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Deputado pede investigação para casos de afastamento de prefeitos no Maranhão 

 
 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB) usou a tribuna da Assembleia, na sessão desta 
segunda-feira (4), para pedir providências à Corregedoria do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanto aos casos 
de afastamento de prefeitos. “Esses afastamentos temporários de prefeitos são 
criminosos para os municípios”, afirmou. 
 
O deputado citou como exemplo o caso ocorrido no município de São João do Caru (MA), 
onde há 90 dias foi afastado o prefeito. “Eu fiz uma denúncia aqui, há algum tempo, que 
o caso do município de São João do Caru é de uma organização criminosa formada por 
três ou quatro ex-prefeitos, todos com problemas no Tribunal de Contas do Estado, da 
União e inelegíveis, que se juntaram com o vice-prefeito. Formaram uma organização 
criminosa e tomaram o mandato do prefeito. Quem sofre com isso é a sociedade”, 
acrescentou. 
 
Segundo Raimundo Cutrim, a Corregedoria devia verificar a situação desses 
afastamentos, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que o 
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prefeito só pode sair quando é julgado definitivamente. “Afastaram agora a prefeita de 
Amapá do Maranhão. Os gastos com advogados nesses casos são caríssimos. E quem 
paga a conta é o município, enxertando notas frias. O tribunal de Contas deveria fazer 
inspeção de imediato nesses municípios onde os prefeitos estão sendo afastados”, 
ressaltou. 
 
“Essa situação, no Maranhão, virou brincadeira. A Câmara arranja qualquer motivo e 
afasta, e nisso vai ficando, e o dinheiro do município vai se diluindo em causas, com 
dinheiro pago do município. São casos que a Corregedoria tem que ficar acompanhando 
para que os municípios não quebrem mais do que já estão quebrados. Nós estamos 
levando esses municípios à falência e quem sofre são as pessoas que ali vivem, residem 
e moram”, denunciou Raimundo Cutrim. 
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Eduardo Braide costura o apoio de quatro partidos para confirmar candidatura 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OeUpVq2PSYk
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Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (4), o deputado Eduardo Braide (PMN) falou 
sobre sua pré-candidatura ao governo do Maranhão e agradeceu por ter seu nome 
lembrado nas pesquisas. 
 
Sem confirmar que é candidato, Braide disse que ainda está conversando com partidos 
e ouvindo pessoas, a família e as orientações do partido. 
 
O blog apurou que Eduardo Braide costura o apoio do PHS, Podemos, Avante e PSC. Seria 
uma aliança com cinco partidos, contando com o PMN. 
 
Caso consiga fechar com essas legendas, Braide pode desistir de disputar uma vaga na 
Câmara Federal e entrar de vez na sucessão estadual. 
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Deputado Zé Inácio realiza agendas de trabalho pela baixada maranhense 

 
 
Nos dias 01 e 02 de junho o Deputado Estadual Zé Inácio (PT) visitou os municípios de 
São Bento, Pinheiro, Cururupu e Serrano. 
 
Em diversas reuniões e encontros com lideranças da baixada maranhense foi debatido 
sobre a conjuntura política estadual e nacional, os desmontes e cortes orçamentários de 
Temer e seus efeitos para o desenvolvimento da agricultura Familiar. À exemplo da 
assistência técnica nos governos de Lula e Dilma, os investimentos eram da ordem de R$ 
350 e R$ 400 milhões e agora o orçamento para 2018 despenca para R$ 100 milhões. 
 
Em Pinheiro e Serrano, a visita contou com a participação da pré-candidata a Deputada 
Federal pelo (PSB), Socorro Nascimento. 
 
Os encontros foram realizados com lideranças dos Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, quilombolas e sempre com debates voltados para a importância 
da agricultura familiar que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do 
brasileiro, além de corresponder a 9% do Produto Interno Bruto. E que, apesar de 
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fundamental importância para o povo brasileiro, o atual governo federal prioriza a pauta 
do agronegócio, o que revolta e desanima o agricultor familiar. 
 
“Foi um momento oportuno para ouvir a necessidade das comunidades, ver in loco a 
demanda de cada um, mas também conversar sobre política e o desenvolvimento das 
famílias no campo”, disse Zé Inácio. 
 
