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Governistas estão realizando pesquisas para definir pré-candidatos a Prefeitura de São 
Luís 

 
Ivaldo Rodrigues é o nome mais forte do PDT para a disputa de 2020 

 
Apesar do discurso parecer montado, que 2019 é ano de trabalho e somente em 2020 
vão pensar em disputas eleitorais, os aliados do governador Flávio Dino (PCdoB), já estão 
se movimentando e avaliando cenários para discutir a viabilidade dos nomes que podem 
concorrer a Prefeitura de São Luís. De acordo com o apurado, está em curso a realização 
de pesquisas que vão apontar quem tem mais condições de concorrer ao cargo e 
possivelmente ter condições de vencer Eduardo Braide (PMN). 
 
Weverton Rocha, presidente do PDT, seria o mais interessado em começar a discutir os 
cenários. O senador eleito deseja manter o seu partido no comando do Palácio La 
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Ravardiere, fato este que persiste desde 1988, ou seja, os pedetistas querem prolongar 
sua permanência no comando da Prefeitura de São Luís para quase 34 anos. 
 
Em relação ao PDT, o partido trabalha com três nomes e indiscutivelmente o mais forte 
hoje é o secretário Ivaldo Rodrigues, idealizador da Feirinha São Luís, mas além do 
vereador licenciado estão no páreo, o presidente da Câmara, Osmar Filho e o deputado 
estadual eleito, Yglésio Moyses. 
 

 
 
Outros partidos que orbitam em torno de Flávio Dino também possuem interesse e como 
é comum de Weverton Rocha ao ser pragmático na tomada de decisões, ele não descarta 
apoiar outro nome de um partido próximo. Afinal, o interesse principal dele é continuar 
mantendo um aliado no comando do Palácio La Ravardiere. 
 
Buscando os partidos aliados, os nomes de Neto Evangelista e Felipe Camarão do DEM 
também serão avaliados, Pedro Lucas do PTB, Bira do Pindaré do PSB, Duarte Júnior e 
Márcio Jerry do PCdoB, assim como Astro de Ogum do PR. 
 
O certo é que pelo menos metade dos dez nomes que estão cotados para disputar a 
Prefeitura de São Luís pelo grupo de Flávio Dino, ficará fora dos planos palacianos nos 
próximos dias, após o recebimento dos resultados das pesquisas qualitativas e 
quantitativas. 
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CPI da Cyrela ouve novas testemunhas e cumpre segunda etapa das oitivas 

 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cyrela iniciou, nesta terça-feira (8), a 
segunda etapa das oitivas, concluindo os interrogatórios com as testemunhas 
convocadas. Os depoimentos foram prestados para apuração das irregularidades 
cometidas pela empresa Cyrela nos imóveis Jardins Toscana e Provence, Pleno 
Residencial e Vitória. A comissão contou com a presença dos deputados Zé Inácio (PT), 
presidente da Comissão, César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB), que interrogou 
sete convocados. Foram ouvidos representantes de várias secretarias de Estado, do 
Corpo de Bombeiros, da Caema, ex-sceretários, entre outros. 
 
Nesta etapa, os entrevistados responderam a perguntas quanto à liberação de licenças 
para concessão de recursos hídricos, análise dos projetos e licenças para construção dos 
imóveis, vistorias nas etapas preventivas, construções realizadas em Área de 
Preservação Permanente-APP, projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, assistência técnica e execução da estrutura dos empreendimentos. 
 
O deputado Zé Inácio falou do avanço dos trabalhos realizados pela CPI. “Consideramos 
satisfatórios as atividades da CPI, que irá contribuir para o aperfeiçoamento da legislação 
estatual, sob competência da Assembleia, como nos procedimentos para a concessão de 
licenças, para que empreendimentos não venham a ser construídos desta forma, 
gerando prejuízos aos consumidores”, disse. 
 
