento na 
Assembleia Legislativa nessa semana, que o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) questionou os parâmetros do incentivo ao esporte por parte do Governo do 
estado. A dúvida, basicamente, remete-se a saber o que que o Governo leva em 
consideração para, por exemplo, destinar R$100.000,00 (cem mil reais) para um atleta 
e ignorar outros. 
 
“Nós recebemos a reivindicação quanto à falta de incentivo ao esporte em nosso 
Estado. Falta apoio aos nossos atletas. Isso, por si só, já nos causa revolta. No 
entanto, o que não entendemos é essa ‘lógica’ do Governo: enquanto uns recebem 
R$100.000,00, conforme publicação no Diário Oficial; outros vendem água em 
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retorno para arrecadar recursos, participar de competições e representar o 
Maranhão. Por que tanta diferença? Nossos atletas merecem um tratamento 
igualitário e estamos na luta para que a Lei de Incentivo ao Esporte possa ajudar 
todos os atletas. Afinal, eles representam o nosso Maranhão”, disse Wellington. 
 
ENTENDA A SITUAÇÃO: 
 
Andressa concorre na categoria Infantojuvenil do esporte e representará o Maranhão 
no mundial, em São Paulo. Mesmo com 13 anos, Andressa já coleciona cerca de 20 
medalhas e tem na bagagem grandes conquistas como o Campeonato Norte/Nordeste 
de Jiu-Jitsu 2016. Em 2017 ela já conquistou o I e II Etapa do Campeonato Maranhense 
de Jiu-Jitsu Profissional e Circuito Cidades, no município de Santa Inês. 
A família da atleta iniciou a campanha nas avenidas da capital no último sábado (27), 
no intuito de arrecadar dinheiro para a jovem campeã participar do Mundial de Jiu-
Jtsu. 
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“Atuamos em defesa da educação e estamos de olho nas escolas”, afirma Wellington 
durante Seminário 

 
 
Durante o I Seminário que abordou a Educação Infantil, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) debateu temas de grande relevância para o avanço na 
educação pública de municípios do Maranhão. O evento que teve por tema o 
“Empoderamento Profissional na Educação Infantil: Teoria e Prática” aconteceu na 
Assembleia Legislativa do Maranhão e teve a programação encerrada nesse sábado 
(03). 
 
Ao se pronunciar, Wellington fez referência ao projeto “De Olho nas Escolas”, que tem 
resultado em visitas e melhorias às escolas públicas do Maranhão. 
 
“Sabemos que muitos são os desafios da educação em São Luís, nas escolas 
municipais, e no Maranhão, quanto às escolas estaduais. O conhecimento é uma 
trajetória que passa pela educação infantil, pelo ensino médio e alcança o nível 
superior. É um conjunto de responsabilidades que envolve tanto Prefeitura quanto 
Governo do estado. Enquanto professor e parlamentar, atuamos em defesa da 
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educação e estamos de olho nas escolas. Visitamos as escolas, ouvimos as 
reivindicações de pais, alunos e professores e articulamos ações que impliquem em 
melhorias na educação pública. Inclusive, uma das reivindicações recentes que já 
iremos cobrar na Assembleia é quanto à presença de cuidadores nas escolas públicas. 
Precisamos garantir que nossos alunos com deficiência também tenham acesso ao 
conhecimento. Esse é o nosso compromisso”, disse Wellington. 
 
O seminário foi organizado pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública do 
Município e teve por objetivo garantir a qualificação profissional dos professores da 
Educação Infantil. 
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Deputado Wellington articula ações de melhorias para a área Itaqui-Bacanga 

 
 
Por meio do Projeto “Conversando com a comunidade” que leva o Parlamento Estadual 
até à população, o deputado Wellington do Curso (PP) participou de reunião com 
representatividade da comunidade da área Itaqui-Bacanga. Ao ouvir os membros do 
Movimento Comunitário e Articulação (MACAIB) e moradores dos bairros, o deputado 
Wellington tomou ciência de uma série de reivindicações, principalmente, quanto à 
falta de infraestrutura, ao transporte deficiente na região e, ainda, falta de escolas e 
hospitais para garantir os direitos básicos como saúde e educação. 
 
“Aqui no Itaqui-Bacanga a gente tá abandonado. Falta creche, escola, posto de saúde. 
É como se nem fizesse parte de São Luís. Quer dizer: é como se nem no Maranhão a 
gente estivesse. Eu vejo tanto essa propaganda de ‘Mais IDH’, e fico me perguntando: 
eles pensam que só precisa de escola quem mora no interior, é? A gente aqui 
também precisa. Nossos filhos estão todos entrando no mundo das drogas por falta 
disso”, desabafou Maria das Dores. 
 