Em São Bento e Cururupu, os encontros foram realizados com filiados e diretórios 
municipais do Partido dos Trabalhadores sobre a candidatura do ex-presidente Luís 
Inácio da Silva e as eleições em 2018. 

 

  



 

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: 
A firmeza da pré-candidatura de Alexandre Almeida ao 

Senado… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/06/2018 

A firmeza da pré-candidatura de Alexandre Almeida ao Senado… 

 
 
Em mais um final de semana de visitas aos municípios da Baixada Maranhense, o 
deputado Alexandre Almeida, pré-candidato ao Senado pelo PSDB, mostra a firmeza e a 
solidez de seu projeto político rumo à Câmara Alta. 
 
Acompanhado do senador Roberto Rocha, presidente estadual do PSDB e pré-candidato 
ao governo do estado, Alexandre Almeida, e demais lideranças políticas que compõem 
a comitiva tucana, percorreram vários municípios mostrando uma alternativa para a 
política maranhense. 
 
Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, Pinheiro, Santa Helena e Pedro do 
Rosário foram os municípios visitados. Em todos eles, Roberto Rocha e Alexandre 
Almeida se reuniram com lideranças políticas e, principalmente, com a população, para 
um momento de prestação de contas de suas atuações parlamentares e apresentação 
dos projetos para o desenvolvimento da região. 
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Durante entrevista concedida a rádio Santa Helena FM, no município de Santa Helena, 
Alexandre Almeida destacou o tamanho do desafio que enfrenta ao decidir aceitar o 
convite para ser candidato a senador. 
 
“Entendo que precisamos verdadeiramente promover uma renovação política em nosso 
estado. O nosso propósito é exatamente abrir uma porta, um caminho novo para que a 
população maranhense possa escolher um senador jovem e comprometido com as 
causas da juventude. Um senador ficha limpa, um senador que tenha vigor e disposição 
para defender os interesses da nossa população”, enfatizou Almeida. 
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Zé Inácio realiza agendas de trabalho pela baixada maranhense… 

 
 
Nos dias 01 e 02 de junho o Deputado Estadual Zé Inácio (PT) visitou os municípios de 
São Bento, Pinheiro, Cururupu e Serrano.  
 
Em diversas reuniões e encontros com lideranças da baixada maranhense foi debatido 
sobre a conjuntura política estadual e nacional, os desmontes e cortes orçamentários de 
Temer e seus efeitos para o desenvolvimento da agricultura Familiar. 
 
A exemplo da assistência técnica nos governos de Lula e Dilma, os investimentos eram 
da ordem de R$ 350 e R$ 400 milhões e agora o orçamento para 2018 despenca para R$ 
100 milhões. 
  
Em Pinheiro e Serrano, a visita contou com a participação da pré- candidata a Deputada 
Federal pelo (PSB), Socorro Nascimento. 
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Os encontros foram realizados com lideranças dos Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, quilombolas e sempre com debates voltados para a importância 
da agricultura familiar que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do 
brasileiro, além de corresponder a 9% do Produto Interno Bruto. 
 
E que, apesar de fundamental importância para o povo brasileiro, o atual governo federal 
prioriza a pauta do agronegócio, o que revolta e desanima o agricultor familiar. 
  
“Foi um momento oportuno para ouvir a necessidade das comunidades, ver in loco a 
demanda de cada um, mas também conversar sobre política e o desenvolvimento das 
famílias no campo”, disse Zé Inácio. 
  
Em São Bento e Cururupu, os encontros foram realizados com filiados e diretórios 
municipais do Partido dos Trabalhadores sobre a candidatura do ex-presidente Luís 
Inácio da Silva e as eleições em 2018. 
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Em vídeo, Braide diz que ainda precisa ouvir família, eleitores e partido sobre 
candidatura… 

Deputado agradece a lembrança do seu nome – sempre em terceiro lugar para o governo 
– e garante que agirá com transparência sobre o futuro político-eleitoral. 
 

