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Carlos Brandão não tem o apoio de lideranças do PSDB 

 
 
O presidente dos tucanos no Maranhão, Carlos Brandão, afirmou em entrevista que 
tem o controle de 90% do PSDB. A afirmação, no entanto, não condiz com a realidade 
do partido. 
 
Lideranças da sigla, como o ex-prefeito Sebastião Madeira, e o suplente de senador 
Pinto Itamaraty, contestaram Brandão, sinalizando que a maioria dos membros do 
PSDB maranhense não estão alinhados com o vice-governador. O prefeito de Ribamar, 
Luis Fernando e os deputados Sérgio Frota e Neto Evangelista também não andam 
muito contentes com a atual direção do PSDB no estado. 
 
Caso sonhe com o apoio do PSDB, o governador Flavio Dino precisa abrir uma linha de 
diálogo com o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves e outros nomes de 
peso do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique e o senador José Serra. Sem 
isso, dificilmente terá a legenda no seu palanque. 
 
Sem força no partido, Carlos Brandão já cogita deixar o ninho tucano e se filiar ao 
PTdoB onde tentaria uma candidatura a deputado federal. 
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Deputado Wellington participa da abertura da Campanha da Fraternidade 2017 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou da abertura da Campanha da 
Fraternidade, que aconteceu na tarde de sábado, 4, no Ginásio Castelinho, em São Luís. 
 
O evento é realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, neste 
ano, traz como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida”. 
 
Durante o evento, o deputado Wellington destacou a importância do tema deste ano e 
enfatizou a necessidade de se preocupar em garantir a qualidade de vida no hoje e no 
amanhã. 
 
“O tema da Campanha da Fraternidade deste ano enfatiza a importância  da 
diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio 
ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas. Simultâneo a isso, há a 
necessidade de se garantir a qualidade de vida no hoje, preocupando-se com o 
amanhã. Quando passamos a ter essa preocupação com a defesa da vida, passamos a 
buscar o combate às injustiças sociais e, assim, ao cumprimento dos direitos de todo 
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cidadão. Preocupar-se com o futuro é garantir um bem-estar no presente. É respeitar 
direitos, combater injustiças e lutar por um mundo melhor e mais digno”, disse 
Wellington. 
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Venezualização do Maranhão: Onde os comunistas estão aplicando nosso suado 
dinheiro? 

 
Imagens, Blog Luis Pablo 

 
O ano de 2017 começou com desemprego em alta e centenas de empresas falidas. 
Setor do comércio, turismo, empreendedorismo lamentando que na gestão comunista, 
que deveria melhorar, fez foi piorar. 
 
O Maranhão, se continuar seguindo a orientação comunista, poderá ser transformado 
em pouco tempo numa Cuba, ou Venezuela, países que receberam muita verba do 
Brasil, enquanto seus governantes levavam sua economia para o fundo do poço. 
 
Flávio Dino, que é um ferrenho defensor do petismo, que prometeu “fazer diferente”, 
continua nos passos de Lula e Dilma, o pior de tudo, deixou de lado o discurso de 
ajudar o povo sofrido e pobre de seu estado, que não aguentava mais pagar 
IMPOSTOS, e mandou aumentar a cobrança de ICMS. Se preparem para pagar, daqui a 
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10 dias, mercadorias mais caras. 
 
O comerciante aguenta? Quem aguenta o comunismo? 
 
Para onde estão indo os recursos do Maranhão? Como nos governos corruptos do PT, 
muita propaganda e mentiras, o povo sendo saqueado, roubado, enquanto a economia 
cai no buraco. 
 
Não queremos impostos, mentiras, não queremos ser transformados em Cuba nem 
Venezuela, Sr. Governador. 
 
Incoerência: 
 
Quando deveria investir no empreendedorismo, comunistas aumentam cargas 
tributárias. Quem esperou mudança para melhor, esqueça… 
 
Abaixo, a relação dos deputados que, seguindo orientação dos comunistas, decidiram 
se colocar contra o povo, para aprovar no PARLAMENTO ESTADUAL um aumento de 
impostos, que só trará fechamentos de empresas: 
 
Veja mais... 
 