Sobre a situação, Wellington deixou claro que encaminhará as solicitações às 
autoridades competentes. 
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“Sabemos que essa responsabilidade para efetivar políticas públicas não cabe ao 
deputado estadual. A minha função é a de legislar e fiscalizar. É o que tenho feito. No 
entanto, não poderia me omitir e, por isso, todas essas solicitações, inclusive quanto 
ao Fundo Social, iremos encaminhar às autoridades competentes, sejam elas 
vereadores, secretários ou até o próprio Prefeito. Esse é o objetivo do nosso mandato 
popular: levar as reivindicações da população até quem pode, de fato, resolver”, 
disse Wellington. 
 
Estiveram presentes o líder comunitário Sebastião Santos e também os vereadores 
Francisco Chaguinhas (PP) e César Bombeiro (PSD); além do representante do Sindicato 
dos Usuários do Transporte Público e do representante da SEMCAS; bem como o 
presidente da Feira do Anjo da Guarda e membros da Comissão da OAB-MA. Como um 
dos encaminhamentos, agendou-se uma audiência pública no mês de junho, que 
acontecerá na Câmara Municipal de São Luís. 
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Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Humberto Coutinho, volta a ser 
internado 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho deu entrada, 
nesta terça-feira (2/6/17) as 17:00hs, no hospital da Unimed, em Teresina (PI), com um 
quadro febril. 
 
Foi avaliado e medicado pela equipe médica coordenada pelo Cirurgião Dr José 
Rodrigues da qual fazem parte Dr Avelar e Dra Luana Chaib. 
 
Depois da realização de alguns exames, a equipe chegou a conclusão de tratar-se de 
um quadro infeccioso secundario a um cateter (Pot-A-cat) implantado em SP a 4 anos 
atrás para realização de tratamento quimioterápico. 
 
Ontem mesmo, após o diagnóstico, a equipe do Dr José Rodrigues fez uma pequena 
cirurgia para retirada deste cateter. 
 
A cirurgia foi realizada com sucesso e sem intercorrências. 
 
No momento, o deputado Humberto Coutinho encontra-se em recuperação pós-
operatória no apartamento do hospital da Unimed, acompanhado de Dra. Cleide 
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Coutinho, filhos, netos e demais familiares. 
 
A equipe médica informa que Dr Humberto permanecerá internado em uso de 
antibióticos intravenoso, por mais alguns dias. 
 
Carlos Alberto Ferreira  
Diretor de comunicação da assembleia legislativa do Maranhão 
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“O Prefeito é irresponsável com as nossas crianças e com a educação de São Luís”, 
desabafou o deputado Wellington 

 
 
Enquanto membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Maranhão, o 
deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou de audiência pública para 
discutir sobre a situação da escolas públicas do Maranhão. A discussão ocorreu na 
Câmara Municipal de São Luís atendendo o pedido de um requerimento de autoria do 
vereador Marquinhos (DEM) e contou com a presença do secretário municipal de 
educação, Moacir Feitosa; dos vereadores Osmar Filho (PDT), Barbara Soeiro (PSC) e 
Honorato Fernandes (PT); o Secretário de Articulação Política de São Luís, Jota Pinto 
(PEN); a promotora da Educação, Luciane Belo; Idevalter Nunes, defensor público; o 
presidente da Comissão de Educação da OAB-MA, Adelmano Benigno; a presidente do 
Sindicato Municipal da Educação, Elizabeth Castelo Branco, além de vários professores 
e pais de aluno. 
 
O objetivo da audiência foi discutir a falta de infraestrutura física e de merenda escolar, 
além do fechamento de escolas municipais e os 200 dias letivos. 
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“Aqui o Secretário vem mostrar um relatório com possíveis escolas reformadas. 
Quem sabe a realidade das escolas é a gente. Falta o básico: falta pincel, teto desaba 
e assim a gente segue. Eles deveriam ter vergonha disso. Isso é uma maldade com 
nossas crianças”, desabafou Dona Leonora, mãe de um aluno. 
 
Sobre a situação, Wellington, que desenvolve o Projeto “De Olho nas Escolas”, afirmou 
que encaminhará as denúncias ao Ministério Público. 
 
“Nós conhecemos essa realidade e sabemos o descaso com a educação. Nossas 
escolas estão abandonadas e isso precisa mudar, em caráter de urgência. O 
Ministério Público precisa pressionar, a fim de que a Prefeitura faça algo. Não pode 
continuar desse jeito. O Prefeito é irresponsável com as nossas crianças e com a 
educação. Prometeu 25 creches e não construiu nenhuma. São mais 60 escolas que 
não tem as mínimas condições de receber os alunos matriculados. Temos muitas 
crianças fora de sala de aula esperando numa lista de espera. Não queremos 
relatórios fictícios da Prefeitura, queremos ações concretas, queremos solução, pois 
existem recursos, no entanto, são mal aplicados na educação. Precisamos de ações 
urgentes do Prefeito de São Luís, pois a educação da nossa cidade pede socorro. E eu 
pergunto: qual futuro terão as crianças de São Luís?”, disse Wellington. 
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Após fortalecer aliança com Braide, Rose Sales filia-se ao PMN 

 
 
Candidata derrotada nas eleições à prefeitura de São Luís, a ex-vereadora Rose Sales já 
tem um novo partido. Após deixar o PMB, a ex-candidata filiou-se ao Partido de 
Mobilização Nacional (PMN), onde já assumiu a presidência do PMN Mulher. 
 
