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“É a população que sofre com o aumento de impostos e o desgoverno de Flávio Dino”, 
diz deputado Wellington 

 
 
O deputado Wellington do Curso votou contra o Projeto de Lei nº 239/2018, de autoria 
do governo Flávio Dino (PCdoB) que aumentou, pela terceira vez em sua gestão, 
alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em várias faixas 
de consumo em todo o Maranhão. 
 
A contas dos maranhenses passam a ficar mais altas a partir de hoje, graças a ganância 
do governador Flávio Dino em arrecadar cada vez mais, com o único projeto que deu 
certo no seu governo: O MAIS IMPOSTOS. 
 
“Diante do alto número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir que a 
população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas cargas 
tributárias. É a população que sofre com o aumento de impostos, a incompetência e o 
desgoverno de Flávio Dino. O Estado do Maranhão registra uma das maiores taxas de 
desemprego do Brasil. O comércio já está quase parando e se continuar assim, o 
Maranhão pode entrar em colapso. Eu tenho a certeza que o consumidor, o povo 
maranhense não merece tanto desrespeito assim. Nós conhecemos essa realidade. Nós 
ouvimos a reclamação da população, o descontentamento dos empresários e 
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comerciantes, enquanto o desemprego só aumenta. Estamos diante de um dos maiores 
desgovernos já vistos em nosso Estado. Como se já não bastasse o inferno que todos os 
empresários passam atualmente, o Governo do Estado massacra ainda mais, 
aumentando impostos e gastando dinheiro público com propaganda mentirosa”, diz o 
professor e deputado Wellington do Curso. 
 
Wellington já propôs que o Governo usasse outras formas para não prejudicar a 
população, como a redução dos gastos públicos. 
 
“Acreditamos que o Governo precisa, antes de tudo, enxugar a máquina pública. Existem 
várias formas, como redução de despesas correntes, redução do número de secretarias, 
redução dos cargos e salários comissionados. Precisamos garantir a eficiência na 
administração pública para que não joguemos o prejuízo no bolso do cidadão 
maranhense. Mas o que Flávio Dino fez? Totalmente o contrário, continua com a velha 
prática política, loteando o governo, empregando os aliados e afiliados políticos, para se 
manter no poder. Por isso, em favor do empresário, do consumidor e do trabalhador 
maranhense eu votei CONTRA o aumento de impostos”, finalizou Wellington. 
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Duarte Jr. propõe a criação da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS 

Nesta quinta-feira (28), o deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB) participou da reunião do 
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/MA), realizado em sua sede, no bairro 
Vinhais. Em pauta, o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a 
defesa do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o orçamento da assistência do 
Estado. 
 

 
 
Na ocasião, o parlamentar comprometeu-se a realizar audiência pública e a criar a Frente 
Parlamentar em Defesa do SUAS. Em suas redes sociais,  ele publicou o requerimento  
protocolado logo após o encontro, de número P126457134/17500. 
 
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Maranhão (CEAS), Jairo Dias, 
frisou que a Frente Parlamentar é importante para o fortalecimento das políticas de 
assistência social e melhor monitoramento das ações por meio do controle social. “A 
população usuária dos serviços socioassistenciais enfrenta muitas dificuldades, devido à 
escassez de recursos destinados à área e pela falta da recomposição orçamentária”. 
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De acordo com Duarte Jr., com o apoio dos outros deputados, o requerimento será 
aprovado. “Com a aprovação, poderemos avançar na garantia dos direitos 
socioassistenciais da população para o enfrentamento das desigualdades”, disse. 
 
Participaram da reunião a presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social (Congemas), Andréia Lauande, representantes do Conselho da Pessoa 
Idosa, do Conselho da Pessoa com Deficiência e de secretarias estaduais, entre outros. 
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Thaiza Hortegal acompanha fiscalização em terminal de ferryboat 

Em conversa com usuários do transporte aquaviário e representantes da MOB, Procon e 
EMAP, durante fiscalização no terminal de ferryboat de São Luís, nesta sexta-feira (1o), 
a deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) identificou a necessidade de projetos de lei que 
melhorem o serviço, beneficiando 2,5 milhões de usuários. Há necessidade, por 
exemplo, de limitar o tempo de espera dos passageiros. 
 

 
 
“Em conjunto com os órgãos, estamos estudando projetos de lei para melhorar o serviço 
e o tempo de espera dos usuários na fila. A exemplo de uma semana de grande 
movimentação, como esta, do Carnaval, com a presença de embarcações extra, não 
vemos nem a divulgação dos horários, uma vez que as passagens acabaram há mais de 
60 dias. As pessoas na fila de espera demoram até 9 horas. Por isso, há necessidade de 
uma lei que garanta um prazo real e informações aos passageiros. Atualmente, não há 
tempo limite e nem prioridade para idosos, gestantes, crianças ou cadeirantes”, explicou 
a deputada 
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Médica e usuária do ferryboat, a deputada compartilhou com os representantes das 
entidades fiscalizadoras a preocupação com relação à falta de estrutura para primeiros-
socorros nas embarcações, além do desconforto. 
 
