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PMDB de Roseana esvaziado 

 
 
O PMDB de Roseana e José Sarney foi o partido que mais sofreu defecções durante a 
janela partidária. 
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O partido perdeu nomes importantes como os deputados Alberto Filho e Andrea Murad, 
o ex-vereador Fábio Câmara e o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Jr. A ex-secretária 
de Saúde Helena Duailibe também deixou a legenda. 
 
O esvaziamento pode ser ainda maior após as eleições. 
 
O enfraquecimento não é ruim só para Roseana. João Marcelo e Hildo Rocha, que 
continuam nas hostes peemedebistas, terão dificuldades em se reelegerem. 
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PSDB segue mais forte com Roberto Rocha 

 
 
Presidido pelo senador Roberto Rocha, o PSDB maranhense segue se fortalecendo com 
adesão de importantes nomes da política local e nacional. Só esta semana, cinco 
deputados deixaram os seus partidos e vão disputar as eleições deste ano pela legenda 
tucana, que tem ainda Roberto Rocha como pré-candidato ao governo do estado. 
 
De acordo com informações do diretório estadual, só no mês de março foram mais de 
500 novas filiações. 
 
O Maranhão se destaca ainda como o único estado no País a receber deputados do PSDB 
via janela partidária. Ele filiou dois deputados federais, José Reinaldo Tavares e Waldir 
Maranhão, e três estaduais, Graça Paz, Wellington do Curso e Alexandre Almeida. Este 
último fez questão de ter a sua ficha abonada na presença de centenas de pessoas 
integrantes de seu grupo político, na noite desta sexta-feira, 06, em Timon. 
 
Em entrevista a uma emissora de rádio local, Zé Reinaldo afirmou ter sido muito bem 
recebido no PSDB. “É um partido muito grande, por meio do qual posso trabalhar para 
ajudar o Maranhão. É o caminho ideal para formularmos um projeto para o País, para o 
Nordeste e para o nosso estado”, disse. 
 
Já a deputada estadual Graça Paz que deixou o PSL e também se filiou ao PSDB, afirmou 
que escolheu a legenda por ela ter um projeto nacional e estadual que vai ao encontro 
dos anseios de todos os brasileiros. 
 
” Precisamos nos preocupar em mudar para melhor o destino do nosso povo, e eu escolhi 
o PSDB por sua importância no cenário brasileiro, por ser um partido formado por 
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pessoas comprometidas com os anseios de nossa gente, tendo no Maranhão o senador 
Roberto Rocha como ótima opção para dirigir o nosso estado, e no Brasil, o governador 
Geraldo Alckmin para comandar o nosso País”, afirmou. 
 
Roberto Rocha destacou o protagonismo dos novos integrantes no cenário político e 
disse que as novas filiações fazem parte do compromisso que o partido assumiu de 
preparar uma chapa forte para concorrer às eleições de 2018 no estado. 
 
” O PSDB recebe de braços abertos essas novas e importantes lideranças para, juntos, 
debatermos o novo Maranhão. Não tenho dúvidas de que uma chapa com esses políticos 
será vitoriosa, ressaltou Roberto Rocha”. 

 

  



 

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: Deputado Sousa Neto oficialmente no PRP 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/04/2018 

Deputado Sousa Neto oficialmente no PRP 

 
 
Muito feliz em ingressar no Partido Republicano Progressista (PRP). Junto do presidente 
estadual Severino Sales e o ex-secretário e ex-deputado Ricardo Murad assinei, 
oficialmente, minha filiação no partido pelo qual disputarei a reeleição de deputado 
estadual. 
 
Agradeço ao convite e espero honrar ao voto de confiança de todos os dirigentes, 
correligionários, militantes e companheiros. Hoje, damos um importante passo para 
nosso futuro político, e principalmente, pelo compromisso com o nosso Maranhão. 
 
Continuo a minha missão de servir ao povo, em um momento em que se clama por 
transformação, por mudanças e por uma sociedade que queremos, democrática, 
desenvolvida e justa. Seguiremos juntos, engajados no projeto de tirar nosso Estado do 
atraso provocado pela desastrosa gestão comunista. 
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Edilázio recebe apoio em Santa Luzia do Paruá e Lago da Pedra 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) recebeu apoio à sua pré-candidatura a 
deputado federal, no último fim de semana, nos municípios de Santa Luzia do Paruá e 
Lago da Pedra. 
 
Em Santa Luzia ele foi recebido pela ex-prefeita dra. Eunice ao lado do ex-prefeito dr. 
Harolfran Melo e todo o grupo político da região, formado por vereadores, ex-
vereadores e lideranças políticas. No encontro, dra. Eunice e dr. Harolfran prometeram 
empenho em prol da pré-candidatura de Edilázio para a Câmara Federal. 
 
O ex-governador do Maranhão e ex-presidente da Assembleia Legislativa Arnaldo Melo, 
ao lado da filha, deputada Nina Melo, participou do ato. 
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Já no município de Lago da Pedra, Edilázio foi recebido pelo ex-prefeito Luiz Osmani. 
Vereadores, ex-vereadores e lideranças políticas da região declararam apoio ao pré-
candidato do PSD. 
 
O vereador do município de Esperantinópolis, Frankson e o ex-prefeito Chico Jovita, 
também fecharam aliança pela pré-candidatura de Edilázio. 
 
O parlamentar agradeceu o gesto das lideranças políticas de Santa Luzia do Paruá e de 
Lago da Pedra, e assegurou dedicação e empenho, caso eleito para a Câmara, em prol 
dos municípios. 

 

  



 

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: 
Wellington flagra reboque da VIP Leilão trazendo carros 

e motos de maranhenses do interior para a capital 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/04/2018 

Wellington flagra reboque da VIP Leilão trazendo carros e motos de maranhenses do 
interior para a capital 

 
 
Carros e motos jogados e tratados como se fossem “lata velha”. Essa é a descrição do 
modo como os veículos de maranhenses são tratados pelo Governo do Maranhão, por 
meio da VIP Leilões. Tal cenário foi flagrado pelo deputado estadual Wellington do Curso 
ao percorrer a BR-135, que dá acesso aos interiores do Maranhão. 
 
Para o deputado Wellington, que conversa diretamente com a população, o Governador 
do Maranhão não apenas apreende carros e motos, mas sim apreende verdadeiros 
instrumentos de trabalho. 
 
“O governador Flávio Dino deveria entender 3 coisas: primeiro, que ele não está 
apreendendo o carro ou a moto de criminoso. Afinal, se fosse assim, eu seria o primeiro 
a apoiar. O que ele faz e apreender e tratar como se fosse lata velha o instrumento de 
trabalho do maranhense. Em segundo lugar, Governador, entenda que para muitos 
maranhenses o carro e a moto, adquiridos com muito suor, é o que permite o sustento 
da família. E em terceiro, não estamos defendendo inadimplente. Estamos defendendo 
o direito que o maranhense possui. Quem diz isso não sou eu, mas a Constituição da 
República. Flávio Dino, Vossa Excelência não está acima da lei!” 
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Wellington é autor do Projeto de Lei 99/2017, que proíbe a apreensão de veículos pelo 
não pagamento do IPVA. 
 

 
 
Em relação à proibição de apreensão de veículos por não pagamento de IPVA, o 
deputado Wellington já formalizamos representação no Ministério Público, na OAB e 
Defensoria Pública solicitando que adotem providências a fim de impedir esse ato 
reiterado por parte do Governo do Estado. Em menos de 3 anos, mais de 12 mil veículos 
de trabalhadores Maranhenses já foram leiloados. Precisamos dar um basta nessa 
situação. Temos lutado muito contra essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas, isso 
vai acabar!” Finalizou o deputado Wellington 
 
Vídeo... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L0hWHDWeKOU
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Othelino Neto acompanha governador em exercício durante inaugurações em Grajaú 

A convite do governador em exercício, Carlos Brandão, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou sexta-feira (6) de 
uma série de inaugurações na cidade de Grajaú, com destaque para a assinatura da 
ordem de serviço visando à recuperação da malha viária da MA-006, no trecho 
abrangendo Arame, Grajaú, Sítio Novo, Formosa da Serra Negra e Itaipava de Grajaú, 
que receberá obras de manutenção com ações de conservação e melhoramento. 
 

