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O deputado estadual Wellington do Curso esteve na comunidade de Mato Grosso e 
Coquilho, Zona Rural de São Luís, para se solidarizar com familiares e amigos dos 
adolescentes que foram executados. 

 
 
De acordo com as informações, os três rapazes foram mortos a tiros em uma área de 
mangue nas proximidades da construção de um residencial do Minha Casa, Minha Vida, 
no povoado Mato Grosso. Eles foram identificados como Gustavo Feitosa Monroe, de 17 
anos, Joanderson da Silva Diniz, de 17 anos, e Gildean Castro Silva, 14 anos. 
 
Ao se posicionar sobre o caso, o deputado Wellington afirmou que estará 
acompanhando as investigações para que o crime não fique impune. 
 
Veja mais... 

 

  

https://luiscardoso.com.br/solidariedade/2019/01/deputado-wellington-presta-solidariedade-as-familias-de-adolescentes-que-foram-executados-na-zona-rural-de-sao-luis/
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Eles apontam que Governo usa da omissão para macular informações. Monitor da 
Violência do G1 não apresenta dados do último trimestre da segurança pública da 
administração dinista. 

 
Dino e seus aliados são acusados de “maquiar” resultados da violência. Enquanto isso, população sofre com a insegurança 

 
De O Estado 
 
Representantes da oposição no Legislativo Estadual questionam, segundo eles, os dados 
“fantasiosos” do Governo do Maranhão que apontariam para uma redução – desde 2014 
no número de homicídios em São Luís. De acordo com parlamentares, os critérios para 
a construção e apresentação dos números são discutíveis e não refletem o atual cenário 
da cidade, que ainda sofre com onda de crimes, dentre eles, o triplo homicídio registrado 
na sexta-feira (4) de jovens na comunidade Mato Grosso, zona rural da Ilha, que 
envolveu um agente da Polícia Militar. 
 
Uma das críticas feitas por representantes da Assembleia Legislativa do Maranhão é 
quanto à transparência do saldo de crimes mês a mês nos veículos de divulgação ligados 
ao Governo ou em outros canais. Uma destas omissões foi confirmada por O Estado. No 
Monitor da Violência do G1 – que cataloga periodicamente os crimes registrados em 
todos os 26 estados da federação e no Distrito Federal – não constam os dados de mortes 
violentas no território maranhense do último trimestre do ano passado. Questionada, 
até o fechamento desta edição, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não emitiu 
parecer. 
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Segundo o deputado Adriano Sarney (PV), não há clareza do Governo do Maranhão 
quanto às políticas de segurança pública. “No portal G1, por exemplo, citado pelo 
governador do Estado, Flávio Dino e por seus aliados não há qualquer referência quanto 
às promessas cumpridas ou não na área da segurança pública. Trata-se de um governo 
sem transparência e critério na condução de um tema tão importante para a população”, 
disse. 
 
De acordo com o deputado, os números recentemente divulgados pelo Governo e que 
apontariam para a redução dos homicídios na Região Metropolitana não refletem a 
realidade. Para ele, os cidadãos na capital e nos demais municípios convivem com 
aumento na sensação de insegurança, retratada pela onda de assaltos a bancos nos 
últimos meses e por bárbaros assassinatos. “Não adianta o Governo com sua 
propaganda retratar outro cenário. A realidade do Maranhão é a população 
amedrontada, sem ter condições de sair de casa com segurança e vivendo em um estado 
manchado nacionalmente com casos e mais casos de violência”, frisou. 
 

 
Até ontem, Monitor da Violência não continha todos os dados do ano passado do Governo 
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Wellington destaca decisão que afastará prefeita de Anapurus caso não nomeie 
aprovados em concurso 

 
Deputado Wellington com grupo de aprovados no concurso de Anapurus após audiência no MP 

 
O deputado estadual Wellington do Curso destacou a decisão do juiz da comarca de 
Brejo em defesa dos concursados do município de Anapurus. Trata-se de ato que impõe 
que caso a prefeita do município descumpra, novamente, a decisão judicial com relação 
a nomeação dos aprovados no último concurso público, poderá ser afastada do 
Executivo. 
 