“Neste ferryboat que fiscalizamos, por exemplo, não há ar condicionado funcionando, 
os banheiros estão sujos e a estrutura está enferrujada. A qualidade do serviço deixa a 
desejar, quando se compara com o de outros estados. Não existe material para 
primeiros-socorros, embora saibamos que alguns da tripulação recebem treinamento 
para situações de emergência. No entanto, se não houver um kit médico como bomba 
de oxigênio e um ambu, de nada adiantará a manobra manual. Um aparelho de pressão, 
um medidor de glicemia e curativos são itens básicos que salvam vidas. Isso também 
queremos exigir, por meio de lei. Estamos aqui trabalhando de mãos dadas com o 
governo para que, de uma vez por todas, as melhorias aconteçam”, disse a parlamentar. 
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Com carisma mais acentuado que o do camarada de partido Rubens Júnior, deputado 
estadual pretende ser a opção comunista na sucessão do prefeito Edivaldo Júnior 

 
DUARTE JÚNIOR QUER SE BALIZAR COM PESQUISAS para reivindicar a candidatura no PCdoB de Flávio Dino 

 
O deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB) já consultou pelo menos dois institutos de 
pesquisa sobre levantamentos na capital maranhense para as eleições de 2020. 
 
O parlamentar comunista quer medir o próprio potencial para buscar viabilização 
partidária para seu projeto de candidatura à sucessão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT). 
 
O PCdoB tem, além de Duarte, o deputado federal e agora secretário de Cidades, Rubens 
Pereira Júnior, como opção na capital maranhense. 
 
O ex-diretor do Procon-MA, no entanto, tem um trunfo a mais que o colega de partido: 
seu carisma entre a população ludovicense. 
 
Duarte Júnior quer medir sua popularidade para construir a consolidação de seu nome e 
garantir a indicação interna como candidato do grupo liderado pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
Mas, diferente do outro Júnior, o Rubens, ele não se incomoda em ter que dividir a base 
com outra – ou até mais duas – candidaturas governistas. 
 
E vai trabalhar pela própria viabilização… 
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“A única coisa que Flávio Dino fez pelo Castelinho foi pintar as grades com a cor do seu 
partido”, denunciou o deputado Wellington do Curso 

 
Grades do Complexo Esportivo Canhoteiro pintadas de vermelho, cor que remete ao comunismo 

 
No início da tarde desta quarta-feira (de cinzas), 06, parte da estrutura do teto do Ginásio 
Castelinho desabou devido a forte ventania e chuva que caia na capital no momento do 
incidente. 
 
É claro que o fatídico acontecimento se deu pela força da natureza, mas não é por isso 
que se pode descartar a omissão, a falta de investimentos, a irresponsabilidade e o 
descaso do Governo do Estado no que diz respeito ao esporte maranhense. 
 
Há anos o Castelinho vem sendo pauta nos veículos de comunicação, que cedem espaço 
para lamentar e denunciar o que aquele grande local de lazer e disputa esportiva se 
transformou: incontáveis problemas estruturais, piscinas cheias e sujas – sem 
manutenção, arquibancadas com boa parte enferrujada, mato alto e lixo acumulado, 
entre outras dezenas de problemas estruturais. Resumo de um completo abandono. 
 
Aí alguém sabe como foi a última “reforma” do governo Flávio Dino no local? 
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Mandou pintar toda a parte da grande (de fora) na cor vermelha, cor do seu partido 
comunista. 
 
O deputado Wellington do Curso, assim que soube do acontecido, se posicionou, mais 
uma vez, em defesa da população e argumentou que é impossível o governo do 
Maranhão continuar mascarando serviços públicos para a população, num eterno faz-
de-conta que fez, porque “a fatura sempre chega”. 
 
“Quando eu fui informado do que aconteceu hoje à tarde no Castelinho, fiquei muito 
preocupado e procurei logo saber se tinha alguém no local na hora desse desabamento, 
afinal, quem sempre paga a conta do desserviço de um governo mascarado e faz-de-
conta, é a população, é o povo. 
 
Falta investimento no esporte maranhense! O estado é omisso! A secretaria de Desporto 
e Lazer é tratada como a cozinha do governo. Os nossos atletas, os nossos esportistas 
não recebem nenhum tipo de ajuda ou patrocínio. Os que não abrem mão dos seus 
sonhos, pagam grande preço, tendo que vender água em retornos e semáforos, para 
arcarem com os campeonatos e disputas que participam”, disparou o deputado que faz 
oposição declarada ao governo Flávio Dino. 
 
Wellington ainda foi mais enfático quando denunciou que “reforma não é apenas pintar 
grades de vermelho, na cor do seu partido, governador. É algo muito além disso e que 
os maranhenses têm direito a uma estrutura que lhes garanta segurança”. 
 
Aqui é assim, “as coisas” só recebem tratamento e atenção adequada (e olhe lá), quando 
o pior já aconteceu, quando já está no chão, prova disso é que só após o desabamento 
do teto o governador confirmou que toda a estrutura do teto está comprometida e que 
já foi determinada a imediata recuperação do Castelinho. 
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“É a população que sofre com o aumento de impostos, a incompetência e o desgoverno 
de Flávio Dino”, diz deputado Wellington 

 
Deputado Wellington disse que o aumento de impostos é uma medida absurda diante do número elevado  
de desempregados no Maranhão 

 
Desde ontem. Terça-Feira de Carnaval (5), diminuiu, ainda mais, o poder aquisitivo dos 
maranhenses com o aumento do ICMS da gasolina, diesel, biodiesel, bebidas alcoólicas, 
refrigerantes, entre outros. O deputado Wellington do Curso votou contra o Projeto de 
Lei nº 239/2018, de autoria do governo Flávio Dino (PCdoB) que aumentou, pela terceira 
vez em sua gestão, alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em várias faixas de consumo em todo o Maranhão. A contas dos maranhenses 
passam a ficar mais altas a partir de hoje, graças a ganância do governador Flávio Dino 
em arrecadar cada vez mais, com o único projeto que deu certo no seu governo: O MAIS 
IMPOSTOS. 
 