 
 
Sob a ótica do presidente Othelino Neto, o início das obras de recuperação da MA-006 
representa a materialização de um sonho. O deputado estava acompanhado de uma das 
principais lideranças da cidade, Simone Limeira. 
 
Othelino afirmou ter ficado honrado com o convite do governador em exercício, ao 
mesmo tempo em que destacou a atuação do governo Flávio Dino. “Esse momento 
sintetiza o governo produtivo de Flávio Dino. Enquanto obras são inauguradas e 
anunciadas, ele está nos Estados Unidos, proferindo palestra sobre o sucesso de sua 
gestão. É apontado pelo portal da Globo como o melhor governador do Brasil. Nunca 
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atrasou salário, realizou vários concursos públicos e está com muitas obras em 
andamento. Sua administração chamou a atenção dos Estados Unidos”, acrescentou. 
 
São 125 quilômetros de extensão contemplados com os serviços. O investimento é de 
R$ 22 milhões. O governador em exercício assinou a ordem de serviço para início das 
obras no bairro Canoeiro. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, 
Clayton Noleto, os trabalhos deverão ser finalizados em seis meses. 
 
Para Carlos Brandão, a recuperação desse trecho da MA-006 demonstra o potencial do 
governador Flávio Dino. Ele anunciou que esse serviço deverá ser estendido, dentro de 
pouco tempo, até Fortaleza dos Nogueiras. Também foram inaugurados sistemas de 
abastecimento de água, beneficiando moradores dos povoados Macaúba e Novo 
Macambiral, totalizando dois mil metros de ligações, distribuídas em 100 residências. 
 
Antes das inaugurações, o governador Carlos Brandão reuniu-se com empresários do 
Polo Gesseiro de Grajaú.  A cadeia produtiva conta com reservas de gipsita (a matéria-
prima do gesso) em grande quantidade e qualidade, fazendo com que o Maranhão ocupe 
o segundo lugar desta produção no país. Em 2017, foram 350 mil toneladas e tem 
capacidade para aumentar em 10 vezes essa produção, atendendo demanda de 
mercados consumidores. 
 
O deputado federal Deoclides Macedo (PDT), o deputado estadual Rigo Teles (PV), além 
do ex-secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, destacaram as obras 
inauguradas e a importância da recuperação do trecho da MA-006, assim como a força 
econômica representada pelo polo gesseiro do município. 
 
Num emocionado pronunciamento, o prefeito de Grajaú, Mercial Arruda, agradeceu por 
todas as obras que a cidade está recebendo do Governo do Estado, falou sobre a sólida 
amizade com o governador em exercício, Carlos Brandão, e dos laços que tem com Flávio 
Dino, pois o pai do governador, o ex-deputado Sálvio Dino, é natural de Grajaú. 
 
“Aqui é um encontro político ecumênico, porque neste palanque estão todas as alas 
políticas de Grajaú. Somos adversários na campanha, mas, depois, nos juntamos pelo 
benefício dessa cidade”, disse o prefeito Mercial. 
 
Além da classe empresarial e de diversos vereadores, participaram da solenidade os 
prefeitos João Piquiá (Sitio Novo), Jule Meneses (Arame), Moisés Ventura (Jenipapo dos 
Vieiras) e Joãozinho do Dimázio (Itaipava do Grajaú). 
 
Assistência social 
 
Também foi inaugurada uma sede do Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social (Creas), na Avenida Antônio Borges. A unidade recebe pessoas em situação 
vulnerável, além de crianças retiradas do trabalho infantil e inscritos no Cadastro Único 
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e Bolsa Família. “É um importante passo no projeto de governo para erradicação da 
extrema pobreza no Estado”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedes), Francisco Oliveira Junior. 
 
O titular da Sedes reforçou que o Governo do Estado está ampliando esse serviço, em 
todo o Maranhão, com a construção e reforma dessas unidades, que são portas de 
entrada para o acesso dos grupos mais vulneráveis à assistência social. 
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O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) nesta sexta-feira 06/04, participou do Ato em Defesa 
contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
 
O ato foi na Avenida Beira-mar, na Praça Joãozinho Trinta, onde os petistas, militantes e 
entidades sindicais defenderam a liberdade de Lula. Teve ainda apoio de estudantes 
universitários que juntos fecharam o cruzamento na ponte José Sarney, São Francisco. 
 
“Estamos sofrendo grande ataque da mídia que está dando continuidade ao golpe, tenta 
impedir a candidatura de Lula à presidência da República. Resistiremos com todas as 
forças até que a Justiça seja restabelecida. Porque Lula vale a luta”, disse o Deputado Zé 
Inácio. 
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Júnior Verde solicita criação do Centro de Recuperação de Pacientes em São Luís 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou nesta quinta-feira (05), durante 
pronunciamento na Assembleia Legislativa, a reunião que teve com o secretário de 
Saúde de São Luís, Lula Filho, no início desta semana. O encontro foi para levar demandas 
de melhorias na saúde pública da capital, e para solicitar a criação de um Centro de 
Recuperação de Pacientes, iniciativa que será tema de Indicação a ser apresentada pelo 
parlamentar. 
 

 
 
“Deliberamos sobre os caminhos para o fortalecimento da saúde pública. Um deles, 
acredito, é o Centro de Recuperação de Pacientes. Um centro de campana, na 
perspectiva militar, que pode até dar início a uma mudança no panorama da saúde 
pública no nosso Estado. Faremos Indicação formalizando o pedido na expectativa de 
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que a população seja beneficiada com esse espaço destinado a abrigar pacientes em 
recuperação”, explicou. 
 
Verde lembrou da situação dos Socorrões I e II, que recebem pacientes de todo o Estado 
e permanecem constantemente com leitos ocupados. “Percebemos esforços do 
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e do secretário municipal, Lula Filho, que 
estão interligando as redes hospitalares e já o fazem por meio das regulações nos 
hospitais. Mas precisamos avançar mais”, pontuou o deputado. 
 
O Centro de Recuperação de Pacientes só abrigaria demandas provenientes das 
intervenções realizadas nos Socorrões I e II. A ideia é desobstruir os leitos dos dois 
maiores hospitais de São Luís, que são ocupados tanto por pacientes que aguardam 
cirurgias quanto pelos que estão se recuperado de procedimentos. “Acredito inclusive 
que seria uma questão de economia, pois estaríamos concentrando forças para 
recuperar os pacientes, e consequentemente, garantia de melhoria no atendimento dos 
Socorrões”, finalizou Verde, que também solicitou a Lula Filho a realização de concurso 
público para a área da Saúde, principalmente para a função de técnico de enfermagem. 
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“Resistiremos”, disse Zé Inácio durante Ato Pró-Lula… 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) nesta segunda-feira, 06, participou do Ato em Defesa 
contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
“Estamos sofrendo grande ataque da mídia que está dando continuidade ao golpe, tenta 
impedir a candidatura de Lula à presidência da República. Resistiremos com todas as 
forças até que a Justiça seja restabelecida. Porque Lula vale a luta”, disse o Deputado Zé 
Inácio. 
 
O ato foi na Avenida Beira-mar, na Praça Joãozinho Trinta, onde os petistas, militantes e 
entidades sindicais defenderam a liberdade de Lula. 
 
Teve ainda apoio de estudantes universitários que juntos fecharam o cruzamento na 
ponte José Sarney, São Francisco. 
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Auxiliar de Flávio Dino deixa cargo para concorrer na chapa de Eduardo Braide… 

Responsável pela pela superintendência de articulação do governo na regional de 
Colinas – uma das principais bases do comunismo – Zé Renato pediu 
desincompatibilização um dia antes de se filiar ao PMN para disputar vaga na Câmara 
Federal. 
 