Com a conclusão dos trabalhos, o relatório tem previsão de conclusão até o dia 31 de 
janeiro e será encaminhado às autoridades competentes pelo relator, deputado Rogério 
Cafeteira (DEM). 
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O resultado da segunda etapa foi divulgado, na última terça-feira (08), e conta 111 
candidatos selecionados 

Nesta quinta-feira (10), acontecerá a terceira etapa do processo seletivo para compor a 
equipe de gabinete do deputado estadual eleito, Duarte Jr. A atividade prática será 
realizada no Auditório Neiva Moreira, localizado no Complexo de Comunicação da 
Assembleia Legislativa – das 9h às 13h, com exceção do cargo de Editor (a) de Imagem, 
Vídeo e Áudio, que será no Edifício Business Center, no bairro Jardim Renascença, em 
dois turnos (das 8h às 14h e das 15h às 21h). 
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Participaram da primeira etapa 4.631 candidatos. Na segunda fase, o número de 
selecionados totalizou 1.979. Nesta penúltima etapa, 111 candidatos foram 
selecionados. A última etapa será uma entrevista. 
 
Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas, todas para o município de São Luís/MA, sendo 1 
(uma) para Assessor (a) Legislativo, 1 (uma) para Assessor (a) de Comunicação, 1 (uma) 
para Editor (a) de Imagem, Vídeo e Áudio e 1 (uma) para Assessor (a) Técnico Legislativo. 
As pessoas selecionadas serão nomeadas para cargos comissionados de livre nomeação 
e exoneração no gabinete do deputado eleito, estando sujeitas às regras do serviço 
público.  
 
Segundo Duarte Jr., para demonstrar toda a lisura e transparência do certame, a lista de 
aprovados está publicada no site http://www.duartejr.com/ e a comissão de avaliação 
teve o cuidado de enviar e-mails individualizados para todos os inscritos, informando as 
razões e justificando o resultado. 
 
O futuro parlamentar destaca, ainda, que a ideia é mostrar que a política pode ser 
diferente e destinada a cuidar das pessoas, com eficiência e comprometida com o 
interesse público. 
 
Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail 
seletivo@duartejr.com. 
 
Confira o cronograma do certame: 
 
O processo seletivo será dividido em etapas, confira: 
 
-Envio de currículo e preenchimento de questionário, 17 a 21 de dezembro de 2018. 
 
-Convocação dos aprovados para a segunda etapa, dia 27 de dezembro. 
 
-Prazo final da realização da segunda etapa, dia 03 de janeiro de 2019. 
 
-Convocação dos aprovados para prova prática, dia 08 de janeiro. 
 
-Realização da prova prática, dia 10 de janeiro. 
 
-Resultado da avaliação prática e convocação para entrevista, dia 15 de janeiro de 2019. 
 
-Realização da entrevista, dia 17 de janeiro de 2019. 
 
-Resultado final, dia 21 de janeiro de 2019. 
 
Serviço: 

http://www.duartejr.com/
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O quê? 
 
Atividade prática para a terceira etapa do processo seletivo gabinete Duarte Jr. 
 
Quando? 
 
Nesta quinta-feira (10), a partir das 8h (horário que o auditório será aberto). 
 
Onde? 
 
No Auditório Neiva Moreira, localizado no Complexo de Comunicação da Assembleia 
Legislativa, com exceção do cargo de Editor (a) de Imagem, Vídeo e Áudio, que será no 
Edifício Business Center, no bairro Jardim Renascença. 
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Comissão voltou a ouvir representantes do setor público e gente ligada à empresa, na 
investigação sobre irregularidades cometidas na construção de edifícios na Grande São 
Luís 

 
Zé Inácio e César Pires ouvem depoente durante a audiência da CPI da Cyrela 

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cyrela iniciou nesta terça-feira, 9, a 
segunda etapa das oitivas. Os depoimentos foram prestados para apuração de 
irregularidades cometidas pela empresa Cyrela nos imóveis Jardins Toscana e Provence, 
Pleno Residencial e Vitória. 
 