“Diante do alto número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir que a 
população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas cargas 
tributárias. É a população que sofre com o aumento de impostos, a incompetência e o 
desgoverno de Flávio Dino. O Estado do Maranhão registra uma das maiores taxas de 
desemprego do Brasil. O comércio já está quase parando e se continuar assim, o 
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Maranhão pode entrar em colapso. Eu tenho a certeza que o consumidor, o povo 
maranhense não merece tanto desrespeito assim. Nós conhecemos essa realidade. Nós 
ouvimos a reclamação da população, o descontentamento dos empresários e 
comerciantes, enquanto o desemprego só aumenta. Estamos diante de um dos maiores 
desgovernos já vistos em nosso Estado. Como se já não bastasse o inferno que todos os 
empresários passam atualmente, o Governo do Estado massacra ainda mais, 
aumentando impostos e gastando dinheiro público com propaganda mentirosa”, diz o 
professor e deputado Wellington do Curso. 
 
Wellington já propôs que o Governo usasse outras formas para não prejudicar a 
população, como a redução dos gastos públicos. 
 
“Acreditamos que o Governo precisa, antes de tudo, enxugar a máquina pública. Existem 
várias formas, como redução de despesas correntes, redução do número de secretarias, 
redução dos cargos e salários comissionados. Precisamos garantir a eficiência na 
administração pública para que não joguemos o prejuízo no bolso do cidadão 
maranhense. Mas o que Flávio Dino fez? Totalmente o contrário, continua com a velha 
pratica política, loteando o governo, empregando os aliados e afiliados políticos, para se 
manter no poder. Por isso, em favor do empresário, do consumidor e do trabalhador 
maranhense eu votei CONTRA o aumento de impostos”, finalizou Wellington. 
 
Assista: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I_QsfYp-bG4
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Deputado Adriano alerta maranhenses que aumento de impostos cobrados pelo 
governo Flávio Dino entrará em vigor em plena Terça-Feira de Carnaval 

Nessa Terça Feira de Carnaval, os foliões ganham do governo comunista um brinde 
amargo, produtos e serviços mais caros devido à entrada em vigor do aumento de 
impostos. Como um dos poucos deputados a ter votado contra mais esse absurdo, 
lutarei sempre contra essa transferência do suado dinheiro das trabalhadoras e 
trabalhadores maranhenses para o governo ineficiente e irresponsável que não 
consegue ao menos manter um sistema de saúde digno, infraestrutura razoável ou 
segurança aos nossos filhos. Continuaremos na luta! 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bcKDZXbep7k
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Deputado Wellington propõe ação judicial em razão de suposto desvio de recursos e 
superfaturamento na Beira Rio em Imperatriz 

 
Deputado Wellington diz que a omissão da SINFRA fere princípios da administração pública, como a publicidade 

 
O deputado estadual Wellington do Curso ofereceu representação ao Ministério Público 
a fim de que seja ajuizada ação judicial em decorrência do suposto desvio de recursos e 
superfaturamento nas obras da Beira Rio, em Imperatriz. A denúncia já foi objeto de 
ofício encaminhado pelo parlamentar à Secretaria de Estado de Infraestrutura no 
Maranhão (SINFRA), que se negou a conceder quaisquer informações. 
 
A omissão da SINFRA fere princípios da administração pública, como a publicidade e toda 
essa negativa em oferecer informações simples como dados referentes aos contratos e 
licitações aponta para indícios de desvio de recursos. 
 
“O Governo gastou mais dinheiro do que o previsto e inaugurou uma obra muito inferior 
do que foi prometido. Além disso, demoraram mais de 01 ano para concluir. Não se pode 
fazer de qualquer jeito. Não se pode fazer só por fazer e entregar sem responsabilidade. 
Flávio Dino entregou uma obra quase 3 vezes mais cara, com 1 ano de atraso e que 
causou muita reclamação em virtude da baixa qualidade da obra entregue. A publicidade 
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é um princípio e foi violado. Há fortes indícios de desvio de recursos e de 
superfaturamento. Tais fatos devem ser investigados”, disse Wellington. 
 

 
Em documento, Wellington pede atuação do MP para sanar danos ao erário público 

 
De acordo com o ofício encaminhado em dezembro de 2017, solicitava-se informação 
contendo as cópias dos contratos de reforma (revitalização) da Beira Rio em Imperatriz, 



 

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 

o processo administrativo vinculado ao citado contrato, bem como o devido processo 
licitatório referente à reforma da obra em questão, além de planilha de custo da obra e 
origem especificada dos recursos utilizados, bem como cópias de todas as notas fiscais. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cg6WQx67Kps
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Prefeitura e Carnaval combinam, ou não combinam? 