 
Zé Renato com Eduardo Braide, filiando-se ao PMN para concorrer a deputado federal 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) conseguiu nesta sexta-feira, 6, um apoio que 
significa, ao mesmo tempo, um golpe na base política do governador Flávio Dino (PCdoB) 
no interior. 
 
O superintendente de Articulação do Governo na Regional de Colinas, Zé Renato, pediu 
desincompatibilização do cargo na última quinta-feira, 5. No dia seguinte, filiou-se ao 
PMN, partido de Eduardo Braide. 
 
Além de ser o fortalecimento da chapa de candidatos proporcionais de Braide – que 
garante permanecer no PMN – ao apoio de Zé Renato representa mais um golpe no 
governo em um de suas principais bases políticas. 
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Terra do vice-governador Carlos Brandão (PRB) e do ex-secretário de Articulação Política 
Márcio Jerry, Colinas e região são tidos por Flávio Dino como base intocável de seu 
governo. 
 
Natural de Mirador, Zé Renato era subordinado diretamente a Márcio Jerry. 
 
Ele vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal, mesmo cargo pretendido por Jerry… 
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Deputados estaduais trocaram, respectivamente, PV e Pros pelo PSD e pelo PRP; o 
primeiro vai disputar vaga na Câmara Federal, enquanto o outro tentará a reeleição 

 
Edilázio foi a Brasília e teve ficha abonada por Kassab 

 
Os deputados Edilázio Júnior e Sousa Neto confirmaram nesta sexta-feira, 6, os seus 
novos partidos. 
 
Ex-PV, Edilázio Júnior filiou-se ao PSD para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. 
 

 
Sousa Neto filiou-se com Severino Salles 

 
Sousa Neto, por sua vez, deixou o Pros amigavelmente e vai se filiar ao PRP para buscar 
a reeleição. 
 
A janela partidária para troca de partidos se encerra neste sábado, 7… 
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Wellington flagra reboque trasportando carros e motos apreendidos em blitze do 
interior para São Luís 

 
 
Carros e motos jogados e tratados como se fossem “lata velha”. Essa é a descrição do 
modo como os veículos de maranhenses são tratados pelo Governo do Maranhão, por 
meio da VIP Leilões. Tal cenário foi flagrado pelo deputado estadual Wellington do Curso 
ao percorrer a BR-135, que dá acesso aos interiores do Maranhão. 
Para o deputado Wellington, que conversa diretamente com a população, o Governador 
do Maranhão não apenas apreende carros e motos, mas sim apreende verdadeiros 
instrumentos de trabalho. 
 
“O governador Flávio Dino deveria entender três coisas: primeiro, que ele não está 
apreendendo o carro ou a moto de criminoso. Afinal, se fosse assim, eu seria o primeiro 
a apoiar. O que ele faz e apreender e tratar como se fosse lata velha o instrumento de 
trabalho do maranhense. Em segundo lugar, Governador, entenda que para muitos 
maranhenses o carro e a moto, adquiridos com muito suor, é o que permite o sustento 
da família. E em terceiro, não estamos defendendo inadimplente. Estamos defendendo 
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o direito que o maranhense possui. Quem diz isso não sou eu, mas a Constituição da 
República. Flávio Dino, Vossa Excelência não está acima da lei!”, reage. 
 

 
Motocicletas foram transportadas do interior para a capital e podem ir a leilão, caso proprietários não  
resolvam pendências 

 
Wellington é autor do Projeto de Lei 99/2017, que proíbe a apreensão de veículos pelo 
não pagamento do IPVA. 
 
“Em relação à proibição de apreensão de veículos por não pagamento de IPVA, o 
deputado Wellington já formalizamos representação no Ministério Público, na OAB e 
Defensoria Pública solicitando que adotem providências a fim de impedir esse ato 
reiterado por parte do Governo do Estado. Em menos de 3 anos, mais de 12 mil veículos 
de trabalhadores Maranhenses já foram leiloados. Precisamos dar um basta nessa 
situação. Temos lutado muito contra essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas, isso 
vai acabar!”, finalizou o deputado Wellington. 
 
Assista ao vídeo: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mFAlr1KmDF8
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Wellington reafirma compromisso de defender o povo e de lutar por Maranhão justo ao 
se filiar ao PSDB 

 
Wellington com o senador e presidente estadual do PSDB, Roberto Rocha, no ato da sua filiação 

 
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) recebeu o mais novo filiado partidário, 
deputado estadual Wellington do Curso. Embora ainda esteja no 1º mandato, Wellington 
é referência na Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo o parlamentar que mais 
apresentou projetos em defesa do povo maranhense. De forma ativa, independente e 
coerente, Wellington atrelou a si a defesa incondicional da educação, dos professores, 
segurança, policiais, demais servidores públicos, animais, saúde, entre outros. 
 
Antes de filiar-se ao PSDB, Wellington integrou o Progressistas, mas em virtude do 
comportamento partidário de apoiar o Governo do Estado, a quem Wellington faz 
oposição por coerência, o parlamentar deixou o partido, embora fosse o presidente do 
Diretório Municipal. 
 
“Existe uma palavra que eu busco empregar na minha vida desde cedo: é a coerência. 
Fui eleito deputado estadual pelo voto de professor, policial, servidor público, estudante, 
microempresário, trabalhador maranhense, entre outros. Flávio Dino traiu essas 
categorias. Eu tive, então, duas opções: continuar na base do governador, para quem eu 
cheguei a pedir voto e me empenhar para que fosse eleito em 2014, ou fazer valer a 
confiança dos quase 23 mil votos que me elegeram deputado estadual. Eu não poderia 
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trair a população, como Flávio Dino tem feito. Isso seria incoerente da minha parte. 
Estive no Progressistas, desenvolvemos trabalhos em defesa do povo, mas agora o 
Partido segue aliado de quem trai, diariamente, a população. Com isso eu não posso 
concordar. Eu não poderia apoiar um Governo que aumenta impostos, que mente e 
tenta enganar professores; não poderia apoiar quem diz que reformou escola, mas na 
verdade só pintou um muro; eu jamais poderia ficar ao lado de alguém que brinca com 
os sonhos dos maranhenses e os engana. Não poderia defender um Governador que fez 
da Saúde Pública um esquema corrupto e fraudulento denunciado em duas operações 
da Polícia Federal. Como que eu, que vim de origem humilde, poderia apoiar quem virou 
as costas para a população dos interiores? Alguém que só pensa em arrecadar e pouco 
se importa com o impacto social disso? Quem apreende carros e motos de trabalhadores 
maranhenses de forma ilegal, sem o devido processo tributário e total desrespeito a 
constituição. Eu não poderia apoiar quem traiu a população. Por essa razão, deixo o 
Progressistas. Afinal, meu compromisso com o maranhense, com a população em si, está 
acima de qualquer questão partidária”, afirmou Wellington ao se desfiliar do 
Progressistas, partido o qual foi candidato a prefeito de São Luís em 2016, ficando em 3º 
lugar e obtendo mais de 100 mil votos. 
 
Em relação ao PSDB, que hoje é comandado pelo Senado Roberto Rocha, que é pré-
candidato a governo do estado, o deputado Wellington, que também recebeu convites 
de outros partidos, relembrou a proximidade que já teve com Roberto Rocha em 2016, 
quando disputou as eleições para prefeito em São Luís e Roberto Rocha Júnior foi 
candidato a vice-prefeito. 
 
“Em 2016, tive a oportunidade de me aproximar do senador Roberto Rocha, que tem 
desenvolvido um sério trabalho em defesa do povo do Maranhão. Assim, vejo no PSDB 
uma oportunidade para representar, verdadeiramente e sem maquiagens, o que o 
maranhense sente e quer. É com trabalho sério e sem privilégios políticos que 
seguiremos na defesa de quem acreditou e acredita em um Maranhão melhor”, pontuou 
Wellington, que assume também a presidência do diretório municipal do partido. 
 