 
 
Em vídeo encaminhado a este blog – e publicado em suas redes sociais – o deputado 
estadual Eduardo Braide (PMN) agradeceu a mais uma aparição do seu nome em terceiro 
lugar nas pesquisas de intenção de votos para o governo, mas não definiu se será mesmo 
candidato a governador. 
 
– De mim vocês sempre ouvirão a transparência e a verdade. os meus caminhos políticos 
são traçados ouvindo as pessoas, ouvindo a minha família e as orientações do meu 
partido. E nesse caso não vai ser diferente – afirmou o parlamentar. 
 
Braide reafirmou que continua discutindo o futuro do Maranhão com lideranças políticas 
de vários partidos. 
 
Mas não definiu quando tomará uma decisão definitiva sobre a candidatura… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oygvcqr2bWg
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Deputado Zé Inácio realiza agendas de trabalho pela Baixada Maranhense 

 
Os encontros foram realizados com lideranças dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, quilombolas,  
sempre com debates voltados à importância da agricultura familiar 

 
Nos dias 1º e 2 deste o Deputado Estadual Zé Inácio (PT) visitou os municípios de São 
Bento, Pinheiro, Cururupu e Serrano. Em diversas reuniões e encontros com lideranças 
da baixada maranhense foi debatido sobre a conjuntura política estadual e nacional, os 
desmontes e cortes orçamentários de Temer e seus efeitos para o desenvolvimento da 
agricultura Familiar. À exemplo da assistência técnica nos governos de Lula e Dilma, os 
investimentos eram da ordem de R$ 350 e R$ 400 milhões e agora o orçamento para 
2018 despenca para R$ 100 milhões. 
 
Em Pinheiro e Serrano do Maranhão, a visita contou com a participação da pré-candidata 
a Deputada Federal pelo (PSB), Socorro Nascimento. 
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Os encontros foram realizados com lideranças dos Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, quilombolas e sempre com debates voltados para a importância 
da agricultura familiar que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do 
brasileiro, além de corresponder a 9% do Produto Interno Bruto. E que, apesar de 
fundamental importância para o povo brasileiro, o atual governo federal prioriza a pauta 
do agronegócio, o que revolta e desanima o agricultor familiar. 
 
“Foi um momento oportuno para ouvir a necessidade das comunidades, ver in loco a 
demanda de cada um, mas também conversar sobre política e o desenvolvimento das 
famílias no campo”, disse Zé Inácio. 
 
Em São Bento e Cururupu, os encontros foram realizados com filiados e diretórios 
municipais do Partido dos Trabalhadores sobre a candidatura do ex-presidente Luís 
Inácio da Silva e as eleições em 2018. 
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Wellington reafirma luta para que governo Flávio Dino reduza alíquota do ICMS de 
combustíveis 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar uma ação por parte do 
governador Flávio Dino. Ao fazer referência ao gesto do Governo Federal que fez uma 
redução na aliquota da Cide, PIS/Confins para tentar baixar o preço nas bombas, 
Wellington ressaltou que o Governo do Estado também precisa fazer sua parte, já que 
também há o ICMS, que incide diretamente no preço do combustível, e cabe ao Estado 
reduzir as alíquotas do imposto. 
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De acordo com dados da Fecombustíveis – MA, atualmente, no Maranhão, R$ 1,09 do 
preço da gasolina é devido ao ICMS, imposto estadual, que corresponde a 26% do valor 
final na bomba (posto de combustível); no diesel, corresponde a 17% de ICMS e o valor 
destinado ao estado é de R$ 0,601; e, ainda, de R$ 0,905 no preço do etanol. 
 
“O preço dos combustíveis resulta de impostos federais e impostos estaduais. O Governo 
Federal já zerou a Cide, com isso baixou somente o preço do diesel em 0,46 centavos. 
Atualmente, 26% do valor da gasolina, por exemplo, no Maranhão, é devido a imposto 
estadual e 17% no diesel. Eu continuo na luta para que o Governador do Estado faça a 
sua parte e reduza o ICMS no Maranhão, assim como ele já fez em 2016, para ajudar 
aliados políticos, reduzindo a alíquota do diesel de 17% para 2%. Se Flávio Dino já baixou 
o imposto para ajudar aliados políticos em 2016, agora lutamos para que ele possa 
reduzir o ICMS dos combustíveis no Maranhão, mas, dessa vez, para ajudar a população”, 
afirmou o deputado Wellington. 
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Raimundo Cutrim faz grave acusação sobre afastamento de Prefeitos no Interior do 
Maranhão 

 
 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB) usou a tribuna da Assembleia, na sessão desta 
segunda-feira (4), para pedir providências à Corregedoria do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanto aos casos 
de afastamento de prefeitos. “Esses afastamentos temporários de prefeitos são 
criminosos para os municípios”, afirmou. 
 