 
Adriano: “ao cidadão não é permitido saber onde estão sendo gastos os recursos públicos” 

 
Coluna do Adriano 
 
Estamos oficialmente no Carnaval. Um evento que, para os mais atentos, transcende o 
status de uma simples festa. O reinado de Momo, quando é bem administrado, quando 
é fruto de uma política de cultura responsável e comprometida com o desenvolvimento 
da cidade, traz como consequência muitos benefícios como geração de emprego e 
renda, atração de investimentos em infraestrutura, fortalecimento do setor de turismo 
e, claro, felicidade para a população. Este seria o cenário ideal. Entretanto, passei os 
últimos tempos pesquisando e avaliando a folia em nossa capital para chegar à conclusão 
insalubre de que, aos poucos, ele está sendo abandonado pela Prefeitura de São Luís. 
 
Provavelmente São Luís viveu seu último Carnaval sob apoio intenso e participativo da 
Prefeitura de São Luís ainda em 2012. De lá para cá, com a eleição de Edivaldo Holanda 



 

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 

Jr, o que se viu foi a decadência de uma de nossas maiores manifestações populares. 
Declínio causado pelo total desinteresse do prefeito. 
 
Alguns dizem que sua escolha pelo abandono se dá por razões religiosas. Acredito que, 
pelo menos pessoalmente, o prefeito tem o direito de não gostar do Carnaval. No 
entanto, como homem público ele não poderia eximir a Prefeitura de suas obrigações. 
 
Aliás, a falta de empenho da Prefeitura em patrocinar o Carnaval contrasta com gastos 
milionários. Eu e minha equipe tentamos na última semana saber quanto gasta a 
Prefeitura no Carnaval. Para nossa surpresa descobrimos que são consumidos mais de 
R$ 4 milhões, de uma previsão de R$ 15 milhões anuais, pela Secretaria de Cultura no 
período carnavalesco. Infelizmente não se tem como saber se esse dinheiro está sendo 
gasto na festa ou abastecendo contas de interesses diversos, pois o Portal da 
Transparência da Prefeitura de São Luís é ineficiente. 
 
Trocando em miúdos: Ao cidadão não é permitido saber onde estão sendo gastos os 
recursos públicos. Não podemos saber com clareza os gastos com aluguel de estrutura 
de palco, luz e som. Nem tampouco quanto cada brincadeira está recebendo e muito 
menos quanto é designado ao custeio de eventos. Talvez esse seja o maior despautério 
administrativo de São Luís em toda sua história. Pretendo acionar o Ministério Público 
para que esse descalabro seja investigado. 
 
Voltando ao Carnaval. A festa não pode ser penalizada pela ineficiência de nossos 
gestores. Ele não apenas poderia, mas deveria ser prioridade no calendário da Prefeitura 
de São Luís. É preciso ter em mente que uma festa bem organizada, limpa e segura é 
obrigação do poder público para com os moradores de São Luís. 
 
Proporcionar uma festa democrática e atrativa é questão de obrigação. E isso poderia 
ser feito descentralizando os blocos de rua. Com o crescimento de São Luís, a ideia de 
manter um único circuito está ultrapassada. A folia deve ser incentivada não em apenas 
um bairro, mas nos quatro cantos da cidade. 
 
Resgatar o glamour dos festejos tradicionais no Centro Histórico com mais investimentos 
para as manifestações culturais e, principalmente, a discussão de uma política municipal 
de cultura com todos os segmentos da sociedade também se faz necessário. 
 
A próxima gestão deve repensar o Carnaval, estabelecendo diálogo aberto e franco com 
todas as manifestações, incluindo, o Conselho Municipal de Cultura, avançando para um 
modelo sócio economicamente sustentável. 
 
Prefeitura e Carnaval devem combinar, não destoar. 
 
Assista ao vídeo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9vvxkD6XrtM
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MDB dividido e sem definição sobre comando 

 
Hildo Rocha e Roberto Costa brigam pelo comando do MDB 

 
A crise parece não ter fim no MDB desde o final das eleições de 2018 quando foi 
praticamente varrido do mapa político do Estado ao ser derrotado na eleição para o 
Governo do Estado logo no primeiro turno, perder os dois senadores, eleger apenas dois 
deputados federais (João Marcelo e Hildo Rocha) e dois estaduais (Arnaldo Melo e 
Roberto Costa). 
 
O partido, que já passava por desgaste interno desde a sucessão municipal de 2016 por 
conta de divergências e brigas entre Roberto Costa e Fábio Câmara, saiu ainda mais 
avariado da sucessão estadual quando a candidata Roseana Sarney, a mais legítima 
representante da oligarquia que mandou e desmandou no Maranhão ao longo de quase 
cinco décadas, sofreu uma das piores derrotas de sua trajetória política. 
 
O fiasco em 2018 provocou debandada de militantes ao mesmo tempo em que se 
formou uma onda renovadora. Roseana Sarney, que havia se apresentado para 
comandar a sigla no Estado, por representar a política velha derrotada nas urnas, teve o 
nome sumariamente rejeitado até por velhos aliados da oligarquia, a exemplo do ex-
senador João Alberto, que pretende passar o comanda da legenda para o deputado 
Roberto Costa. 
 
E por conta deste clima azedo, de pura divergência entre as duas correntes que lutam 
pelo comando do partido, o atual presidente João Alberto já admite a possibilidade de 
antecipar a convenção do MDB para este mês de março para decidir definitivamente 
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com quem ficará o comado estadual. O deputado federal Hildo Rocha conta com o apoio 
da família Sarney, enquanto Roberto Costa é apadrinhado por Alberto. 
 