Já ao ser questionado sobre as expectativas para o ano de 2018, Wellington reafirmou o 
seu compromisso com o povo. 
 
“Desde fevereiro de 2015, que foi quando o meu mandato começou, tenho uma única 
preocupação: defender a população e lutar por um Maranhão melhor e mais justo. Não 
tem sido fácil e prova disso são os ataques que sofremos, diariamente, de um Governo 
ditatorial que apela para a mídia para disseminar mentiras e investe em uma falsa 
publicidade para enganar o povo e desqualificar as pessoas que contrárias à sua péssima 
gestão. No entanto, continuaremos firmes e fortes, fazendo valer cada voto de confiança 
recebido. Diferentemente do Governador, eu não traio quem confiou e acreditou em 
mim”, concluiu o professor e deputado Wellington do Curso, candidato à reeleição pelo 
PSDB. 
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“Resistiremos”, diz Zé Inácio, em ato pró-Lula 

 
Deputado Zé Inácio e militantes petistas mobilizados no ato público contra a prisão de Lula 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) participou, nessa sexta-feira (6), do ato público 
contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
O ato ocorreu na Avenida Beira-mar, na Praça Joãozinho Trinta, onde petistas, militantes 
e representantes de entidades sindicais defenderam a liberdade de Lula. Registrou-se, 
ainda, apoio de estudantes universitários, que juntos fecharam o cruzamento próximo à 
cabeceira da Ponte José Sarney, no São Francisco. 
 
“Estamos sofrendo grande ataque da mídia, que está dando continuidade ao golpe, e 
tenta impedir a candidatura de Lula à presidência da República. Resistiremos com todas 
as forças, até que a Justiça seja restabelecida. Porque Lula vale a luta”, declarou o 
deputado Zé Inácio. 
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Fábio Macedo desmente informação sobre queda de helicóptero: “informo a todos que 
estou em segurança” 

 
Deputado Fábio Macedo 

 
O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) emitiu uma nota de esclarecimento sobre a 
informação que espalharam nas redes sociais de que ele estaria no suposto acidente 
aéreo ocorrido no município de Lago Açu-MA. 
 
Macedo disse que estava descansando num hotel quando soube da informação 
espalhada por fakenews. “Informo a todos que estou em segurança, estando neste 
momento em um hotel, descansando das agendas realizadas em diversas bases 
eleitorais.” 
 
Não foi só Fábio Macedo a vítima, o vice-governador Carlos Brandão (PRB) também teve 
seu nome relacionado entre as vítimas do acidente aéreo. 
 
Brandão também se pronunciou. “Amigos, estou bem, em São Luís, após um dia muito 
produtivo, pelo bem do Maranhão.” 
 
As informações foram divulgadas na noite de ontem, dia 9, em vários grupos de 
WhatsApp, dizendo que a aeronave (helicóptero ou avião de pequeno porte) teria caído 
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na água do lago, que tem uma grande extensão, nas proximidades do povoado Mata 
Velha. 
 
O comandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Luongo, informou que as buscas 
pela aeronave que teria caído em Lago Açu foram iniciadas nas primeiras horas desta 
manhã. Disse ainda que o comandante do Centro Tático Aéreo (CTA), coronel Ismael, já 
providenciou. 
 
Abaixo a nota do parlamentar: 
 
Em relação ao suposto acidente aéreo, ocorrido na cidade de Conceição Lago Açu, 
informo a todos que estou em segurança, estando neste momento em um hotel, 
descansando das agendas realizadas em diversas bases eleitorais. Agradeço a 
preocupação e o carinho de todos, seguimos em frente na luta por um Maranhão 
melhor. 
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Edilázio Júnior se filia ao PSD rumo à Câmara de Deputados 

 
Gilberto Kassab e Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior assinou ontem, dia 6, a ficha de filiação do Partido 
Social Democrático (PSD). Ele aceitou convite do ministro Gilberto Kassab, presidente 
nacional da sigla e de Cláudio Trinchão, presidente do partido no estado, e aceitou o 
desafio de disputar uma vaga na Câmara Federal pela legenda. 
 
O ato de desfiliação do PV, partido pelo qual ele foi eleito por duas vezes para a 
Assembleia Legislativa, já foi oficializado. 
 
“Fiquei lisonjeado pelo convite do ministro Kassab e de Cláudio Trinchão e pretendo 
na pré-campanha de deputado federal chegar em Brasília num partido de grande porte 
e poder somar, tanto na legenda quanto em prol do estado do Maranhão”, disse. 
 
Edilázio também falou em gratidão ao PV. 
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“Saio do Partido Verde extremamente agradecido pelo partido que comecei a militar 
na política. Deixo grandes amigos e lembranças. Continuaremos juntos, uma vez que 
estamos no mesmo projeto, que é a pré-candidatura da ex-governadora Roseana 
Sarney e dos senadores Lobão e Sarney Filho”, finalizou. 
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Júnior Verde solicita criação do Centro de Recuperação de Pacientes em São Luís 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou, nesta quinta-feira (5), durante 
pronunciamento na Assembleia Legislativa, a reunião que teve com o secretário de 
Saúde de São Luís, Lula Filho, no início desta semana. 
 
O encontro foi para levar demandas de melhorias na saúde pública da capital e para 
solicitar a criação de um Centro de Recuperação de Pacientes, iniciativa que será tema 
de Indicação a ser apresentada pelo parlamentar. 
 
“Deliberamos sobre os caminhos para o fortalecimento da saúde pública. Um deles, 
acredito, é o Centro de Recuperação de Pacientes. Um centro de campana, na 
perspectiva militar, que pode até dar início a uma mudança no panorama da saúde 
pública no nosso Estado. Faremos Indicação formalizando o pedido na expectativa de 
que a população seja beneficiada com esse espaço destinado a abrigar pacientes em 
recuperação”, explicou. 
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Verde lembrou da situação dos Socorrões I e II, que recebem pacientes de todo o Estado 
e permanecem constantemente com leitos ocupados. 
 
“Percebemos esforços do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e do secretário 
municipal, Lula Filho, que estão interligando as redes hospitalares e já o fazem por 
meio das regulações nos hospitais. Mas precisamos avançar mais”, pontuou o 
deputado. 
 
O Centro de Recuperação de Pacientes só abrigar demandas provenientes das 
intervenções realizadas nos Socorrões I e II. A ideia é desobstruir os leitos dos dois 
maiores hospitais de São Luís, que são ocupados tanto por pacientes que aguardam 
cirurgias, quanto pelos que estão se recuperado de procedimentos. 
 
“Acredito inclusive que seria uma questão de economia, pois estaríamos concentrando 
forças para recuperar os pacientes, e consequentemente, garantia de melhoria no 
atendimento dos Socorrões”, finalizou Verde, que também solicitou a Lula Filho a 
realização de concurso público para a área da Saúde, principalmente, para a função de 
técnico de enfermagem. 
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Zé Inácio manifesta-se sobre Waldir Maranhão: “Estaremos em palanques opostos”, diz 
deputado 

 
Zé Inácio disse que mantém respeito por Waldir, mas deixou claro que eles defendem projetos políticos  
opostos após filiação do mesmo ao PSDB 

 
O deputado estadual Zé Inácio Rodrigues (PT) lançou nota, destinada à militância petista, 
nesta segunda-feira (09), sobre desfecho da filiação do deputado federal Waldir 
Maranhão ao PSDB. Segundo ele, apesar do respeito e de ter defendido a ida do 
parlamentar para o PT, durante a “janela partidária”, eles, seguramente, estarão em 
palanques distintos por defenderem projetos políticos opostos, após a escolha feita pelo 
mais novo tucano que, além disso, deixou a base de apoio ao governo Flávio Fino no 
Maranhão. 
 