Como convocados foram ouvidos Genilde Campagnaro, da Secretaria de Pesca e 
Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente; Andrea Alves Fonseca Fernandes, da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação-Semurh; Júlio César Silveira Gonçalves, 
Coronel do Corpo de Bombeiros; Domingos José Soares, ex-Secretário de Urbanismo e 
Habitação; José de Ribamar Rodrigues Fernandes, diretor de Energia e Meio Ambiente 
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da Caema; Márcio Vaz, ex-Secretário de Meio Ambiente e Alex Rodrigues, ex-engenheiro 
civil da empresa Cyrela. 
 

 
Observado por Pires, Inácio lê documento da comissão que investiga construções em São Luís 

 
A audiência foi comandada pelo deputado Zé Inácio (PT), presidente da CPI, e teve a 
participação dos deputados César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB), que 
interrogaram os sete convocados. 
 
– Consideramos satisfatórios as atividades da CPI que irá contribuir para o 
aperfeiçoamento da legislação estatual, sob competência da Assembleia, como nos 
procedimentos para a concessão de licenças, para que empreendimentos não venham a 
ser construídos desta forma gerando prejuízos aos consumidores – disse Zé Inácio. 
 
A CPI da Cyrela, ainda deverá ouvir o diretor da empresa residente em São Paulo e 
justificou ausência com laudo médico devido a problemas de saúde. 
 
Sob a responsabilidade do deputado Rogério Cafeteira (DEM), o relatório da CPI da 
Cyrela deve ser concluído até o dia 31 de janeiro, ocasião em que será encaminhado às 
autoridades competentes. 
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Deputado Wellington convida a população para audiência que discutirá segurança do 
transporte por aplicativos no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou suas redes sociais para convidar a 
população para participar de uma Audiência Pública que discutirá sobre segurança e 
melhorias no sistema de transportes por aplicativos no Maranhão, nesta quinta (10). 
 
Na lista de convidados consta o Secretário de Segurança Pública, Comandante da 
PM/MA, membros do MPE, DPE, OAB/MA, SMTT, administração da UBER, POP e 99, 
além da classe representante de transportes por aplicativos no Estado. 
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Wellington tem destacado a necessidade de estabelecer medidas protetivas para 
melhoria no sistema destes aplicativos. 
 

 
Deputado Wellington recebeu comissão de motoristas por aplicativos em seu gabinete 

 
“Realizaremos nesta quinta (10), audiência pública para discutir sobre melhorias destes 
aplicativos para garantir segurança de motoristas e usuários em nosso Estado. Nos 
últimos meses muitas ocorrências foram feitas às autoridades e constatadas muitas 
irregularidades, inclusive resultando em morte de muitos pais de família no Maranhão. 
Um assunto que envolve toda a população”, declarou Wellington. 
 
A audiência ocorrerá no auditório da OAB, a partir das 15h, nesta quinta-feira, dia 10 de 
janeiro. 
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“Fascistas e babacas”, diz presidente da Assembleia sobre autores de vídeo que tenta 
desqualificar nordestinos 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, reagiu com 
indignação a um vídeo propagado em redes sociais em que quatro homens 
aparentemente bêbados proferem insultos contra nordestinos e tentam desqualificar os 
brasileiros nascidos nessa região, acusando-os de se beneficiar das riquezas produzidas 
pelos sulistas. Em postagem em sua conta privada no Instagram, Othelino classificou o 
posicionamento do trio como de “mau gosto” e chamou os autores de “babacas” e 
“fascistas”. 
 
Othelino disse que o vídeo lhe provocou repulsa, assim como em outros milhares de 
brasileiros, nordestinos ou não. “Só incautos acham que o alegre e trabalhador povo 
nordestino é um estorvo para o restante do país“, rebateu. 
 
O chefe do Poder Legislativo maranhense, que, a despeito do cargo relevante que ocupa 
e da sua representatividade, se pronunciou, acima de tudo, como cidadão, enumerou 
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uma série de qualidades do Nordeste, dando ênfase às belezas naturais, com direito a 
imagens de algumas delas para ilustrar seu texto. 
 
Mencionou, inicialmente, atrativos do Maranhão, como os Lençóis Maranhenses, a 
Floresta dos Guarás e o Delta do Parnaíba. Também citou tesouros da natureza situados 
em outros estados da região, a exemplo de Jericoacoara (Ceará), Porto Seguro e 
Pelourinho (Bahia), Maragogi (Alagoas) e Porto de Galinhas (Pernambuco). 
 