  

http://blogdoricardosantos.com.br/2017/03/05/reeleicao-de-flavio-dino-esbarra-na-corrupcao-do-pt/
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Agressão de Roberto Rocha à base do governo é absurda, diz Rogério Cafeteira 

 
Rogério Cafeteira reage às agressões de Roberto Rocha 

 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rogério Cafeteira 
(PSB), reagiu indignado às declarações do senador Roberto Rocha (PSB), que classificou 
a base do governo de “base alugada”, em entrevista a uma revista local. 
 
Cafeteira criticou Roberto Rocha que no afã de atingir o governador Flavio Dino acusou 
a base de apoio ao governo de “alugada”. “Agressão absurda a uma base ampla que 
merece respeito”, disse o líder governista. 
 
A base de apoio ao governo Flavio Dino na Assembleia é formada por cerca de 30 
deputados, inclusive pela bancada do PSB, legenda que abriga Roberto Rocha. 
 
Rogério Cafeteira também criticou Rocha por este tentar propagar a falsa notícia de 
que a lancha escolar doado pelo governo do Estado ao município de Cajari teria sido 
adquirida pelo governo federal. 
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O deputado do PSB ensinou ao senador que existem três formas de estados e 
municípios participarem do programa “Caminho da escola”, entre as quais com 
recursos próprios mediante adesão à ata de registro de preços do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação). 
 
“Avisando a toda nossa bancada federal: nosso governo (Flavio Dino) recebe de muito 
bom grado ajudas de verbas federais, de ônibus e lanchas escolares. Obviamente 
daremos todos os créditos tanto ao parlamentar que enviar, quanto ao governo 
federal.”, ironizou o deputado, numa referência indireta ao senador. 
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Ana do Gás Participa de Diplomação de Novos Policiais 

A deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) esteve na cerimônia de conclusão do curso de 
formação de soldados da Polícia Militar onde 465 soldados foram diplomados. A 
solenidade aconteceu na tarde do último dia 3, no Quartel do Comando Geral da 
Polícia Militar do Maranhão em São Luís. 
 

 
 
“A cerimônia de formatura é um momento muito emocionante não só para os 
soldados, mas também para as famílias destes cidadãos que a partir desse momento 
irão colocar suas vidas muitas vezes em risco para assegurar as nossas. É uma linda 
missão que exige muita coragem e dedicação e por isso eu parabenizo e desejo muito 
sucesso a todos os novos policiais, tenho a certeza que eles vão contribuir e muito com 
a segurança pública do estado. O governo do Maranhão vem executando um excelente 
trabalho nesse setor e merece todo reconhecimento e destaque que vem tendo”, disse 
a parlamentar. 
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O governador Flávio Dino (PCdoB) afirmou que até o final de março deste ano serão um 
total de 1.290 novos policiais que serão incorporados na polícia para reforçar a 
segurança pública. Além do governador Flávio Dino, estiveram também presentes no 
evento o Secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, o Comandante 
geral da polícia Militar do Maranhão, Coronel Pereira, o Delegado-geral Lawrence 
Melo, dentre outras autoridades. 
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Deputado Wellington participa da abertura da Campanha da Fraternidade 2017 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou da abertura da Campanha da 
Fraternidade, que aconteceu na tarde de sábado, 4, no Ginásio Castelinho, em São Luís. 
O evento é realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, neste 
ano, traz como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida”. 
 

 
 
Durante o evento, o deputado Wellington destacou a importância do tema deste ano e 
enfatizou a necessidade de se preocupar em garantir a qualidade de vida no hoje e no 
amanhã. 
 