“Com a não efetivação da filiação do deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a iniciativa 
extrema de sair da base do governo Flávio Dino e, além disso, filiar-se ao PSDB. Com isso, 
embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que ele e eu estaremos em 
palanques distintos e defendendo projetos opostos, já que o mesmo decidiu se filiar ao 
partido tucano”, disse Zé Inácio em nota. 
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Em tempo, o PSDB é um dos principais partidos adversários do PT em nível nacional. 
Quando presidente da Câmara Federal, Waldor Maranhão fez um gesto considerável em 
relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas que terminou não 
obtendo êxito com a petista deposta do governo. 
 
O deputado reafirmou seu posicionamento por espaço para o PT na chapa majoritária 
do governador Flávio Dino. De acordo com o parlamentar, trata-se do “maior partido da 
base do governo e protagonista das conquistas históricas que transformaram a realidade 
do Maranhão e do Brasil através das gestões Lula e Dilma”. 
 
Segue abaixo a nota disparada por Zé Inácio à militância petista: 
 
NOTA À MILITÂNCIA PETISTA 
 
Por Deputado Zé Inácio 
 
Companheiras e companheiros, 
 
Dirijo-me a todos e todas para esclarecer os seguintes pontos: 
 
1. Tendo em vista o fortalecimento do PT, sobretudo num momento em que o País 
atravessa uma grave crise política, econômica e social, e a democracia é ameaçada com 
a prisão política e injusta do Presidente Lula, nós fizemos a defesa da filiação do 
Deputado Waldir Maranhão ao PT, parlamentar reconhecido pelo posicionamento 
contrário ao impeachment golpista da Presidenta Dilma; 
 
2. Tal iniciativa foi tomada também com o objetivo de fazer valer a Tese aprovada no 6° 
Congresso Estadual do PT Maranhão, que deliberou pelo apoio à reeleição do 
Governador Flávio Dino com o PT compondo a Chapa Majoritária, já que o Deputado 
Waldir Maranhão era um dos nomes reconhecidos publicamente como um dos prováveis 
pré-candidatos que poderiam compor a sua Chapa Majoritária; 
 
3. Além disso, como afirmei a alguns companheiros do PT e lideranças do Governo, a 
nossa intenção era evitar também uma debandada da base do Governador, já que o 
Deputado Waldir tinha a intenção de se filiar ao PT e, com isso, permanecer na base de 
apoio do Governador Flávio Dino, contribuindo com a sua reeleição; 
 
4. Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se posicionaram 
contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a filiação do 
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando claramente que tal 
postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses escusos e alheios 
aos interesses do Partido; 
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5. Com a não efetivação da filiação do Deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a 
iniciativa extrema de sair da base do Governo Flávio Dino e, além disso, se filiar ao PSDB. 
Com isso, embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que o Deputado 
Waldir e eu estamos em palanques opostos e defendendo projetos opostos, já que o 
mesmo decidiu se filiar ao PSDB; 
 
6. Reafirmamos a nossa luta pelo espaço do PT na Chapa Majoritária do Governador 
Flávio Dino, pois o PT é o maior Partido da base do Governo e protagonista das 
conquistas históricas que transformaram a realidade do Maranhão e do Brasil através 
dos Governos Lula e Dilma; 
 
7. A palavra de ordem é Lula Livre! Seguiremos lutando pela liberdade do maior 
Presidente da História do Brasil, pelo seu direito de ser candidato e voltar a governar o 
Brasil para melhorar a vida do nosso povo. 
 
Saudações Petistas! 
Liberdade para Lula! 
Nossos sonhos jamais poderão ser aprisionados! 
 
Deputado Estadual Zé Inácio 
PT/MA 
08.04.2018 
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Othelino Neto acompanha governador em exercício durante inaugurações em Grajaú… 

 
Othelino acompanhou o governador em exercício, Carlos Brandão, em várias inaugurações 

 
A convite do governador em exercício, Carlos Brandão, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta sexta-feira 
(6), de uma série de inaugurações na cidade de Grajaú, com destaque para a assinatura 
da ordem de serviço visando à recuperação da malha viária da MA-006, no trecho 
abrangendo Arame, Grajaú, Sítio Novo, Formosa da Serra Negra e Itaipava de Grajaú, 
que receberá obras de manutenção com ações de conservação e melhoramento. 
 
Sob a ótica do presidente Othelino Neto, o início das obras de recuperação da MA-006 
representa a materialização de um sonho. O deputado estava acompanhado de uma das 
principais lideranças da cidade, Simone Limeira. 
 
Othelino afirmou ter ficado honrado com o convite do governador em exercício, ao 
mesmo tempo em que destacou a atuação do governo Flávio Dino. “Esse momento 
sintetiza o governo produtivo de Flávio Dino. Enquanto obras são inauguradas e 
anunciadas, ele está nos Estados Unidos, proferindo palestra sobre o sucesso de sua 
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gestão. É apontado pelo portal da Globo como o melhor governador do Brasil. Nunca 
atrasou salário, realizou vários concursos públicos e está com muitas obras em 
andamento. Sua administração chamou a atenção dos Estados Unidos”, acrescentou. 
 
São 125 quilômetros de extensão contemplados com os serviços. O investimento é de 
R$ 22 milhões. O governador em exercício assinou a ordem de serviço para início das 
obras no bairro Canoeiro. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, 
Clayton Noleto, os trabalhos deverão ser finalizados em seis meses. 
 
Para Carlos Brandão, a recuperação desse trecho da MA-006 demonstra o potencial do 
governador Flávio Dino. Ele anunciou que esse serviço deverá ser estendido, dentro de 
pouco tempo, até Fortaleza dos Nogueiras. Também foram inaugurados sistemas de 
abastecimento de água, beneficiando moradores dos povoados Macaúba e Novo 
Macambiral, totalizando dois mil metros de ligações, distribuídas em 100 residências. 
 
Antes das inaugurações, o governador Carlos Brandão reuniu-se com empresários do 
Polo Gesseiro de Grajaú.  A cadeia produtiva conta com reservas de gipsita (a matéria-
prima do gesso) em grande quantidade e qualidade, fazendo com que o Maranhão ocupe 
o segundo lugar desta produção no país. Em 2017, foram 350 mil toneladas e tem 
capacidade para aumentar em 10 vezes essa produção, atendendo demanda de 
mercados consumidores. 
 
O deputado federal Deoclides Macedo (PDT), o deputado estadual Rigo Teles (PV), além 
do ex-secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, destacaram as obras 
inauguradas e a importância da recuperação do trecho da MA-006, assim como a força 
econômica representada pelo polo gesseiro do município. 
 
Num emocionado pronunciamento, o prefeito de Grajaú, Mercial Arruda, agradeceu por 
todas as obras que a cidade está recebendo do Governo do Estado, falou sobre a sólida 
amizade com o governador em exercício, Carlos Brandão, e dos laços que tem com Flávio 
Dino, pois o pai do governador, o ex-deputado Sálvio Dino, é natural de Grajaú. 
 
“Aqui é um encontro político ecumênico, porque neste palanque estão todas as alas 
políticas de Grajaú. Somos adversários na campanha, mas, depois, nos juntamos pelo 
benefício dessa cidade”, disse o prefeito Mercial. 
 
Além da classe empresarial e de diversos vereadores, participaram da solenidade os 
prefeitos João Piquiá (Sitio Novo), Jule Meneses (Arame), Moisés Ventura (Jenipapo dos 
Vieiras) e Joãozinho do Dimázio (Itaipava do Grajaú). 
 
Assistência social 
 
Também foi inaugurada uma sede do Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social (Creas), na Avenida Antônio Borges. A unidade recebe pessoas em situação 



 

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 

vulnerável, além de crianças retiradas do trabalho infantil e inscritos no Cadastro Único 
e Bolsa Família. “É um importante passo no projeto de governo para erradicação da 
extrema pobreza no Estado”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedes), Francisco Oliveira Junior. 
 