A entrada de Rose à legenda mostra o fortalecimento da aliança entre a ex-vereadora e 
o também candidato derrotado nas eleições do ano passado, Eduardo Braide, que é do 
PMN. Ambos vêm se posicionando como oposição às gestões do prefeito de São Luís, 
Edvaldo Holanda Júnior e do governador do Estado, Flávio Dino. 
 
Esse é o quinto partido que Rose se filia. Ela já passou pelo PCdoB, PP, PV, PMB e chega 
ao seu quinto partido em menos de dois anos. A ex-vereadora já afirmou que vai se 
candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano. 
 
Quem também já está filiado ao PMN, é o Coronel Ivaldo Barbosa, que disputou as 
eleições para vereador em 2016. 
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Para Zé Inácio, “Eleger a senadora Gleisi Presidenta do PT é um marco na história do 
partido”   

O deputado Zé Inácio esteve no “6º Congresso Nacional do PT – Marisa Leticia Lula da 
Silva”, que teve início na última quinta-feira (1º) e aconteceu em Brasília. A abertura do 
congresso foi marcada por uma homenagem a ex primeira dama Marisa Leticia. 
 

 
Deputado Zé Inácio e a nova presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann 

 
Durante o evento, que terminou neste sábado (03), foi reforçada a importância e a 
necessidade de união e fortalecimento do PT para enfrentar os retrocessos que o atual 
governo vem querendo impor a classe trabalhadora. 
 
Mais de 1,2 mil pessoas passaram pelo evento nesses três dias. A delegação 
representando a Chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula”, 
liderada pelo Deputado Zé Inácio, era a maior do Maranhão.  Ao todo, o estado 
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participou com 24 delegados e delegadas, consagrando-se como a 7a maior bancada 
do Brasil presente no congresso. 
 
Um dos momentos mais marcantes do congresso foi durante os discursos da 
presidenta Dilma Rousseff, que reforçou a importância das “Diretas Já”: “estamos 
vendo avanço de medidas de exceção ocorrendo sistematicamente. Precisamos da 
legitimidade que só o voto direto dá. É diretas por uma questão de sobrevivência do 
país”, afirmou. E do ex-presidente Lula, que disse “Se a esquerda for pra disputa bem 
preparada e com um programa factível, a gente vai voltar a governar esse país em 
2018!”. 
 
Além de discutir a atual situação política do país, o 6º Congresso Nacional do PT 
também foi um momento de escolha da nova presidência nacional do partido e tinha 
como candidatos a senadora Gleisi Hoffmann (PT – PR) e o senador Lindbergh Farias 
(PT – RJ). Seiscentos delegados votaram e elegeram a senadora Gleisi Hoffmann a 
primeira mulher Presidenta do Partido dos Trabalhadores, com 61,89% dos votos. 
 
Em seu discurso Gleisi disse “Eu tenho uma grande responsabilidade por ser a primeira 
mulher a presidir o PT. É uma grande responsabilidade com as companheiras. Eu vou 
precisar muito da ajuda, do apoio e da unidade de todos vocês”. 
 
A senadora também fez um agradecimento especial a Lula, presidente de honra do PT: 
“e um agradecimento especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos nós 
amamos o Lula. Ele sabe da importância que tem para esse partido e para o país”. 
 

 
Alguns delegados da chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula” 
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Para o deputado Zé Inácio, “esse é um momento de extrema importância, pois reforça 
o compromisso do Partido com a luta das mulheres. Além disso a senadora Gleisi é uma 
mulher de fibra, atuante e que certamente conduzira o PT da melhor forma, pautando 
a luta pela defesa da democracia, das diretas já e em defesa de Lula”. 
 
Representantes de movimentos sociais como a União Nacional dos Estudante (UNE), 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Frente Brasil Popular e Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) também estiveram presentes no congresso e 
defenderam a importância de o povo ir às ruas lutar pelas “Diretas Já” e reforçaram seu 
apoio à candidatura de Lula para presidente. 
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Júnior Verde cumpre agenda de visitas no interior do Estado 

Cumprindo extensa agenda no interior do estado, o deputado estadual Júnior Verde 
(PRB) percorreu diversos municípios para receber demandas de lideranças políticas e 
da população, além de participar de eventos institucionais. 
 