Costa, que comanda a ala jovem do MDB não nega e sempre que é questionado sobre o 
assunto confirma que é candidato a presidente estadual. Irredutível também está Hildo 
Rocha, que representa os interesses da família Sarney e tem o apoio declarado da ex-
governadora Roseana. Diante do eminente embate entre as duas correntes, tudo indica 
que a legenda continuará ainda mais fragmentada. 
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Castelinho: Wellington diz que Dino ‘só pintou grades com cor do partido’ 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) reagiu ontem (6) contra o governador 
Flávio Dino (PCdoB) depois do desabamento de parte do teto do ginásio Castelinho 
(saiba mais). 
 
Segundo ele, em todos os anos do seu primeiro mandato, a única ação da gestão 
comunista no local foi uma pintura de grades, nas cores do PCdoB. 
 
“É claro que o fatídico acontecimento se deu pela força da natureza, mas não é por isso 
que se pode descartar a omissão, a falta de investimentos, a irresponsabilidade e o 
descaso do Governo do Estado no que diz respeito ao esporte maranhense. Há anos o 
Castelinho vem sendo pauta nos veículos de comunicação. Aí alguém sabe como foi a 
última ‘reforma’ do governo Flávio Dino no local? Mandou pintar toda a parte da grade 
(de fora) na cor vermelha, cor do seu partido comunista”, afirmou. 
 
Segundo ele, uma praça como o chamado “Complexo Canhoteiro”, onde está o 
Castelinho, precisa de mais do que isso. 
 
“Reforma não é apenas pintar grades de vermelho, na cor do seu partido, governador. É 
algo muito além disso e que os maranhenses têm direito a uma estrutura que lhes 
garanta segurança”, completou. 

 

http://gilbertoleda.com.br/2019/03/06/sampaio-basquete-treinou-no-castelinho-um-dia-antes-de-desabamento/
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Wellington reclama de aumento de ICMS: ‘É a população que sofre’ 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), que votou contra votou contra o 
aumento, pela terceira vez na gestão Flávio Dino (PCdoB), de alíquotas de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em várias faixas de consumo em todo o 
Maranhão, comentou a entrada e vigor do reajuste, ocorrida nesta terça-feira de 
carnaval (reveja). 
 
Segundo ele, na prática, o aumento do imposto diminui, ainda mais, o poder aquisitivo 
dos maranhenses. 
 
“Diante do alto número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir que a 
população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas cargas 
tributárias. É a população que sofre com o aumento de impostos, a incompetência e o 
desgoverno de Flávio Dino. O Estado do Maranhão registra uma das maiores taxas de 
desemprego do Brasil. O comércio já está quase parando e se continuar assim, o 
Maranhão pode entrar em colapso. Eu tenho a certeza que o consumidor, o povo 
maranhense não merece tanto desrespeito assim. Nós conhecemos essa realidade. Nós 
ouvimos a reclamação da população, o descontentamento dos empresários e 
comerciantes, enquanto o desemprego só aumenta. Estamos diante de um dos maiores 
desgovernos já vistos em nosso Estado. Como se já não bastasse o inferno que todos os 
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empresários passam atualmente, o Governo do Estado massacra ainda mais, 
aumentando impostos e gastando dinheiro público com propaganda mentirosa”, diz o 
professor e deputado Wellington do Curso. 
 
Wellington já propôs que o Governo usasse outras formas para não prejudicar a 
população, como a redução dos gastos públicos.  
 
“Acreditamos que o Governo precisa, antes de tudo, enxugar a máquina pública. Existem 
várias formas, como redução de despesas correntes, redução do número de secretarias, 
redução dos cargos e salários comissionados. Precisamos garantir a eficiência na 
administração pública para que não joguemos o prejuízo no bolso do cidadão 
maranhense. Mas o que Flávio Dino fez? Totalmente o contrário, continua com a velha 
prática política, loteando o governo, empregando os aliados e afiliados políticos, para se 
manter no poder. Por isso, em favor do empresário, do consumidor e do trabalhador 
maranhense eu votei CONTRA o aumento de impostos”, finalizou Wellington. 
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‘Um brinde amargo’, avalia Adriano sobre aumento de ICMS 

 
 
Um dos que votaram contra a lei do aumento do ICMS no Maranhão, o deputado 
estadual Adriano Sarney (PV), líder da Oposição na Assembleia Legislativa, apontou o 
reajuste de alíquotas como “um brinde amargo” em plena terça-feira de carnaval. 
 
Ele se diz contra a transferência de recursos dos trabalhadores maranhense para o que 
considera um “governo eficiente”. 
 
“Os foliões nesta terça feira de carnaval ganham do governo comunista um brinde 
amargo: produtos e serviços mais caros devido a entrada em vigor do aumento de 
impostos. Como um dos poucos deputados a ter votado contra mais esse absurdo, 
lutarei sempre contra essa transferência do suado dinheiro das trabalhadoras e 
trabalhadores maranhenses para o governo ineficiente e irresponsável que não 
consegue ao menos manter um sistema de saúde digno, infraestrutura razoável ou 
segurança aos nossos filhos. Continuaremos na luta”, destacou. 
 
Outro membro do PV, o deputado César Pires lembrou que a oposição lutou para evitar 
o aumento, mas sem sucesso, diante da prevalência da bancada governista no plenário 
da Assembleia. 
 
“Infelizmente, mais uma vez o governo aumenta a carga tributária que já é pesada para 
os maranhenses. Nós da oposição lutamos para evitar que a nossa população fosse mais 
uma vez prejudicada pela má gestão do governo estadual, mas somos minoria no 
Parlamento”, declarou. 
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Prefeitura e Carnaval combinam, ou não combinam? 