O deputado citou como exemplo o caso ocorrido no município de São João do Caru (MA), 
onde há 90 dias foi afastado o prefeito. “Eu fiz uma denúncia aqui, há algum tempo, que 
o caso do município de São João do Caru é de uma organização criminosa formada por 
três ou quatro ex-prefeitos, todos com problemas no Tribunal de Contas do Estado, da 
União e inelegíveis, que se juntaram com o vice-prefeito. Formaram uma organização 
criminosa e tomaram o mandato do prefeito. Quem sofre com isso é a sociedade”, 
acrescentou. 
 
Segundo Raimundo Cutrim, a Corregedoria devia verificar a situação desses 
afastamentos, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que o 
prefeito só pode sair quando é julgado definitivamente. “Afastaram agora a prefeita de 
Amapá do Maranhão. Os gastos com advogados nesses casos são caríssimos. E quem 
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paga a conta é o município, enxertando notas frias. O tribunal de Contas deveria fazer 
inspeção de imediato nesses municípios onde os prefeitos estão sendo afastados”, 
ressaltou. 
 
“Essa situação, no Maranhão, virou brincadeira. A Câmara arranja qualquer motivo e 
afasta, e nisso vai ficando, e o dinheiro do município vai se diluindo em causas, com 
dinheiro pago do município. São casos que a Corregedoria tem que ficar acompanhando 
para que os municípios não quebrem mais do que já estão quebrados. Nós estamos 
levando esses municípios à falência e quem sofre são as pessoas que ali vivem, residem 
e moram”, denunciou Raimundo Cutrim. 
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Pesquisa Exata mostra Eliziane Gama liderando a disputa para o Senado 

 
A Exata entrevistou 1.400 pessoas em todas as regiões do Estado. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para  
mais ou para menos 

 
O Jornal Pequeno divulgou, nesta terça-feira (5), a pesquisa do Instituto Exata para a 
disputa pelo Senado Federal no Maranhão. 
 
Após ter seu nome lançado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), a deputada federal 
Eliziane Gama (PPS) apareceu liderando com 17% das intenções de voto. Edison Lobão 
(MDB) e Sarney Filho (PV) aparecem empatados com 15%. 
 
Logo atrás, aparecem Weverton Rocha (PDT) com 9%, Zé Reinaldo Tavares (PSDB) com 
8% e Alexandre Almeida (PSDB) com 6%. Mostrando que a corrida para o Senado será 
super disputada. 
 
O percentual das pessoas que votam nulo/branco/nenhum foi de 18% e não sabem ou 
não responderam é de 12%. 
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A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº 06478/2018 e foi 
realizada entre os dias 25 e 30 de maio. A Exata entrevistou 1.400 pessoas em todas as 
regiões do Estado. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para 
menos. O intervalo de confiança de 95%. 
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Assembleia Legislativa lamenta falecimento de Jano Pereira de Macedo 

 
Grande liderança política, comerciante e agropecuarista do município de Porto Franco, Jano Macedo  
faleceu aos 85 anos, em decorrência de fibrose pulmonar 

 
A Assembleia Legislativa externa seu mais profundo pesar pelo falecimento de Jano 
Pereira de Macedo, pai da deputada estadual Valéria Macedo e do deputado federal 
Deoclides Macedo. Grande liderança política, comerciante e agropecuarista do 
município de Porto Franco, ele faleceu aos 85 anos, na manhã desta segunda-feira (4), 
em decorrência de fibrose pulmonar. 
 
Neste momento de pesar, o Parlamento Estadual solidariza-se com os familiares e 
amigos do ente querido, rogando a Deus o conforto para superar a dor desta imensurável 
perda. 
 