 
 
O parlamentar passou por Sambaíba, onde se reuniu com o prefeito Santana, do PRB, 
líderes políticos e comunitários. “Recebemos demandas importantes para a região e 
informamos que já solicitamos ao Governo do Estado a recuperação da MA-375, que 
liga o município a Mangabeira, uma obra que vai fazer muita diferença para Sambaíba”, 
informou Júnior Verde. 
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Na ocasião, o grupo foi levado pelo secretário adjunto da SAGRIMA, Edijailson, para 
vistoriar a obra de construção da ponte sobre o Rio Balsas, que liga Sambaíba à região 
produtora de soja. Hoje, o município é o terceiro do Estado em produção de grãos. 
 
Em visita a Paraibano, o parlamentar esteve com o prefeito Zé Hélio, acompanhado do 
vice-presidente do PRB, Benerrur Coutinho, com quem percorreu diversos pontos do 
município. 
 
“É muito importante conhecer a realidade, as dificuldades dos municípios, para buscar 
melhorias por meio do parlamento. Encaminharemos emenda e faremos solicitação de 
reforma da escola Estadual de ensino médio, que encontra-se desativada, além da 
pavimentação de ruas de Paraibano”, garantiu o deputado, que também esteve nos 
municípios de Pastos Bons, Loreto e São Domingos do Azeitão com lideranças do PRB. 
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Deputado Humberto Coutinho é submetido a cirurgia em Teresina com sucesso 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho deu entrada, 
nesta sexta-feira (2/6/17) as 17hs, no hospital da Unimed, em Teresina (PI), com um 
quadro febril.Foi avaliado e medicado pela equipe médica coordenada pelo Cirurgião 
Dr José Rodrigues da qual fazem parte Dr Avelar e Dra Luana Chaib. 
 

 
 
Depois da realização de alguns exames, a equipe chegou a conclusão de tratar-se de 
um quadro infeccioso secundário a um cateter (Pot-A-cat) implantado em SP a 4 anos 
atrás para realização de tratamento quimioterápico. 
Ontem mesmo, após o diagnóstico , a equipe do Dr José Rodrigues fez uma pequena 
cirurgia para retirada deste cateter. 
A cirurgia foi realizada com sucesso e sem intercorrências. 
 
No momento, o deputado Humberto Coutinho encontra-se em recuperação pós-
operatória no apartamento do hospital da Unimed, acompanhado de Dra. Cleide 
Coutinho, filhos, netos e demais familiares. 
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A equipe médica informa que Dr Humberto permanecerá internado em uso de 
antibióticos intravenoso, por mais alguns dias. 
 
Carlos Alberto Ferreira 
Diretor de comunicação da assembleia legislativa do Maranhão 
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Informações de bastidores mostram bom desempenho de Roseana Sarney e Eduardo 
Braide na capital maranhense, fato que tem preocupado o governador Flávio Dino 

 
PRESENÇA. Roseana tem obras marcantes na capital maranhense, o que lhe garante excepcional recall eleitoral 

 
A recente informação de que pesquisas de intenção de votos não divulgadas 
apontavam para uma vantagem dos pré-candidatos Roseana Sarney (PMDB) e Eduardo 
Braide (PMN) sobre Flávio Dino (PMDB), em São Luís, levantaram, mais uma vez, a 
importância do principal colégio eleitoral nas eleições maranhenses. 
 
A própria Roseana conviveu com o debate sobre São Luís ao longo dos seus quatro 
mandatos. 
 
A ilha, sempre vista como rebelde, deu expressivas vitórias à peemedebista. 
 
Vitórias maiúsculas. 
 
Roseana elegeu-se no primeiro turno em 2010, com vitória ainda mais significativa por 
ter garantido à candidata do PMDB, também, 43% dos votos de São Luís, quase a 
metade do eleitorado da capital maranhense. 
 
Roseana consolidou-se como liderança em São Luís ao garantir quase a metade dos 
votos ludovicenses, mesmo tendo como concorrentes um candidato que já havia 
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comandado a cidade por três mandatos (Jackson Lago (PDT)) e outro que havia 
disputado um segundo turno há apenas dois anos (Flávio Dino (PCdoB)). 
 

 
QUERIDINHO. Eduardo Braide alcançou excelente desempenho na disputa pela prefeitura 

 
A presença de Braide nas cabeças do eleitorado ludovicense também não é surpresa, já 
que o deputado acaba de sair de uma surpreendente disputa pela Prefeitura, na qual 
saiu de 2% para um segundo turno em que só perdeu por que as máquinas do governo 
e da prefeitura operaram dia e noite contra sua candidatura. 
 
Flávio Dino, portanto, mesmo no comando dessas máquinas, terá que se virá em 2018 
para garantir percentual do eleitorado de São Luís que lhe garanta vitória. 
 