O titular da Sedes reforçou que o Governo do Estado está ampliando esse serviço, em 
todo o Maranhão, com a construção e reforma dessas unidades, que são portas de 
entrada para o acesso dos grupos mais vulneráveis à assistência social. 
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Wellington do Curso confirma filiação ao PSDB 

 
 
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) recebeu o mais novo filiado partidário, 
deputado estadual Wellington do Curso. Embora ainda esteja no 1º mandato, Wellington 
é referência na Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo o parlamentar que mais 
apresentou projetos em defesa do povo maranhense. De forma ativa, independente e 
coerente, Wellington atrelou a si a defesa incondicional da educação, dos professores, 
segurança, policiais, demais servidores públicos, animais, saúde, entre outros. 
 
Antes de filiar-se ao PSDB, Wellington integrou o Progressistas, mas em virtude do 
comportamento partidário de apoiar o Governo do Estado, a quem Wellington faz 
oposição por coerência, o parlamentar deixou o partido, embora fosse o presidente do 
Diretório Municipal. 
 
“Existe uma palavra que eu busco empregar na minha vida desde cedo: é a coerência. 
Fui eleito deputado estadual pelo voto de professor, policial, servidor público, estudante, 
microempresário, trabalhador maranhense, entre outros. Flávio Dino traiu essas 
categorias. Eu tive, então, duas opções: continuar na base do governador, para quem eu 
cheguei a pedir voto e me empenhar para que fosse eleito em 2014, ou fazer valer a 
confiança dos quase 23 mil votos que me elegeram deputado estadual. Eu não poderia 
trair a população, como Flávio Dino tem feito. Isso seria incoerente da minha parte. 
Estive no Progressistas, desenvolvemos trabalhos em defesa do povo, mas agora o 
Partido segue aliado de quem trai, diariamente, a população. Com isso eu não posso 
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concordar. Eu não poderia apoiar um Governo que aumenta impostos, que mente e 
tenta enganar professores; não poderia apoiar quem diz que reformou escola, mas na 
verdade só pintou um muro; eu jamais poderia ficar ao lado de alguém que brinca com 
os sonhos dos maranhenses e os engana. Não poderia defender um Governador que fez 
da Saúde Pública um esquema corrupto e fraudulento denunciado em duas operações 
da Polícia Federal. Como que eu, que vim de origem humilde, poderia apoiar quem virou 
as costas para a população dos interiores? Alguém que só pensa em arrecadar e pouco 
se importa com o impacto social disso? Quem apreende carros e motos de trabalhadores 
maranhenses de forma ilegal, sem o devido processo tributário e total desrespeito a 
constituição. Eu não poderia apoiar quem traiu a população. Por essa razão, deixo o 
Progressistas. Afinal, meu compromisso com o maranhense, com a população em si, está 
acima de qualquer questão partidária”, afirmou Wellington ao se desfiliar do 
Progressistas, partido o qual foi candidato a prefeito de São Luís em 2016, ficando em 3º 
lugar e obtendo mais de 100 mil votos. 
 
Em relação ao PSDB, que hoje é comandado pelo Senado Roberto Rocha, que é pré-
candidato a governo do estado, o deputado Wellington, que também recebeu convites 
de outros partidos, relembrou a proximidade que já teve com Roberto Rocha em 2016, 
quando disputou as eleições para prefeito em São Luís e Roberto Rocha Júnior foi 
candidato a vice-prefeito. 
 
“Em 2016, tive a oportunidade de me aproximar do senador Roberto Rocha, que tem 
desenvolvido um sério trabalho em defesa do povo do Maranhão. Assim, vejo no PSDB 
uma oportunidade para representar, verdadeiramente e sem maquiagens, o que o 
maranhense sente e quer. É com trabalho sério e sem privilégios políticos que 
seguiremos na defesa de quem acreditou e acredita em um Maranhão melhor”, pontuou 
Wellington, que assume também a presidência do diretório municipal do partido. 
 
Já ao ser questionado sobre as expectativas para o ano de 2018, Wellington reafirmou o 
seu compromisso com o povo. 
 
“Desde fevereiro de 2015, que foi quando o meu mandato começou, tenho uma única 
preocupação: defender a população e lutar por um Maranhão melhor e mais justo. Não 
tem sido fácil e prova disso são os ataques que sofremos, diariamente, de um Governo 
ditatorial que apela para a mídia para disseminar mentiras e investe em uma falsa 
publicidade para enganar o povo e desqualificar as pessoas que contrárias à sua péssima 
gestão. No entanto, continuaremos firmes e fortes, fazendo valer cada voto de confiança 
recebido. Diferentemente do Governador, eu não traio quem confiou e acreditou em 
mim”, concluiu o professor e deputado Wellington do Curso, candidato à reeleição pelo 
PSDB. 
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ARTIGO: Empréstimo eleitoreiro 

 
 
O Governador Flávio Dino, nesses mais de três anos de governo, ficou conhecido e 
taxado pelo povo de várias maneiras: perseguidor, caloteiro, mentiroso, mau pagador, 
mais imposto, dinóquio, aluguel camarada, cuba – no caso da propina da Odebrecht – 
entre muitos outros. 
 
Agora ganha mais um, o “Rei dos Empréstimos Eleitoreiros” e se torna o único 
governador que, tendo recebido em caixa do governo passado mais de R$ 3 bilhões de 
reais, endividou o Estado em mais R$ 2 Bilhões sem uma obra de vulto que justifique 
essa cifra bilionária. Não há uma grande obra do governo Flávio Dino. As que têm, são 
aquelas iniciadas no governo Roseana, em sua grande maioria já em fase de conclusão, 
como os hospitais e a adutora do Italuís, do ex-deputado Ricardo Murad, e as do 
Programa Viva Maranhão, como as estradas. 
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Esse novo empréstimo de R$ 500 milhões prevê a execução do Programa Corredor de 
Transporte e Integração Norte-Sul do Maranhão. Pelo que foi encaminhado à Assembleia 
Legislativa, não há qualquer informação de como serão aplicados os recursos, como 
também nada a respeito do detalhamento técnico da obra. 
 
Mas, é fato que a rodovia MA 006 é responsável pelo escoamento de grande parte da 
produção de soja, milho e arroz do Maranhão, milhões de toneladas e precisa ser 
pavimentada. Um dos fatores preocupantes nessa obra é a qualidade do asfalto e das 
obras de infraestrutura do governo. O asfalto das rodovias e vias urbanas, nesses quase 
quatro anos, não dura um inverno e se acaba, desperdiçando dinheiro público onerado 
pelos juros dos empréstimos. De tão ruim, é conhecido como “asfalto sonrisal”, “borra”, 
que o governo coloca de qualquer jeito e não resiste nem 6 meses. 
 
Com esse empréstimo, há poucos meses da eleição, Flávio Dino tenta enganar mais uma 
vez a população da região sul, como fez durante sua campanha em 2014 ao afirmar que 
iria concretizar um sonho de décadas que nenhum governador realizou. O que se 
constata é que, além de não cumprir a promessa de campanha, faz pior que todos os 
outros, que pelo menos mantinham o tráfego com obras emergenciais custeadas pelo 
próprio Estado e não pelos produtores. 
 
Não sou contra os empréstimos, mas sou contra a forma como Flávio Dino os contrata e 
aplica os recursos. Ele não permite que a Assembleia fiscalize, monitore, acompanhe e 
proponha ajustes. Sabemos que mais esse projeto de endividamento do Estado, em 
época de eleição, faz parte da estratégia midiática para compensar o grande desgaste 
do governo pelas péssimas condições das estradas do sul do estado. 
 
Votarei a favor do empréstimo porque será utilizado pelo próximo governador a ser 
eleito em outubro. Este ano, Flávio Dino não conseguirá sequer licitar a obra, cujo valor 
ultrapassa R$ 500 milhões de reais, dada a magnitude e complexidade do projeto. Com 
a aprovação do empréstimo agora, ganharemos tempo e, com toda certeza, poderá ser 
iniciada em 2019 para felicidade de todos da região sul, pois beneficiará centenas de 
milhares de maranhenses que sofrem pelas péssimas condições das estradas em dezenas 
de municípios que tanto contribuem para o desenvolvimento do estado. 
 