“O tema da Campanha da Fraternidade deste ano enfatiza a importância da 
diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio 
ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas. Simultâneo a isso, há a 
necessidade de se garantir a qualidade de vida no hoje, preocupando-se com o 
amanhã. Quando passamos a ter essa preocupação com a defesa da vida, passamos a 
buscar o combate às injustiças sociais e, assim, ao cumprimento dos direitos de todo 
cidadão. Preocupar-se com o futuro é garantir um bem-estar no presente. É respeitar 
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direitos, combater injustiças e lutar por um mundo melhor e mais digno”, disse 
Wellington. 
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Deputado Wellington apresenta Projeto de Lei que isenta pagamento de 2ª via de 
documentos furtados/roubados 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou Projeto de Lei Nº 019/17 
que garante a gratuidade na emissão da segunda via de documentos furtados ou 
roubados. A isenção do pagamento será concedida mediante apresentação do termo 
de ocorrência policial. 
 

 
 
De acordo com Wellington, é uma injustiça o cidadão ter que pagar pela emissão de 
seus documentos após ter sido vítima da insegurança pública. 
 
“Essa proposta nasceu de solicitações da própria população, por meio do Projeto 
Ouvindo o Maranhão. Em um contexto como o nosso, cobrar pela segunda via de 
documentos roubados ou furtados é penalizar a pessoa duas vezes. Afinal, se o estado 
não foi capaz de garantir a segurança, não poder obrigar que o cidadão arque 
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financeiramente pela omissão alheia”, disse Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO DE LEI: 
 
Atualmente, a taxa para retirar segunda via do RG é de R$ 32,83, da CNH R$130,00, a 
emissão de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 
custa R$ 91,30 e do Certificado de Registro de Veículo (CRV) R$129,83. 
O benefício da isenção deverá ser solicitado em até trinta dias após a emissão do 
boletim de ocorrência. Quem comunicar falsamente o crime de furto ou de roubo para 
a obtenção do benefício, deverá pagar as taxas e multa correspondentes, além de 
responder judicialmente. 
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Júnior Verde e produtores de suínos reúnem-se com Flávio Dino… 

 
Verde com o governador, os produtores e o secretário Márcio Honaiser 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi recebido pelo governador Flávio Dino 
quinta-feira, 2, acompanhado de um grupo de criadores de suínos de todo o Estado. 
 
Os produtores entregaram uma placa de agradecimento ao governador pela assinatura 
do decreto estadual n° 32.595, que estabelece o pagamento antecipado do ICMS na 
entrada de suínos vivos ou abatidos no estado. 
 
O decreto assinado por Flávio Dino é resultado de uma Indicação apresentada pelo 
deputado Júnior Verde, no ano passado. 
 
“Viemos agradecer o compromisso do governador em defender a economia do 
Maranhão. Aqui entram produtos oriundos de outros Estados e não é cobrado ICMS 
com base na importação desses produtos. Estamos felizes com o decreto, que não só 
defenderá o agronegócio, mas acima de tudo, incentivará o nosso mercado interno 
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no que se refere à comercialização dentro do próprio Estado”, comemorou Júnior 
Verde. 
 
A nova taxação já está em vigor e estabelece que o imposto será exigido quando da 
passagem dos produtos pela primeira repartição fiscal do Estado. 
 
A base de cálculo será o valor do produto expresso na nota fiscal acrescido do 
percentual de agregação de 30%. 
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Deputado Wellington participa da abertura da Campanha da Fraternidade 2017 

 
Wellington destacou a importância do tema deste ano e enfatizou a necessidade de se preocupar em garantir 
à qualidade de vida no hoje e no amanhã 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou da abertura da Campanha da 
Fraternidade, que aconteceu na tarde de sábado, 4, no Ginásio Castelinho, em São Luís. 
O evento é realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, neste 
ano, traz como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida”. 
 
Durante o evento, o deputado Wellington destacou a importância do tema deste ano e 
enfatizou a necessidade de se preocupar em garantir a qualidade de vida no hoje e no 
amanhã. 
 