Porque os números mostram o contrário… 
 
Da coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão 
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“Eleger a senadora Gleisi é um marco na história do PT”, diz Zé Inácio 

 
Inácio coma delegação do Maranhão e a senadora Gleisi Hoffmann 

 
O deputado Zé Inácio esteve no 6º Congresso Nacional do PT – Marisa Leticia Lula da 
Silva, que teve início na última quinta-feira, 1º e aconteceu em Brasília. 
 
A abertura do congresso foi marcada por uma homenagem a ex primeira dama Marisa 
Leticia. 
 
Durante o evento, que terminou neste sábado, 3, foi reforçada a importância e a 
necessidade de união e fortalecimento do PT para enfrentar os retrocessos que o atual 
governo vem querendo impor a classe trabalhadora. 
 
Mais de 1,2 mil pessoas passaram pelo evento nesses três dias. A delegação 
representando a Chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula”, 
liderada pelo Deputado Zé Inácio, era a maior do Maranhão. 
 
Ao todo, o estado participou com 24 delegados e delegadas, consagrando-se como a 7a 
maior bancada do Brasil presente no congresso. 
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Um dos momentos mais marcantes do congresso foi durante os discursos da 
presidente Dilma Rousseff, que reforçou a importância das “Diretas Já”. 
 
– Estamos vendo avanço de medidas de exceção ocorrendo sistematicamente. 
Precisamos da legitimidade que só o voto direto dá. É diretas por uma questão de 
sobrevivência do país – afirmou. 
 
– Se a esquerda for pra disputa bem preparada e com um programa factível, a gente 
vai voltar a governar esse país em 2018! – corroborou o ex-presidente Lula. 
 
Além de discutir a atual situação política do país, o 6º Congresso Nacional do PT 
também foi um momento de escolha da nova presidência nacional do partido e tinha 
como candidatos a senadora Gleisi Hoffmann (PT – PR) e o senador Lindbergh Farias 
(PT – RJ). Seiscentos delegados votaram e elegeram a senadora Gleisi Hoffmann a 
primeira mulher Presidente do Partido dos Trabalhadores, com 61,89% dos votos. 
 

 
O parlamentar ao lado da nova presidente do PT 

 
Para o deputado Zé Inácio, “esse é um momento de extrema importância, pois reforça 
o compromisso do Partido com a luta das mulheres. Além disso a senadora Gleisi é uma 
mulher de fibra, atuante e que certamente conduzira o PT da melhor forma, pautando 
a luta pela defesa da democracia, das diretas já e em defesa de Lula”. 
 
Representantes de movimentos sociais como a União Nacional dos Estudante (UNE), 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Frente Brasil Popular e Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) também estiveram presentes no congresso e 
defenderam a importância de o povo ir às ruas lutar pelas “Diretas Já” e reforçaram seu 
apoio à candidatura de Lula para presidente. 
 



 

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: 
Fábio Braga realiza encontro com amigos e lideranças 

políticas… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/06/2017 

Fábio Braga realiza encontro com amigos e lideranças políticas… 

 
Fábio em discurso aos aliados 

 
O deputado estadual Fábio Braga (Solidariedade) convidou para um encontro informal 
em sua residência assessores, correligionários, lideranças políticas, aliados; os prefeitos 
de Nina Rodrigues e São Benedito, Rodrigues da Iara e Maurício Fernandes, 
respectivamente, e os ex-prefeitos de Afonso Cunha, José Leane, e de São Bernardo, 
Coraninho. 
 
O evento se deu logo após reunião do governador Flávio Dino (PCdoB) com os 
vereadores maranhenses. 
 

 
O parlamentar com um grupo dos aliados 

 
Os vereadores de Luís Domingues, Nina Rodrigues, Santa Quitéria, Godofredo Viana, 
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São José de Ribamar, Senador La Rocque, Grajaú, Humberto de Campos, Icatu, 
Cachoeira Grande, São Bernardo, São Benedito do Rio Preto, Barreirinhas, Morros, 
Coelho Neto, Afonso Cunha e Vargem Grande, além de vereadores de Coroatá e o 
prefeito de Peritoró, Padre Jozias, que estiveram almoçando com deputado, no mesmo 
dia. 
 

 
O parlamentar recebeu os convidados em sua residência 

 
– Estas lideranças estão na linha de frente e conhecem tão de perto os problemas da 
população, que muitas vezes são tratados como se fossem psicólogos, médicos, 
advogados e até pacificadores, pois são chamadas para resolver até problemas de 
briga familiar e vizinhanças tal é o nível de contato deles com a comunidade – 
afirmou Fábio Bragau. 
 