O velório está acontecendo na residência da família, localizada na Travessa Celso 
Magalhães, 22, Centro, na cidade de Porto Franco. 
 

Deputado Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Alexandre Almeida mostra força em pré-candidatura ao Senado 

 

 
 
Em mais um final de semana de visitas aos municípios da Baixada Maranhense, o 
deputado Alexandre Almeida, pré-candidato ao Senado pelo PSDB, mostra a firmeza e a 
solidez de seu projeto político rumo à Câmara Alta. 
 
Acompanhado do senador Roberto Rocha, presidente estadual do PSDB e pré-candidato 
ao governo do estado, Alexandre Almeida, e demais lideranças políticas que compõem 
a comitiva tucana, percorreram vários municípios mostrando uma alternativa para a 
política maranhense. 
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Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, Pinheiro, Santa Helena e Pedro do 
Rosário foram os municípios visitados. Em todos eles, Roberto Rocha e Alexandre 
Almeida se reuniram com lideranças políticas e, principalmente, com a população, para 
um momento de prestação de contas de suas atuações parlamentares e apresentação 
dos projetos para o desenvolvimento da região. 
 
Durante entrevista concedida a rádio Santa Helena FM, no município de Santa Helena, 
Alexandre Almeida destacou o tamanho do desafio que enfrenta ao decidir aceitar o 
convite para ser candidato a senador. 
 
“Entendo que precisamos verdadeiramente promover uma renovação política em nosso 
estado. O nosso propósito é exatamente abrir uma porta, um caminho novo para que a 
população maranhense possa escolher um senador jovem e comprometido com as 
causas da juventude. Um senador ficha limpa, um senador que tenha vigor e disposição 
para defender os interesses da nossa população”, enfatizou Almeida. 

 

  



 

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: Conselho Nacional de Juventude se reúne no Maranhão 
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Conselho Nacional de Juventude se reúne no Maranhão 

 
 
O Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) promove essa semana, de 6 a 8 de junho, 
a agenda oficial da Caravana do Conjuve, que faz parte da 46ª Reunião Ordinária do 
Conselho, em São Luís, Maranhão. A realização da reunião no Estado do Maranhão é 
fruto de um encaminhamento do Plenário e da Mesa Ampliada a respeito da proposta 
da Caravana que busca aproximar o Conselho da realidade das diferentes juventudes, 
por meio da descentralização das reuniões e da criação de espaços de diálogo com as 
diferentes juventudes do país. 
 
A cerimônia de abertura será realizada na quarta-feira (6), às 9h no Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) de Monte Castelo. Também, na ocasião, será realizado a Roda de 
Conversa com o tema “As conquistas da juventude brasileira na última década”. Após o 
ato, o Conjuve lança oficialmente o Conselhos em Rede, uma campanha concreta de 
fortalecimento dos conselhos do Brasil, uma parceria da Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ) e Conjuve com o Fórum Nacional de Gestores Estaduais e Municipais de 
Juventude. 
 
*Homenagem ao Conjuve* 
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O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão convocou uma sessão 
solene para prestar elevada homenagem ao Conjuve pelos relevantes serviços prestados 
à juventude brasileira e em comemoração aos 13 anos de seu funcionamento e dos 
últimos avanços na política de juventude no Brasil, na qual o Conjuve tem exercido um 
papel destacado. 
 
A sessão será realizada na quinta-feira (7), no Plenário da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, às 15h, e deve contar com a presença do ministro-chefe da Secretaria de 
Governo da Presidemcia da República, Carlons Marun, do secretário nacional de 
juventude, Assis Filho, do senador João Alberto, do deputado estadual Roberto Costa, 
do presidente do Conjuve, Anderson Pavin, outras autoridades, conselheiros nacionais 
de juventude, gestores municipais de juventude e demais membros e representantes do 
Conjuve. 
 
PROGRAMAÇÃO 
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Zé Inácio (PT) realiza agendas de trabalho pela baixada maranhense 

 
 
Nos dias 01 e 02 de junho o Deputado Estadual Zé Inácio (PT) visitou os municípios de 
São Bento, Pinheiro, Cururupu e Serrano. 
 