*Deputada estadual 
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“Chapa Alexandre Almeida/Zé Reinaldo será vitoriosa”, diz Roberto Rocha 

 
 
O deputado estadual Alexandre Almeida confirmou ontem (6) sua filiação ao PSDB, 
partido pelo qual deve disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. 
 
O ato ocorreu na Casa Amarela, no Bairro Parque Piauí, depois de o parlamenta levar o 
convite feito pelo senador Roberto Rocha para apreciação do seu grupo político. 
 
Para Alexandre Almeida, a decisão de candidatar-se a senador abrirá portas ao seu grupo 
político no Leste Maranhense. 
 
“Esse é um momento muito importante da minha vida que divido com o meu grupo 
político. Esse convite abre as portas para o nosso grupo, a quem terei muito prazer em 
representar como pré-candidato ao senado”, declarou. 
 
A reunião contou com as presenças do ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira 
(PSDB) ; do vereador Estevão Aragão (PSDB), de São Luís; lideranças políticas da cidade 
de Matões, entre elas, o advogado Gabriel Tenório, vereador Gilmar Almeida (PV) e 
Solimar Clímaco (PV), entre  outros; os vereadores de Timon Francisco Torres (PMDB), 
Adão Tavares (PR), Anderson Pêgo (PSDB), Henrique Júnior (PMN), José Antunes (PSDB), 
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Ramon Júnior (PP), empresário Ramon Alves e  o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho 
Júnior (PP). 
 
Sebastião Madeira falou sobre a importância do PSDB no Maranhão seguir com jovens 
políticos, a exemplo de Roberto Rocha, pré-candidato a governador, e Alexandre 
Almeida, na pré-candidatura ao senado. Ressaltou o trabalho de Roberto Rocha como 
parlamentar no senado. 
 
“Ele foi o senador que mais trabalhou no Maranhão. Ampliou a Codevasf para todo o 
estado. Também dobrou a merenda escolar para 107 municípios maranhenses. 
Precisamos de um governador que procure identificar e investir na a vocação econômica 
de cada região, para o povo ter emprego, ter trabalho e renda, é isso que vai mudar o 
Maranhão, disse. 
 
Roberto Rocha referiu-se ao PSDB como um partido de oportunidades e destacou a força 
da chapa Zé Reinaldo/Alexandre Almeida. 
 
“A política serve para melhorar a vida das pessoas. Cabe a nós maranhenses buscarmos 
novas oportunidades. O PSDB é um partido que recebe de braços abertos jovens 
lideranças como Alexandre Almeida, que dá a chance de debatermos o novo Maranhão. 
Não tenho dúvidas de que uma chapa com Alexandre Almeida e Zé Reinaldo será 
vitoriosa”, afirmou Rocha. 
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O petista lembrou da decisão, aprovada no 6° Congresso Estadual do PT Maranhão, que 
condiciona o apoio à reeleição de Flávio Dino a participação do partido na chapa 
majoritária na condição de vice ou ocupando uma das duas vagas ao Senado Federal 

 
 
Em nota divulga ontem, 8, o deputado estadual Zé Inácio explica os motivos que o 
levaram a defender a filiação do deputado federal Waldir Maranhão aos quadros do PT 
e volta a cobrar espaço para o partido na chapa majoritária liderada pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB). 
 
O petista foi um dos entusiastas da entrada de Waldir Maranhão no PT, em primeiro 
lugar porque a tese era defendida por ampla maioria da sua corrente a Construindo um 
Novo Brasil (CNB) tanto no plano local quanto nacional. 
 
Em segundo lugar, há decisão aprovada no 6° Congresso Estadual do PT Maranhão que 
condiciona o apoio à reeleição de Flávio Dino a participação do partido na chapa 
majoritária na condição de vice ou ocupando uma das duas vagas ao Senado Federal. 
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A filiação de Waldir Maranhão no PT, além de contemplar o partido na majoritária, 
também faria com o governador cumprisse com o acordo feito com deputado quando 
ele, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, anulou o impeachment da 
Dilma sob orientação de Dino. 
 
Waldir chegou a filiar no PT, mas como não teve as garantias que seria o segundo nome 
de Flávio Dino ao Senado Federal, preferiu se desfiliar do partido e abriga-se no PSDB. 
 
Confira a íntegra da nota de Zé Inácio. 
 

NOTA À MILITÂNCIA PETISTA 
 
por Deputado Zé Inácio 
 
Companheiras e companheiros, 
 
Dirijo-me a todos e todas para esclarecer os seguintes pontos: 
 
1. Tendo em vista o fortalecimento do PT, sobretudo num momento em que o País 
atravessa uma grave crise política, econômica e social, e a democracia é ameaçada com 
a prisão política e injusta do Presidente Lula, nós fizemos a defesa da filiação do 
Deputado Waldir Maranhão ao PT, parlamentar reconhecido pelo posicionamento 
contrário ao impeachment golpista da Presidenta Dilma; 
 
2. Tal iniciativa foi tomada também com o objetivo de fazer valer a Tese aprovada no 6° 
Congresso Estadual do PT Maranhão, que deliberou pelo apoio à reeleição do 
Governador Flávio Dino com o PT compondo a Chapa Majoritária, já que o Deputado 
Waldir Maranhão era um dos nomes reconhecidos publicamente como um dos prováveis 
pré-candidatos que poderiam compor a sua Chapa Majoritária; 
 
3. Além disso, como afirmei a alguns companheiros do PT e lideranças do Governo, a 
nossa intenção era evitar também uma debandada da base do Governador, já que o 
Deputado Waldir tinha a intenção de se filiar ao PT e, com isso, permanecer na base de 
apoio do Governador Flávio Dino, contribuindo com a sua reeleição; 
 
4. Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se posicionaram 
contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a filiação do 
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando claramente que tal 
postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses escusos e alheios 
aos interesses do Partido; 
 
5. Com a não efetivação da filiação do Deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a 
iniciativa extrema de sair da base do Governo Flávio Dino e, além disso, se filiar ao PSDB. 
Com isso, embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que o Deputado 
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Waldir e eu estamos em palanques opostos e defendendo projetos opostos, já que o 
mesmo decidiu se filiar ao PSDB; 
 
6. Reafirmamos a nossa luta pelo espaço do PT na Chapa Majoritária do Governador 
Flávio Dino, pois o PT é o maior Partido da base do Governo e protagonista das 
conquistas históricas que transformaram a realidade do Maranhão e do Brasil através 
dos Governos Lula e Dilma; 
 
7. A palavra de ordem é Lula Livre! Seguiremos lutando pela liberdade do maior 
Presidente da História do Brasil, pelo seu direito de ser candidato e voltar a governar o 
Brasil para melhorar a vida do nosso povo. 
 
Saudações Petistas! 
Liberdade para Lula! 
Nossos sonhos jamais poderão ser aprisionados! 
 
Deputado Estadual Zé Inácio 
PT/MA 
08.04.2018 
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Queda de aeronave: Políticos escrevem notas para provar que estão vivos 

 
 
Desde ontem à noite, vários áudios passaram a circular pelas redes sociais dando conta 
de um acidente envolvendo uma aeronave no interior do Maranhão. 
 
Pelas informações a aeronave teria caído na água do lago, que tem uma grande 
extensão, nas proximidades do povoado Mata Velha, no município de Lago Açu, por volta 
de 19h. 
 
O 6º Batalhão de Bombeiro Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 
Bacabal estão no local. 
 
O fato interessante é que muitos políticos que estavam sumidos do cenário tiveram que 
escrever notas para provar que estão vivos. Foi um festival de declarações justificando a 
própria vida. 
 