Todos se mostraram receptivos em relação aos objetivos tratados no encontro e 
futuras demandas para suas regiões. 
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César Pires elogia bancada maranhense por atuação que garantirá R$ 6 bilhões ao MA… 

 
César Pires destacou atuação da bancada 

 
O deputado César Pires (PEN) comemorou nesta quinta-feira, 1º, na tribuna da 
Assembleia Legislativa, a derrubada do veto do presidente Michel Temer ao Projeto de 
Lei Complementar 157/2016, de autoria do deputado Hildo Rocha, que garante a todos 
os municípios os recursos do ISS das compras com cartão de crédito.  
 
A medida garantirá ao Maranhão cerca de R$ 6 bilhões por ano. 
 
– Por solicitação nossa, esta Casa aprovou uma moção de repúdio ao presidente 
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Temer por vetar esse projeto, e fizemos um apelo aos nossos deputados federais 
para que derrubassem o veto. Nossa bancada entendeu que os municípios e o 
Maranhão são maiores que suas ambições políticas e agora o Maranhão vai receber 
R$ 6 bilhões, só de ISS das operações com cartões de créditos – ressaltou César Pires. 
 
Para o deputado, o Maranhão seria bem melhor se todas as vezes o parlamento 
estadual e a bancada federal se manifestassem em defesa dos interesses do estado. 
 
– Quero dividir a minha alegria com os meus pares e com os deputados federais 
maranhenses, que ajudaram a derrubar o veto do presidente da República e 
possibilitaram que o Maranhão pudesse ter acesso a esse recurso – enfatizou. 
 
Ao fazer um reconhecimento a Hildo Rocha, César Pires disse que os deputados 
federais precisam continuar tomando decisões corajosas em benefício do povo do 
Maranhão, com o apoio do Legislativo estadual, como ocorreu nesse caso. 
 
– Parabéns à bancada maranhense e a todos nós, que saímos em defesa do nosso 
estado e dos municípios – finalizou. 
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Deputado participa de inauguração de escola e de lançamento de campanha de 
vacinação no município 

 
Rezende com Lula e Talita em visita à escola… 

 
O deputado estadual Stênio Rezende (DEM) esteve presente quinta-feira, 1º, no 
município de Raposa, ao lado da prefeita Talita Laci (PCdoB) e do secretário da Saúde, 
Carlos Lula – que esteve no município para prestigiar a campanha de vacinação contra 
a gripe – na entrega da reforma da Unidade Integrada Sarney Filho e do Jardim de 
Infância “O Pescador”, localizadas no centro da cidade. 
 
A Unidade escolar existe há mais de 40 anos no município e foi completamente 
restaurada, da estrutura física aos equipamentos. 
 
– Precisamos sempre olhar para a situação dessas escolas para garantir que esses 
alunos possam estudar com o conforto e a segurança, além de proporcionar 
qualidade de trabalho aos nossos educadores – destacou Rezende. 
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…E em meio à gurizada de Raposa 

 
Segundo a Prefeita, Talita Laci, “a prefeitura assumiu o desafio de mudar a triste 
realidade encontradas nas escolas do município e, com essa incumbência, estamos 
realizando verdadeiras transformações nas escolas”. 
 
Na ocasião, o Jardim de Infância, que funciona dentro das dependências da escola 
Sarney Filho também foi entregue à comunidade. 
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Adriano Sarney se diz impressionado com a força política do pai 

 
Sarney Filho aglutinou lideranças de diversas regiões do Maranhão e de partidos com diferentes posições políticas 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), afirmou estar impressionado com a força 
política do seu pai, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. A declaração foi 
durante o encontro promovido pelos amigos em homenagem a Sarney Filho, na última 
sexta-feira (2), que contou com a presença de prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, deputados estaduais, federais, do senador João Alberto e da ex-
governadora Roseana Sarney que declararam total apoio à candidatura ao Senado 
Federal de Sarney Filho (PV). 
 
“Estou impressionado com a força política demonstrada por Sarney Filho. Nunca tinha 
visto algo parecido, aglutinar tantas lideranças políticas das mais diversas regiões do 
nosso estado e de partidos das mais variadas posições políticas, só com amizade, amor, 
gratidão, dedicação e estima aos serviços prestados ao longo de sua trajetória política 
de mais de 40 anos sem nenhuma mácula”, destacou Adriano. 
 
Durante o evento, Sarney Filho garantiu estar qualificado para o novo desafio e, 
afirmou ainda, conhecer os “caminhos de Brasília” para ajudar ainda mais o Maranhão. 
Sarney Filho tem em sua trajetória 1 mandato de deputado estadual, 9 mandatos de 
deputado federal e, pelo seu engajamento na área ambiental, foi nomeado Ministro do 
Meio Ambiente pela segunda vez. 
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Para Zé Inácio, eleger a senadora Gleisi presidenta do PT é um marco na história do 
partido 

 
Deputado Zé Inácio e a nova presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann 

 
O deputado Zé Inácio esteve no “6º Congresso Nacional do PT – Marisa Leticia Lula da 
Silva”, que teve início na última quinta-feira (1º) e aconteceu em Brasília. A abertura do 
congresso foi marcada por uma homenagem a ex primeira dama Marisa Leticia. 
 