Em diversas reuniões e encontros com lideranças da baixada maranhense foi debatido 
sobre a conjuntura política estadual e nacional, os desmontes e cortes orçamentários de 
Temer e seus efeitos para o desenvolvimento da agricultura Familiar. À exemplo da 
assistência técnica nos governos de Lula e Dilma, os investimentos eram da ordem de R$ 
350 e R$ 400 milhões e agora o orçamento para 2018 despenca para R$ 100 milhões. 
 
Em Pinheiro e Serrano, a visita contou com a participação da pré-candidata a Deputada 
Federal pelo (PSB), Socorro Nascimento. 
 
Os encontros foram realizados com lideranças dos Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, quilombolas e sempre com debates voltados para a importância 
da agricultura familiar que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do 
brasileiro, além de corresponder a 9% do Produto Interno Bruto. E que, apesar de 
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fundamental importância para o povo brasileiro, o atual governo federal prioriza a pauta 
do agronegócio, o que revolta e desanima o agricultor familiar. 
 
“Foi um momento oportuno para ouvir a necessidade das comunidades, ver in loco a 
demanda de cada um, mas também conversar sobre política e o desenvolvimento das 
famílias no campo”, disse Zé Inácio. 
 
Em São Bento e Cururupu, os encontros foram realizados com filiados e diretórios 
municipais do Partido dos Trabalhadores sobre a candidatura do ex-presidente Luís 
Inácio da Silva e as eleições em 2018. 
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Roberto Rocha esquece Dino e foca em Roseana para tentar chegar ao segundo turno 

 
 
O pré-candidato ao governo do estado, senador Roberto Rocha (PSDB) reconheceu a 
pré-candidata Roseana Sarney (MDB) com potencial para alcançar o segundo turno nas 
eleições de 2018. 
 
O senador deu a declaração para uma rádio do interior do estado, durante atividades da 
sua pré-campanha no final de semana. As considerações do tucano ganharam 
repercussão no jornal “O Estado do Maranhão” desta terça-feira (05). 
 
Durante a entrevista, Roberto deixou claro que pretende polarizar a disputa eleitoral 
com ex-governadora do estado. O senador entende que o fato de Flávio Dino (PCdoB) 
estar à frente do Palácio dos Leões no ano eleitoral já o consolida para a disputa do 
segundo turno. 
 
“Dino tem 30% dos votos por conta de ser o governador e estará no segundo turno. Mas, 
sem o Palácio dos Leões, ele não chegaria nem ao segundo turno. Por conta disso, a 
minha adversária nessa primeira eleição é a ex-governadora Roseana”, admitiu. 
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Todas as pesquisas de intenções de voto divulgadas recentemente apontam Dino com 
larga vantagem em primeiro lugar, seguido pela ex-governadora Roseana em segundo e 
pelo deputado estadual Eduardo Braide (PMN) em terceiro. Roberto Rocha só aparece 
na quinta colocação, empatado tecnicamente com Maura Jorge (PSL). 
 
Em todos os levantamentos e cenários apresentados, até o momento, o governador 
Flávio Dino venceria o pleito em outubro ainda no primeiro turno. 
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Morre o pai dos deputados Deoclides Macedo e Valéria Macedo 

 
 
Morreu nesta segunda-feira (4), Jano Macedo, pai do deputado federal Deoclides 
Macedo e da deputada estadual Valéria Macedo. Aos 85 anos, ele faleceu por conta de 
uma fibrose pulmonar. A deputada Valéria emitiu nota comunicando a perda. 
 
Com muita tristeza e profunda dor, informo aos familiares, amigos e à população do 
Maranhão o falecimento de meu pai, Jano Pereira de Macedo, aos 85 anos, ocorrido na 
manhã de hoje (4), em Porto Franco, em decorrência de fibrose pulmonar. Meu pai, 
conhecido como Jano Macedo, era comerciante e agropecuarista em Porto Franco. 
Deixou minha querida mãezinha Maria de Jesus Santos Macedo, meus irmãos Deoclides 
Macedo, Verbena Macedo, Marcelo Macedo e eu. O velório ocorrerá a partir da manhã 
de hoje, na Travessa Celso Magalhães, 22, Centro, nesta cidade de Porto Franco, 
residência da família. 
 