“O tema da Campanha da Fraternidade deste ano enfatiza a importância da 
diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio 
ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas. Simultâneo a isso, há a 
necessidade de se garantir a qualidade de vida no hoje, preocupando-se com o 
amanhã. Quando passamos a ter essa preocupação com a defesa da vida, passamos a 
buscar o combate às injustiças sociais e, assim, ao cumprimento dos direitos de todo 
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cidadão. Preocupar-se com o futuro é garantir um bem estar no presente. É respeitar 
direitos, combater injustiças e lutar por um mundo melhor e mais digno”, disse 
Wellington. 
 

 
Wellington discute o tema da Campanha da Fraternidade 2017 com o arcebispo de São Luísa, Dom José Belisárioi 
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“Acessibilidade é ter a inclusão como regra”, diz Wellington em evento com portadores 
de deficiência 

 
Wellington foi ouvir os portadores de deficiência para depois atuar no que for possível 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou da abertura do IV Fórum 
Maranhense das Entidades das Pessoas com Deficiência. O evento começou na última 
sexta-feira (03) e se estenderá até o domingo (05). 
 
Durante a programação, no início do segundo dia de atividades, Wellington destacou 
que não estava ali para fazer uso da palavra, mas sim para ouvir as pessoas e, então, 
atuar no que for possível. 
 
“Esse espaço é o de discussão sobre políticas públicas que sejam relevantes para as 
pessoas com deficiência. Acessibilidade é ter a inclusão como regra. Enquanto 
deputado estadual, todas as proposições que eu apresento na Assembleia Legislativa 
do Maranhão são propostas do movimento, que refletem as necessidades das pessoas. 
Por isso, a convite do movimento, participo desse evento. Afinal, como o próprio lema 
‘nada sobre nós sem nós’ sugere, as ações inclusivas devem ser elaborados em 
conjunto com as pessoas com deficiência.”, disse Wellington. 
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As ações do deputado Wellington em defesa das pessoas com deficiência já são típicas 
desde o início do mandato, em 2015. 
 
“Já realizamos audiência que discutiu a Lei de Inclusão, com a presença do Ministério 
Público, Defensoria, Prefeitura e com o próprio Movimento. Cobramos ações efetivas 
que garantam a acessibilidade, inclusive, na própria Assembleia Legislativa. Já 
cobramos e apresentamos projetos, mas não fizemos isso sozinhos. Ao contrário, 
fizemos e continuaremos fazendo com eles e por eles”, disse Wellington. 
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Wellington apresenta projeto que isenta pagamento de 2ª via de documentos furtados 
ou roubados 

 
Wellington diz ser uma injustiça o cidadão ter que pagar pela emissão de seus documentos após ter  
sido vítima da insegurança pública 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou Projeto de Lei Nº 019/17 
que garante a gratuidade na emissão da segunda via de documentos furtados ou 
roubados. A isenção do pagamento será concedida mediante apresentação do termo 
de ocorrência policial. 
 
De acordo com Wellington, é uma injustiça o cidadão ter que pagar pela emissão de 
seus documentos após ter sido vítima da insegurança pública. “Essa proposta nasceu 
de solicitações da própria população, por meio do Projeto Ouvindo o Maranhão. Em 
um contexto como o nosso, cobrar pela segunda via de documentos roubados ou 
furtados é penalizar a pessoa duas vezes. Afinal, se o estado não foi capaz de garantir a 
segurança, não pode obrigar que o cidadão arque financeiramente pela omissão 
alheia”, disse Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO DE LEI 
 
Atualmente, a taxa para retirar segunda via do RG é de R$ 32,83, da CNH R$130,00, a 
emissão de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 
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custa R$ 91,30 e do Certificado de Registro de Veículo (CRV) R$129,83. 
 
O benefício da isenção deverá ser solicitado em até trinta dias após a emissão do 
boletim de ocorrência. Quem comunicar falsamente o crime de furto ou de roubo para 
a obtenção do benefício, deverá pagar as taxas e multa correspondentes, além de 
responder judicialmente. 
 
Conheça o projeto: 
 

 
 