Durante o evento, que terminou neste sábado (03), foi reforçada a importância e a 
necessidade de união e fortalecimento do PT para enfrentar os retrocessos que o atual 
governo vem querendo impor a classe trabalhadora. 
 
Mais de 1,2 mil pessoas passaram pelo evento nesses três dias. A delegação 
representando a Chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula”, 
liderada pelo Deputado Zé Inácio, era a maior do Maranhão. Ao todo, o estado 
participou com 24 delegados e delegadas, consagrando-se como a 7a maior bancada 
do Brasil presente no congresso. 
 
Um dos momentos mais marcantes do congresso foi durante os discursos da 
presidenta Dilma Rousseff, que reforçou a importância das “Diretas Já”: “estamos 
vendo avanço de medidas de exceção ocorrendo sistematicamente. Precisamos da 
legitimidade que só o voto direto dá. É diretas por uma questão de sobrevivência do 
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país”, afirmou. E do ex-presidente Lula, que disse “Se a esquerda for pra disputa bem 
preparada e com um programa factível, a gente vai voltar a governar esse país em 
2018!”. 
 
Além de discutir a atual situação política do país, o 6º Congresso Nacional do PT 
também foi um momento de escolha da nova presidência nacional do partido e tinha 
como candidatos a senadora Gleisi Hoffmann (PT – PR) e o senador Lindbergh Farias 
(PT – RJ). Seiscentos delegados votaram e elegeram a senadora Gleisi Hoffmann a 
primeira mulher Presidenta do Partido dos Trabalhadores, com 61,89% dos votos. 
 
Em seu discurso Gleisi disse “Eu tenho uma grande responsabilidade por ser a primeira 
mulher a presidir o PT. É uma grande responsabilidade com as companheiras. Eu vou 
precisar muito da ajuda, do apoio e da unidade de todos vocês”. 
 

 
Alguns delegados da chapa “Por Um Maranhão Mais Justo Para Todos e Para Lula” 

 
A senadora também fez um agradecimento especial a Lula, presidente de honra do PT: 
“e um agradecimento especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos nós 
amamos o Lula. Ele sabe da importância que tem para esse partido e para o país”. 
 
Para o deputado Zé Inácio, “esse é um momento de extrema importância, pois reforça 
o compromisso do Partido com a luta das mulheres. Além disso a senadora Gleisi é uma 
mulher de fibra, atuante e que certamente conduzira o PT da melhor forma, pautando 
a luta pela defesa da democracia, das diretas já e em defesa de Lula”. 
 
Representantes de movimentos sociais como a União Nacional dos Estudante (UNE), 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Frente Brasil Popular e Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) também estiveram presentes no congresso e 
defenderam a importância de o povo ir às ruas lutar pelas “Diretas Já” e reforçaram seu 
apoio à candidatura de Lula para presidente. 
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Wellington lamenta abandono do esporte no Maranhão por falta de incentivo do 
governo 

 
Wellington denunciou abandono de quadras e campos, caracterizando a irresponsabilidade da Prefeitura de São Luís 

 
Quadras abandonadas, atletas sem apoio e esporte sem incentivo. Essa é a triste 
realidade do Maranhão, que foi pauta do deputado estadual Wellington do Curso (PP), 
durante pronunciamento na Assembleia Legislativa. 
 
Ao se pronunciar, Wellington mencionou a falta de incentivo ao esporte tanto pela 
Prefeitura de São Luís quanto pelo Governo do Maranhão. 
 
“Aqui no Maranhão nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, mas o que percebemos é 
uma triste realidade. De um lado, vemos nossos times perecendo sem qualquer tipo de 
incentivo; de outro, percebemos a omissão também municipal, ao vermos quadras 
abandonadas e atletas que não recebem nenhum apoio do Estado. Isso não é 
exclusividade de uma parte ou outra. Prova disso é que o orçamento do esporte 
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reduziu em quase R$ 13 milhões. Sem incentivo do Governo, o esporte do Maranhão 
pede socorro”, pontuou Wellington. 
 
O parlamentar fez ainda algumas denúncias quanto ao abandono de quadras e campos, 
caracterizando a irresponsabilidade da Prefeitura de São Luís. 
 