 
 
Estamos oficialmente no Carnaval. Um evento que, para os mais atentos, transcende o 
status de uma simples festa. O reinado de Momo, quando é bem administrado, quando 
é fruto de uma política de cultura responsável e comprometida com o desenvolvimento 
da cidade, traz como consequência muitos benefícios como geração de emprego e 
renda, atração de investimentos em infraestrutura, fortalecimento do setor de turismo 
e, claro, felicidade para a população. Este seria o cenário ideal. Entretanto, passei os 
últimos tempos pesquisando e avaliando a folia em nossa capital para chegar à conclusão 
insalubre de que, aos poucos, ele está sendo abandonado pela Prefeitura de São Luís. 
 
Provavelmente São Luís viveu seu último Carnaval sob apoio intenso e participativo da 
Prefeitura de São Luís ainda em 2012. De lá para cá, com a eleição de Edivaldo Holanda 
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Jr, o que se viu foi a decadência de uma de nossas maiores manifestações populares. 
Declínio causado pelo total desinteresse do prefeito. 
 
Alguns dizem que sua escolha pelo abandono se dá por razões religiosas. Acredito que, 
pelo menos pessoalmente, o prefeito tem o direito de não gostar do Carnaval. No 
entanto, como homem público ele não poderia eximir a Prefeitura de suas obrigações. 
 
Aliás, a falta de empenho da Prefeitura em patrocinar o Carnaval contrasta com gastos 
milionários. Eu e minha equipe tentamos na última semana saber quanto gasta a 
Prefeitura no Carnaval. Para nossa surpresa descobrimos que são consumidos mais de 
R$ 4 milhões, de uma previsão de R$ 15 milhões anuais, pela Secretaria de Cultura no 
período carnavalesco. Infelizmente não se tem como saber se esse dinheiro está sendo 
gasto na festa ou abastecendo contas de interesses diversos, pois o Portal da 
Transparência da Prefeitura de São Luís é ineficiente. 
 

 
 
Trocando em miúdos: Ao cidadão não é permitido saber onde estão sendo gastos os 
recursos públicos. Não podemos saber com clareza os gastos com aluguel de estrutura 
de palco, luz e som. Nem tampouco quanto cada brincadeira está recebendo e muito 
menos quanto é designado ao custeio de eventos. Talvez esse seja o maior despautério 
administrativo de São Luís em toda sua história. Pretendo acionar o Ministério Público 
para que esse descalabro seja investigado. 
 
Voltando ao Carnaval. A festa não pode ser penalizada pela ineficiência de nossos 
gestores. Ele não apenas poderia, mas deveria ser prioridade no calendário da Prefeitura 
de São Luís. É preciso ter em mente que uma festa bem organizada, limpa e segura é 
obrigação do poder público para com os moradores de São Luís. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9vvxkD6XrtM
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Proporcionar uma festa democrática e atrativa é questão de obrigação. E isso poderia 
ser feito descentralizando os blocos de rua. Com o crescimento de São Luís, a ideia de 
manter um único circuito está ultrapassada. A folia deve ser incentivada não em apenas 
um bairro, mas nos quatro cantos da cidade. 
 
Resgatar o glamour dos festejos tradicionais no Centro Histórico com mais investimentos 
para as manifestações culturais e, principalmente, a discussão de uma política municipal 
de cultura com todos os segmentos da sociedade também se faz necessário. 
 
A próxima gestão deve repensar o Carnaval, estabelecendo diálogo aberto e franco com 
todas as manifestações, incluindo, o Conselho Municipal de Cultura, avançando para um 
modelo sócio economicamente sustentável. Prefeitura e Carnaval devem combinar, não 
destoar. 
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Corrida para a Prefeitura de São Luís ainda não tem nomes definidos, mas a 
movimentação já é intensa 

 
Neto Evangelista, F=Duarte Jr., Osmar Filho, Rubens Jr., Luis Fernando Silva, Adriano Sarney,  
Wellington do Curso e Eliziane Gama: nomes para a Prefeitura de São Luís na eleição de 2020 

 
Faltam ainda 19 meses, ou seja, exatos 570 dias, para as eleições municipais de 2020, 
mas a julgar pela intensa movimentação na seara dos partidos políticos, o cenário pré-
campanha já ganha formas nítidas, com o avanço de um expressivo número de 
aspirantes às vagas de candidato. A maior movimentação envolve a corrida para a 
Prefeitura de São Luís, para a qual o governador Flávio Dino (PCdoB) atua com o objetivo 
de encontrar um candidato que represente todas as correntes da aliança que comanda, 
enquanto a Oposição, principalmente o Grupo Sarney emite sinais de que já trabalha um 
nome, o deputado estadual Adriano Sarney (PV), e em outro campo oposicionista, o 
deputado federal Eduardo Braide, ainda sem partido, continua sendo a grande incógnita 
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dessa fase da disputa. Aguarda-se também uma manifestação do senador Roberto Rocha 
sobre o rumo que o PSDB tomará nessa corrida. 
 