Os primeiros que escreveram foram os deputados Fábio Macedo, Eliziane Gama, Fábio 
Braga e o vice-governador Carlos Brandão. 
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Janela partidária: partidos da aliança dinista levam a melhor no jogo das mudanças 
operadas nos partidos 

 
José Reinaldo, Rogério Cafeteira, Max Barros e Daniela Tema mudaram de partido pela janela  
partidária para as eleições 

 
Em meio à turbulências em curso no cenário político nacional com a traumática prisão 
do ex-presidente Lula da Silva (PT), o quadro partidário do Maranhão foi 
significativamente alterado com a mudança de peso de alguns dos principais partidos 
em atuação no estado por conta da janela partidária, que fechou no último minuto de 
sábado (7). O fechamento das contas indicará que os partidos que integram a aliança 
liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) foram amplamente beneficiados com 
novas filiações. O DEM foi, de longe, a agremiação que mais ganhou musculatura nesse 
troca-troca de partido no Maranhão. Saíram também  fortalecidos o PCdoB, que se 
consolidou como o partido que está na cabeça da aliança dinista. Já o PSDB recuperou 
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parte da sua musculatura com o ex-governador José Reinaldo tavares e mais dois 
quadros de peso. O Grupo Sarney perdeu terreno com a saída, por exemplo, do vice-
prefeito de Caxias, Paulo Marinho Jr., que trocou o MDB oposicionista pelo PP 
governista. Além do PP, outros partidos ganharam e perderam na janela, que se fechou 
no último de sábado, definido, de maneira irreversível, a composição e o passo dos 
partidos para as eleições de outubro no Maranhão. 
 
Até alguns meses atrás amargando esquecimento, quando foi resgatado pelo deputado 
federal Juscelino Filho, o DEM saiu da janela como o partido que foi mais robustecido 
com a filiação dos deputados estaduais Rogério Cafeteira, ex-PSB, Neto Evangelista, que 
saiu do PSDB, e Paulo Neto, que deixou o PSDC, se somaram a Stênio Rezende, Cabo 
Campos e Antônio Pereira. O DEM foi  ais longe ao atrair sangue novo, como a 
nutricionista Daniela Tema, que deixou o PCdoB e vem despontando como nome 
fortíssimo da Região Central do Maranhão, com base em Tuntum, na corrida para a 
Assembleia Legislativa. 
 
Depois de ser esvaziado com a saída do vice-governador Carlos Brandão  e de pelo menos 
15 dos 28 prefeitos no final do ano passado, por conta da mudança de comando e se 
tornar Oposição, o PSDB recuperou parte do seu poder de fogo com a filiação dos 
deputados federais José Reinaldo Tavares e do deputado estadual Alexandre Almeida, 
que serão candidatos ao Senado na chapa do senador Roberto Rocha, candidato ao 
Governo do Estado. O ninho dos tucanos foi ainda turbinado na última hora com a 
entrada do deputado Wellington do Curso, que saiu do PP, e do deputado federal Waldir 
Maranhão, que decidiu concorrer à reeleição. 
 
O PCdoB, por sua vez, foi expressivamente turbinado com o ingresso das deputadas 
Francisca Primo, que deixou o PT, e Ana do Gás, que saiu do PRB, e ganhando, na última 
hora, a filiação do deputado Carlinhos Florêncio, que se converteu ao comunismo 
pregado pelo governador Flávio Dino. O PRB, por sua vez, além do vice-governador 
Carlos Brandão e de vários prefeitos, ganhou também o ex-deputado José Gentil, que é 
candidato forte à Assembleia Legislativa, devendo fazer dobradinha com o vice-prefeito 
de Caxias, Paulo Marinho Jr., que deixou o MDB e se filiou ao PP. 
 
O PDT ganhou vários reforços de peso, sendo o mais destacado a ex-deputada estadual 
Cleide Coutinho, viúva e herdeira do legado político do ex-presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Humberto Coutinho (PDT), que é candidata a suceder o marido no 
parlamento estadual. Por sua vez, o PTB foi reforçado pelo ex-deputado federal Wagner 
Lago, irmão do ex-governador Jackson Lago, que exerceu seus vários mandatos como 
filiado ao atual MDB e ao PMDB.  O PR ganhou a filiação do deputado estadual Sérgio 
Frota, que deixou o PSDB na reviravolta em que o ninho dos tucanos foi devolvido ao 
senador Roberto Rocha. 
 
Uma curiosa movimentação envolveu o PV e o PEN nos últimos momentos da janela 
partidária. O deputado Edilázio Jr. deixou o PV e embarcou no PSD, enquanto o deputado 



 

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 

César Pires deixou o PEN e embarcou no PV, e o deputado Hemetério Weba deixou o PV 
e se abrigou no PP. E numa espécie de voo solo dentro do Grupo Sarney, o deputado 
Max Barros, que estava sem partido, se filiou ai PMB. 
 
O ex-deputado Ricardo Murad comandou uma das guinadas mais radicais ocorridas na 
janela partidária: ele próprio e a deputada estadual Andrea Murad deixaram o MDB e 
ingressaram minúsculo PRP, o  primeiro para disputar o Governo do Estado e a segunda 
para tentar uma vaga na Câmara Federal. E o deputado Souza neto, que segue à risca a 
orientação de Murad, deixou o PROS e se filiou também ao PRP, pelo qual tentará a 
reeleição em outubro. 
 
A partir de agora, não há mais como pretensos candidatos mudarem de partido para as 
eleições de outubro. Quem fez a escolha certa pode se dar bem na corrida pelo voto, 
mas quem errou na opção pode ser atropelado. 
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Onze deputados estaduais e cinco federais trocaram de partidos no Maranhão visando 
a disputa eleitoral em outubro. 

 
Carlinhos Florêncio deixou o PHS e ingressou no PCdoB… 

 
Ao menos 16 deputados entre estaduais e federais do Maranhão trocaram de partido 
atá a última sexta-feira (6), último dia da chamada janela partidária, que mudaram de 
partido. 
 
A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais 
e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por 
infidelidade partidária. Além disso, até seis meses antes das eleições, os candidatos aos 
cargos em disputa nas urnas precisam estar filiados ao partido pelo qual vão concorrer 
aos cargos. 
 
Ao trocar de sigla, os parlamentares e partidos miram as eleições de 2018. Mas, além 
das questões eleitorais, as mudanças alteram o tamanho das bancadas com 
representação nas Casas legislativas. 
 
Deputados estaduais que trocaram de partido: 
 
Andrea Murad saiu do MDB e foi para o PRP 
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Alexandre Almeida saiu do PSD e foi para o PSDB 

Carlinhos Florêncio saiu do PHS e foi para o PCdoB 

César Pires saiu do PEN e foi para o PV 

Edilázio Júnior saiu do PV e foi para o PSD 

Neto Evangelista saiu do PSDB e foi para o DEM 

Paulo Neto saiu do PSDC e foi para o DEM 

Rogério Cafeteira saiu do PSB e foi para o DEM 

Sousa Neto saiu do Pros e foi para o PRP 

Wellington do Curso saiu do PP e foi para o PSDB 

Sérgio Frota saiu do PSDB e foi para o PRB 

 
Deputados federais que trocaram de partido: 
 
Luana Costa saiu do PSB e foi para o PSC 

Waldir Maranhão saiu do Avante e foi para o PSDB 

Zé Reinaldo Tavares estava sem partido e se filiou ao PSDB 

Victor Mendes saiu do PSD e foi para o MDB 

Alberto Filho saiu do MDB e foi para o PP 

 
Victor Mendes deixou o PV e ingressou no MPB… 
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– E MAIS… 
 
A legislação eleitoral determina que os parlamentares só podem mudar de legenda nas 
seguintes situações: 
 

 incorporação ou fusão do partido; 

 criação de novo partido; 

 desvio no programa partidário; 

 grave discriminação pessoal. 
 
Mudanças de legenda sem essas justificativas podem levar à perda do mandato. A 
reforma Eleitoral de 2015 incluiu nas normas eleitorais a janela partidária – período de 
30 dias que antecedem o último dia de prazo para a filiação partidária – a seis meses da 
eleição. 

 