“Na Raposa, tem uma escola que o muro está pintadinho, que o muro está bonitinho. É 
o Centro de Ensino Professor José França. Por fora, tá pintado, mas por dentro…veja a 
situação da quadra. Em relação aos campos, temos o campo do Moreirão, Campo do 
Oito, lá no Santo Antônio que também está abandonado. Os problemas não terminam. 
A Prefeitura de São Luís já recebeu mais de R$ 214 mil para construir o Beira Rio, lá na 
Ilhinha. E fica a pergunta: onde foi aplicado tudo isso? Lá não foi. Há também outros 
casos como o do Jaizão, lá no Coroadinho. Todas essas denúncias iremos oficializar 
ante o Ministério Público, a fim de que adote as devidas providências”, disse o 
parlamentar. 
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Deputado Wellington é recebido pelo governador do Amazonas, durante reunião do 
Parlamento Amazônico 

 
Deputado Wellington foi recebido pelo governador do Amazonas, David Almeida 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) foi recebido, na manhã da última sexta-
feira (26), pelo Governador do Estado do Amazonas, David Almeida (PSD). O encontro 
foi realizado no palácio do Governo, em Manaus, logo após reunião da diretoria do 
Parlamento Amazônico. 
 
Na oportunidade, Wellington e o Governador do Amazonas conversaram sobre temas 
que foram debatidos no Parlamento Amazônico, como Energia e Mineração; 
Demarcação e Áreas de Reservas Ecológicas; Aviação Regional e o isolamento da região 
Norte e Nordeste. 
 
“São temas de grande relevância para a nossa Amazônia e precisam sempre de 
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discussões. Com a união do Executivo e Legislativo, conseguiremos mais benefícios 
para a região amazônica, para a região Norte e Nordeste. Na reunião do Parlamento 
Amazônico, ainda falamos sobre o prejuízo econômico para o Maranhão quanto aos 
cortes de voos regulares que resultou em aumento de preços das passagens áreas. Nós 
precisamos tomar alguma providência, precisamos fomentar os voos na Região e não 
tirar. Infelizmente quem sofre com tudo isso, são os passageiros, são os turistas que 
querem visitar o nosso Estado neste período de férias, no período junino e encontram 
essa situação, lamentável”, disse Wellington. 
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Presidente da Assembleia faz nova cirurgia e recupera-se satisfatoriamente 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho deu entrada, 
nesta sexta-feira (2), às 17h, no hospital da Unimed, em Teresina (PI), com um quadro 
febril. 
 
Ele foi avaliado e medicado pela equipe médica coordenada pelo Cirurgião Dr. José 
Rodrigues, da qual fazem parte Dr. Avelar e Dra. Luana Chaib. 
 
Depois da realização de alguns exames, a equipe chegou à conclusão de tratar-se de 
um quadro infeccioso secundário a um cateter (Pot-A-cat), que foi implantado em SP 
há 4 anos, para realização de tratamento quimioterápico. 
 
Ontem mesmo, após o diagnóstico, a equipe do Dr. José Rodrigues fez uma pequena 
cirurgia para retirada deste cateter. A cirurgia foi realizada com sucesso e sem 
intercorrências. 
 
No momento, o deputado Humberto Coutinho encontra-se em recuperação pós-
operatória em apartamento do hospital da Unimed, acompanhado da Dra. Cleide 
Coutinho, filhos, netos e demais familiares. 
 
A equipe médica informa que Dr Humberto permanecerá internado em uso de 
antibióticos intravenosos, por mais alguns dias. 
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Adriano Sarney denuncia falta de transparência do Governo do Maranhão 

 
Deputado Adriano Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou explicações da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura (Sinfra), nesta quarta-feira (31), sobre o não fornecimento de 
informações das obras do Anel da Soja. 
 
A falta de transparência ocorre desde dezembro do ano passado, depois de audiência 
pública ocorrida em Balsas, coordenada pelo parlamentar, quando foi protocolado na 
Sinfra um requerimento da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia 
Legislativa, então presidida por Adriano, solicitando relatório do andamento do 
projeto. 
 
Em consequência da falta de informações, o parlamentar cogita levar o caso à Justica, 
por ato de improbidade administrativa. 
 
“A Assembleia Legislativa está sendo desrespeitada constantemente, porque nós, 
deputados e deputadas, não conseguimos obter informações sobre as ações do 
Governo do Estado. O que o governo comunista está querendo esconder? Se o 
governo não quer responder à Assembleia, então terá que responder à Justiça”, 
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declarou Adriano. 
 
O deputado lembrou de ter cobrado do secretário Clayton Noleto (Sinfra), em fevereiro 
deste ano, em sabatina realizada na Assembleia, informações sobre o andamento das 
obras e que o mesmo havia prometido enviar as informações, mas não cumpriu. 
 
O Anel da Soja é um importante projeto, que teve início no governo Roseana Sarney 
(PMDB), financiado com recursos do BNDES, que visa integrar a logística do 
agronegócio do Sul do Maranhão ao Porto do Itaqui, passando pela Ferrovia Norte-Sul. 
 

 