Na Capital, o cenário ainda é impreciso, principalmente pela não definição, ainda, do 
candidato governista. O prefeito Edivaldo Holanda Jr. e o senador Weverton Rocha se 
movimentam para emplacar um nome do partido, que pode ser o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Osmar Filho (PDT), tendo como alternativa uma aliança com o DEM 
em torno do deputado estadual Neto Evangelista. Diretamente interessado na disputa, 
o Palácio dos Leões trabalha efetivamente com duas opções do PCdoB, o deputado 
estadual Duarte Jr. e o deputado federal Rubens Jr., que assumiu recentemente a 
Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano, podendo ainda, numa hipótese 
remita, lançar o deputado federal Márcio Jerry. Uma terceira via foi especulada durante 
o carnaval, com o ainda não confirmado convite do governador ao prefeito de São José 
de Ribamar, Luis Fernando Silva (PSDB), para uma super secretaria (Programas 
Estratégicos), de onde poderá ser catapultado para a condição de candidato a prefeito 
de São Luís. Assim, pelo que está posto, o candidato governista será objeto de muita 
negociação, ou poderá ser o mais votado de um pool de candidatos. Por isso, até agora 
qualquer afirmação sobre candidatura governista será mera especulação. 
 
No campo oposicionista, dois nomes ganham peso. O primeiro é o deputado federal 
Eduard Braide, apontado como candidatável desde 2016, quando foi derrotado em 
disputa dura pelo prefeito Edivaldo Holanda Jr.. Eduardo Braide está sem partido, faz o 
jogo de pré-candidato, mas como tem um projeto bem mais abrangente do que o 
município de São Luís, relutado em se declarar candidato irreversível, pois sabe que se 
fizer tal declaração não poderá voltar atrás, tem ciência também de que sua eleição não 
é fato consumado, e de que mais uma derrota na Capital poderá complicar seus planos 
futuros. Por sua vez, o deputado Adriano Sarney tem partido, é parte de um grupo 
partidário (PV e MDB e outros partidos menores), tem o aval dos chefes desse grupo e, 
pelo que declarou à Coluna há alguns dias, está entusiasmado com a ideia de ser 
candidato, se anunciando como pré-candidato. A ex-governadora Roseana Sarney e o 
ex-suplente de senador Lobão Filho também são lembrados para disputar a Prefeitura 
de São Luís pelo Grupo Sarney, mas fontes próximas aos dois desanimam as 
especulações, praticamente descartando os dois projetos. 
 
Ainda na seara oposicionista, o PSDB tenta se recompor, estando o senador Roberto 
Rocha avaliando a possibilidade de fechar em torno do deputado estadual tucano 
Wellington do Curso – o 3º colocado do pleito de 2016 -, que ainda não se declarou pré-
candidato, como também poderá apostar numa aliança, provavelmente com o Grupo 
Sarney, podendo indicar o candidato a vice, como o próprio senador Roberto Rocha o 
foi, então pelo PSB, na chapa do prefeito Edivaldo Holanda Jr, em 2012. E no campo da 
esquerda, o PSOL e o PSTU vêm sinalizando que terão candidatos próprios no primeiro 
turno, mas só definirão nomes em reuniões partidárias que realizarão no segundo 
semestre. 
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Briga nos municípios envolverá membros da base governista e manterá o Palácio dos 
Leões em estado de alerta 

 
Fábio Gentil e Cleide Coutinho: campos opostos, disouta dura e com o governador  
Flávio Dino no meio 

 
O Palácio dos Leões vai acompanhar com atenção as montagens que envolverão 
segmentos da sua base para a disputa por prefeituras em todo o Maranhão. Há alguns 
casos em que o governador Flávio Dino precisará de muita habilidade e paciência para 
administrar as tensões. 
 
Em Caxias, por exemplo, o governador ficará em situação delicada entre as forçar em 
confronto, a Situação, comandada pelo prefeito Fábio Gentil (PRB), apoiado pelo pai, o 
deputado Zé Gentil, e da Oposição, que tem à frente a deputada Cleide Coutinho (PDT). 
Outro caso acontecerá em Barra do Corda, onde dois aliados, os deputados Fernando 
Pessoa (SD) e Rigo Teles (PV) já estão em confronto aberto. Em Presidente Dutra estão 
em clima de confronto os deputados Daniella tema (DEM) e Ciro Neto (PP). Em Pinheiro, 
apesar dos acordos em vigor, deve haver uma disputa envolvendo o prefeito Luciano 
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Genésio (PP), apoiado pela deputada Thaíza Hortegal (PP), e a Oposição, representada 
pelo deputado (PCdoB). São apenas algum exemplo que sinalizam que o “bicho vai 
pegar”, em muitos municípios, principalmente os que têm representantes fortes com 
mandatos legislativos. 
 
MDB pode realizar convenção em Março para eleger nova direção, mas poderá dar 
mais tempo a João Alberto 
 

 
João Alberto tentará acordo com Roberto Costa e Hildo Rocha 

 
Todos os sinais indicam que o presidente do MDB, ex-governador João Alberto, vai 
antecipar a convenção do partido para meados de março e decidir de vez com quem 
ficará o comando do partido, se com o deputado estadual Roberto Costa, que mantém 
enfaticamente sua candidatura a presidente liderando a ala jovem do partido, ou o 
deputado federal Hildo Rocha, que representa a ala tradicional, liderada pela ex-
governadora Roseana Sarney. João Alberto tem dito a interlocutores que vai tentar uma 
solução negociada para a crise que vem desgastando o MDB desde a fragorosa derrota 
sofrida pelo partido nas urnas em 2018. Mas não será surpresa de as duas correntes em 
guerra negociarem um acordo pelo qual João Alberto permaneça à frente do partido por 
mais alguns meses, até que seja encontrada uma solução. 
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Nova Assembleia completa primeiro mês com saldo positivo: indicações, votações, 
debates e refregas regionais 

 
Acima: Othelino Neto comanda a nova Assembleia onde têm atuado bem os novos deputados  
Duarte Jr. Daniella Tema e Thaíza Hortegal.  