Em defesa dos aprovados de Anapurus, o deputado Wellington realizou audiência 
pública ainda em maio de 2017, quando foram iniciadas as ações em busca da nomeação 
dos concursados. 
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Deputado Wellington fala aos aprovados no concurso durante audiência pública que discutiu as nomeações 

 
“Enquanto deputado estadual, eu não posso nomear e nem obrigar que a Prefeitura faça 
isso. O que fizemos, desde maio de 2017, foi intermediar essa discussão, a fim de que 
tivéssemos uma solução que concilie os interesses dos aprovados e da Gestão Municipal. 
É inadmissível que haja contratações temporárias para os cargos em que temos 
aprovados. Isso fere a moralidade no serviço público. Nomear aprovados em concurso 
público não é favor. Por isso, apresentamos os fatos ao Ministério Público e, agora, caso 
a Prefeita não cumpra a decisão, o Judiciário irá afastá-la. O nosso compromisso é com 
cada concursado”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Deputado Wellington presta solidariedade às famílias de adolescentes executados na 
zona rural de São Luís 

 
Wellington levou palavra de conforto a familiares das vítimas e prometeu acompanhar investigações e cobrar  
elucidação do crime 

 
O deputado estadual Wellington do Curso esteve na comunidade de Mato Grosso e 
Coquilho, zona rural de São Luís, para se solidarizar com familiares e amigos dos 
adolescentes que foram executados. De acordo com as informações, os três rapazes 
foram mortos a tiros em uma área de mangue nas proximidades da construção de um 
residencial do Minha Casa, Minha Vida, no povoado Mato Grosso. Eles foram 
identificados como Gustavo Feitosa Monroe, de 17 anos, Joanderson da Silva Diniz, de 
17 anos, e Gildean Castro Silva, 14 anos. 
 
Ao se posicionar sobre o caso, o deputado Wellington afirmou que estará 
acompanhando as investigações para que o crime não fique impune. 
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Gustavo, Joanderson e Gildean foram mortos barbaramente na zona rural 

 
“Uma verdadeira tragédia na zona rural de São Luis. Acabaram não apenas com a vida 
desses três jovens, mas também destruíram essas famílias que agora terão que conviver 
com esse vazio. Infelizmente, não há coisa alguma que possamos fazer para trazer a vida 
deles de volta. Resta pedir a Deus que console os corações dos familiares e amigos e nos 
empenharmos para que as investigações nos permitam identificar quem cometeu essa 
chacina. Nos solidarizamos com familiares e amigos, e rogamos a Deus que conforte os 
corações dos entes queridos e que na Sua benevolência, receba estes jovens de braços 
abertos”, disse Wellington. 
 
Ainda na comunidade, o deputado Wellington participou de reunião que contou com a 
presença de populares, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão e, 
também, do Secretário de Direitos Humanos. 
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Deputados têm até dia 31 janeiro para definir seus novos partidos 

 
Os próximos dias serão agitados com os anúncios dos novos partidos pelos deputados maranhenses citados,  
as negociações andam a todo vapor 

 
Pelo menos cinco deputados maranhenses entram em 2019 sem definição sobre quais 
partidos deverão se filiar. A necessidade de uma nova filiação passa pela problemática 
que os partidos pelos quais se elegeram não obtiveram votos suficientes para passar pela 
Cláusula de Barreira. 
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Os deputados precisam anunciar até o dia 31 de janeiro seus novos partidos, pois, no 
caso dos deputados federais, os trabalhos na Câmara dos Deputados serão iniciados dia 
1º de fevereiro. 
 
Os deputados estaduais que devem anunciar seus novos partidos são: Dr. Leonardo Sá e 
Felipe dos Pneus, que foram eleitos pelo PRTB; e Wendell Lages, que foi eleitos pelo 
PMN. 
 
Já no caso dos deputados federais, Eduardo Braide e Pastor Gildenemyr, ambos eleitos 
pelo PMN, encontram-se na mesma situação. 
 
Os próximos dias serão agitados com os anúncios dos novos partidos pelos deputados 
maranhenses citados, as negociações andam a todo vapor. 
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Salário mínimo: para Adriano, comunistas omitem dados para atacar Bolsonaro 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez duras críticas à postura da oposição ao 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) no episódio do aumento do salário mínimo. 
 
Depois de o chefe do Executivo federal reajustar o valor de R$ 954 para R$ 998 – quando 
a proposta de Orçamento previa R$ 1.006 -, esquerdistas partiraxm para o ataque. Um 
deles foi o deputado federal maranhense Rubens Junior, do PCdoB (reveja). 
 
Para Adriano, comunistas e afins omitiram informações e até mesmo mentiram apenas 
para “queimar” o presidente. 
 
“Orquestraram um ataque contra o presidente com base na ocultação de informações. 
Essa é a forma do comunismo agir: com base na mentira e na enganação do povo”, 
criticou. 
 
Para o deputado estadual, a postura de Rubens Júnior, por exemplo, revela que a 
oposição ao novo governo federal não medirá esforços para atrapalhar a gestão. 
 
“Essa foi a primeira de uma série de atitudes irresponsáveis que irão tentar jogar a 
opinião pública contra o novo governo. Vão fazer mais e vão fazer pior, só que a vida boa 
do esquerdismo acabou. Agora eles irão encontrar adversários dispostos a desmascarar 
suas mentiras”, disse o deputado. 

 

http://gilbertoleda.com.br/2019/01/03/a-equivocada-critica-de-rubens-jr-ao-salario-minimo-de-bolsonaro/