Valéria Macedo 
 
Deputada estadual 
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Braide diz que está no páreo pelo Governo do Estado e que segue “construindo” sua 
candidatura 

 
Eduardo Braide mantém projeto e está “construindo”  
candidatura ao Governo 

 
“Há três tipos de candidatura: a que é imposta pelo partido, a que nasce do desejo do 
candidato, e aquela que emerge do sentimento popular. O meu projeto se enquadra no 
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terceiro caso, e cabe a mim construir as condições para viabilizá-lo, discutindo com 
partidos, ouvindo meus familiares e conversando com o meu partido. É o que estou 
fazendo”. Foi assim que o deputado estadual Eduardo Braide (PMN) explicou ontem à 
Coluna o estágio em que se encontra a sua movimentação em busca de lastro político e 
partidário para viabilizar o projeto de disputar o Governo do Estado em Outubro. 
Cauteloso e medindo cuidadosamente cada palavra, Braide se declarou “feliz” com a 
mais recente pesquisa do instituto Exata, que também o apontou em terceiro lugar com 
6% das preferências do eleitorado, atrás apenas do governador Flávio Dino (PCdoB), com 
57%, e da ex-governadora Roseana Sarney (MDB), com 30%. E afirmou que está na 
corrida pelo Palácio dos Leões porque percebe na população “o interessa livrar a política 
do Maranhão dessa dicotomia Sarney versus Anti-Sarney”. 
 
Na conversa direta, o deputado Eduardo Braide emite todos os sinais de que está 
disposto a encarar o desafio de entrar numa guerra eleitoral contra um governador forte 
e prestigiado e que busca a reeleição, e uma ex-governadora que também tem cacife 
gordo. Mas avisa que não dará passos precipitados. Continua conversando – ontem à 
noite mesmo, respondeu a uma ligação da Coluna por volta das 21 horas, pedindo 
desculpas e justificando que se encontrava numa reunião que durou três horas. “Estava 
conversando com partidos, avaliando a possibilidade de uma aliança, como tenho feito 
praticamente todos os dias”, disse. 
 
Eduardo Braide justifica sua movimentação para viabilizar uma candidatura a 
governador enfatizando a tese segundo a qual esse projeto “nasceu de um sentimento 
popular”. Lembra que até agora não declarou uma única vez sequer, que seja candidato 
a governador. “São as pessoas que me dizem que devo ser candidato, e eu estou 
ouvindo, conversando, avaliando”, explica o parlamentar, lembrando o fato de que, 
mesmo sem dito uma palavra sobre a sucessão estadual, uma pesquisa feita três meses 
depois da eleição para a Prefeitura de São Luís, na qual ficou em segundo lugar, o 
apontou como o terceiro, com 11% das preferências. “Foi uma sinalização muito forte, 
que eu, como político, não tenho o direito de ignorar”, assinala. 
 
E foi nessa linha de candidato a candidato, depois de checar os números da pesquisa 
Exata, Eduardo Braide gravou um vídeo com a seguinte mensagem: 
 
“A gratidão que eu tenho por ter sido lembrado em todas as pesquisas para o Governo 
do Estado é imensa. E é esse incentivo que me tem feito conversar com partidos e 
lideranças que acreditam que o Maranhão pode ser diferente. De mim, vocês sempre a 
transparência e a verdade. Os meus caminhos políticos são traçados ouvindo as pessoas, 
ouvindo a mi há família e as orientações do meu partido. E nesse caso não será diferente. 
Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, e Deus abençoe nosso Maranhão”. 
 