 
Além de expedientes formais, o Diário da Assembleia, o órgão oficial das informações do 
Poder Legislativo, tem circulado com recheios excepcionais desde que a 19ª Legislatura 
foi iniciada, no dia 3 de Fevereiro, com a composição do parlamento estadual   
amplamente renovada, abrigando principalmente integrantes da nova safra de políticos 
do Maranhão. O recheio do Diário Oficial da Alema são indicações, por meio das quais 
os deputados, principalmente os marinheiros de primeira viagem, recomendam ao 
governador Flávio Dino (PCdoB) construir uma estrada aqui, uma escola ali, um poço 
artesiano acolá, uma ponte mais adiante, dando vazão a compromissos que assumiram 
durante a campanha eleitoral. Houve também ações bem-sucedidas, como projeto de 
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Lei de autoria do deputado Zé Gentil (PRB), que inclui o tipo sanguíneo como informação 
obrigatória na Carteira de Identidade. 
 

 
ZéGentil e Cleide Coutinho dão provas de maturidade política controlando diferenças 

 
Esse ambiente de alinhamento, mas também de tensões, vem sendo conduzido com 
maestria pelo presidente Othelino Neto (PCdoB), ele tem trabalhado no sentido de 
manter o clima de harmonia na Casa, independentemente das diferenças que se 
evidenciam no plenário e nos bastidores. 
 
Os novos deputados não decepcionaram, pelo menos até aqui. Todos parecem 
motivados com o pontapé inicial das suas carreiras no parlamento, não apenas no que 
respeita ao processo legislativo em sim, mas também por um posicionamento político 
pessoal mais abrangente, que vai dos problemas dos longínquos municípios, passando 
pelos desafios do Estado e segue em frente até o panorama nacional. Neste primeiro 
mês, além do deslumbramento com os encantos da vida parlamentar, com a magia do 
prestígio e do poder que o mandato atrai, mas também houve embates duros, como a 
reação do jovem deputado Duarte Jr. (PCdoB) a uma provocação do tarimbado deputado 
César Pires (DEM) sobre supostos desvios no Governo. 
 
Na linha dos embates, questões regionais tensas vieram à tona, causando 
estremecimentos que causaram tensão no plenário. O estado de guerra que movimenta 
a política em Barra do Corda veio à tona tendo por um motivo politicamente prosaico, a 
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má fase do Cordino, o time de futebol que é o orgulho e o mimo dos barra-cordenses. O 
debate sobre a situação do clube fez emergir um duro bate-rebate entre os deputados 
o experimentado Rigo Teles (PV), que é o decano da Casa, com sete mandatos 
consecutivos, e Fernando Pessoa (SD), que atuam em campos opostos no município e na 
região. Os dois deputados atacaram-se com a mesma acusação de má gestão do clube, 
numa demonstração clara de que os dois são inconciliáveis. 
 
Num outro viés, os três deputad0s de Caxias – Cleide Coutinho (PDT), Zé Gentil (PRB) e 
Adelmo Soares (PCdoB), que alimentam posições cerradas na política municipal, estão 
dando um raro exemplo de civilidade, mas sem que nenhum deles tenha aberto mão das 
suas posições no tabuleiro caxiense. Ninguém duvida de que essas diferenças se 
acentuarão com a aproximação das eleições municipais, no ano a que vem, com a grande 
disputa pelas Prefeituras. 
 
No plano das influências de grupo, os oito médicos estão fazendo a diferença, porque 
sempre entram forte no debate sobre esse ou aquele problema na área da Saúde. Não 
estivesse cuidando bem da área, sob a responsabilidade do secretário Carlos Lula, o 
Governo teria dificuldades para enfrentar a pressão da chamada “Bancada de Branco”. 
 
A boa novidade é o grande número de mulheres. No primeiro mês, todas elas se 
manifestaram, todas emitindo fortes sinais de que estão dispostas a ocupar, de fato, 
espaço amplo na política. Além das experientes Cleide Coutinho (PDT) e Helena Duailide 
(SD), boas surpresas pelos discursos e pelas iniciativas, caso de Daniella Tema (DEM), que 
vem se posicionando com bom discurso, e de Thaíza Hortegal, que além de se manifestar 
com clareza, propôs e conseguiu criar uma frente parlamentar de Defesa das Barragens. 
Depois de cantar um louvor na tribuna, Mical Damasceno (PTB) tem ocupado a tribuna 
para reivindicar benefícios para as suas áreas de atuação. Campeã de votos, a deputada 
Detinha (PR) atua discretamente, como quem ainda está estudando o terreno, mas é 
visível a sua importância como articuladora política, papel que também vem sendo 
exercido pela deputada Andreia Rezende (DEM), cuja simpatia é contagiante. 
 
Não é possível ainda traçar um perfil mais preciso da nova Assembleia Legislativa, 
embora já se saiba das suas posições, por exemplo, em relação ao Governo do Estado: 
36 dos 42 integram a base de apoio do governador Flávio Dino. 

 