Sua mensagem, como se vê, é direta, consegue passar o que está em jogo, mas ele tem 
o cuidado de não fazer afirmações a respeito de candidatura. 
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Eduardo Braide sabe que, por ser um político jovem, com forte dose de carisma, em 
condições, portanto, de se tornar a “terceira via” que nem o senador Roberto Rocha nem 
a ex-prefeita de Lago da Pedra Maura Jorge (Podemos) conseguiram encarnar até aqui, 
tem um horizonte largo pela frente, que não se esgota nessa corrida sucessória. E é 
exatamente por compreender essa perspectiva que seu projeto de candidatura ao 
Governo do Estado agora é um grande ensaio, que poderá ou não dar certo. O que não 
é dito por ele categoricamente, mas que parece muito claro, é que, se vier mesmo a ser 
candidato, o será com seus próprios pés, construindo uma ampla base de apoio, pois não 
pretende ser escada para nenhum outro candidato. 
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Parlamentar fez grave acusação e pediu atenção dos Tribunais de Justiça e de Contas. 
Segundo o deputado, tudo não passa de armação idealizada por vereadores e 
advogados, que juntos formam umas organizações criminosa. 

 
Raimundo Cutrim pede investigação para casos de  
afastamento de prefeitos… 

 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB) usou a tribuna da Assembleia, na sessão desta 
segunda-feira (4), para pedir providências à Corregedoria do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanto aos casos 
de afastamento de prefeitos. “Esses afastamentos temporários de prefeitos são 
criminosos para os municípios”, afirmou. 
 
Cutrim destacou que a Corregedoria do Tribunal de Justiça devia verificar a situação 
desses afastamentos, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina 
que o prefeito só pode sair quando é julgado definitivamente. 
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“Afastaram agora a prefeita de Amapá do Maranhão. Os gastos com advogados nesses 
casos são caríssimos. E quem paga a conta é o município, enxertando notas frias. O 
tribunal de Contas deveria fazer inspeção de imediato nesses municípios onde os 
prefeitos estão sendo afastados”, denunciou. 
 
O deputado citou, também, o caso ocorrido no município de São João do Caru (MA), 
onde há 90 dias foi afastado o prefeito. “Eu fiz uma denúncia aqui, há algum tempo, 
que o caso do município de São João do Caru é de uma organização criminosa formada 
por três ou quatro ex-prefeitos, todos com problemas no Tribunal de Contas do Estado, 
da União e inelegíveis, que se juntaram com o vice-prefeito. Formaram uma 
organização criminosa e tomaram o mandato do prefeito. Quem sofre com isso é a 
sociedade”, acrescentou. 
 
“Essa situação, no Maranhão, virou brincadeira. A Câmara arranja qualquer motivo e 
afasta, e nisso vai ficando, e o dinheiro do município vai se diluindo em causas, com 
dinheiro pago do município. São casos que a Corregedoria tem que ficar 
acompanhando para que os municípios não quebrem mais do que já estão quebrados. 
Nós estamos levando esses municípios à falência e quem sofre são as pessoas que ali 
vivem, residem e moram”, completou Raimundo Cutrim. 
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Vice-prefeito de Pedreiras declara apoio ao deputado Glalbert Cutrim 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve na última quinta-feira, 31, no 
município de Pedreiras onde recebeu a importante adesão do vice-prefeito Everson 
Veloso (PDT). Companheiros de partido, Everson bateu o martelo em relação as eleições 
deste ano. 
 
O vice-prefeito de Pedreiras irá apoiar o deputado Glalbert Cutrim, que disputará a 
reeleição na Assembleia Legislativa. No encontro, além de familiares, estiveram 
presentes dona Aldenora Veloso, referência na educação do município, e os amigos 
Kaieno Cavalcante, proprietário da Global Clube, que também já declarou apoio a 
Glalbert, além dos amigos pessoais, vereador Bruno Curvina, presidente da Câmara e o 
prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia. 
 
Glalbert, que sempre está presente em Pedreiras, mantém ótima relação com a classe 
política local, e sempre é visto em companhia de autoridades municipais, independente 
de parceria política. 
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Para Everson, apoiar um candidato jovem que compartilha dos mesmos ideais de seu 
partido, sempre empenhado nas causas dos trabalhadores e que está presente em seu 
município é um motivo a mais. “Por sermos jovens, temos a obrigação de fazer política 
de forma inovadora, voltada para os interesses da população. Glalbert, que além de tudo 
é meu companheiro de partido, tem vindo a nossa cidade constantemente, conhece 
nossos maiores problemas e tenho certeza que estamos diante de uma grande parceria 
que irá resultar em benefícios para nossa região”. Destacou o vice-prefeito. 

 