Othelino Neto fez questão de lembrar que as riquezas naturais do Nordeste atraem 
milhões de turistas do sul do Brasil e de praticamente todo o mundo. E afirmou que 
prefere o jeito acolhedor do nordestino, “que sofre, mas levanta a cabeça em busca da 
felicidade”. 
 
Também citou personagens históricos, poetas e ícones da música famosos, com talento 
reconhecido em todo o Brasil e elevados á categoria de patrimônios nacionais. Nessa 
célebre lista inclui Lampião, Luiz Gonzaga, João do Vale, Nauro Machado, Betânia, 
Caetano e Gil, Belchior, Fagner, Elba e Zé Ramalho. 
 
Confira, na íntegra, a reação firme do presidente da Assembleia à manifestação de 
preconceito, finalizada apropriadamente com os versos de uma das músicas mais 
emblemáticas do cancioneiro popular maranhense – e nordestino: 
 
Um vídeo de muito mau gosto, de viés fascista, feito por um grupo de babacas e 
divulgado nas redes, provocou repulsa em mim e em milhares de brasileiros, nordestinos 
ou não. 
 
Só incautos acham que o alegre e trabalhador povo nordestino é um estorvo para o 
restante do país.  
Nós temos as mais encantadoras belezas naturais. Os Lençóis Maranhenses e a Floresta 
dos Guarás, o Delta do Parnaíba, Jericoacoara, Porto Seguro e o charme do Pelourinho. 
Maragogi, Porto de Galinhas… Visitados por milhões de turistas do sul do Brasil e tantos 
outros países. 
 
Esse chão gerou Lampião, Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, João do Vale, Nauro 
Machado, Betânia, Caetano e Gil, Belchior, Fagner, Elba e Zé Ramalho e tantos outros 
talentos. 
 
Sou mais o jeito acolhedor de nosso povo, que sofre mas levanta a cabeça em busca da 
felicidade.  
Ande no sertão do Ceará que, mesmo com a seca que atormenta, você sempre encontra 
um sorriso acolhedor.  
Somos um povo acolhedor e solidário. Sabemos, inclusive, reconhecer aqueles que 
muito fizeram para reduzir a pobreza em nossa região. 
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Aos estúpidos de plantão, deixo um trecho da canção Ilha Magnética, do poeta César 
Nascimento: 
 
“Ah que ilha inexata quando toca o coração 
 
Eu te toco, tu me tocas 
Cá nas cordas do violão 
E se um dia eu for embora 
Para bem longe deste chão 
Eu jamais te esquecerei 
São Luís do Maranhão…”. 
 
Bem-vindos ao Nordeste! 
 
Abaixo, o vídeo repulsivo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FMvhL6cX8nE
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Deputado Wellington se reúne com aprovados para o CFO prejudicados pelo sistema 
informatizado da Uema 

 
Wellington solicitou um posicionamento da Uema antes de ingressar com uma possível medida judicial 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu uma comissão de candidatos 
aprovados para o Curso de Formação de Oficiais, por meio do PAES 2019 realizado pela 
Uema. Os alunos comprovaram ter sido prejudicados por uma falha do sistema 
informatizado que foi adotado pela universidade, que excluiu e alterou a posição de 
alguns candidatos. Como exemplo, há o caso do candidato Edio Veras Júnior que, 
inicialmente, estava na 36ª posição, dentro do número de vagas, e agora ocupa a 57ª, 
sendo apenas um classificado. 
 
“Não estou pedindo favor. Fui aprovado dentro do número de vagas. Agora, depois de 
um erro deles, fui excluído das vagas”, lamentou um dos candidatos. 
 
Sobre a situação, o deputado Wellington solicitou que a universidade se posicionasse, a 
fim de que não se tivesse que ingressar juridicamente para que a transparência quanto 
às notas fosse a regra. 
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“Desde o início, temos alertado para o fato de que esse novo sistema gerou uma 
insegurança à proporção em que é falho quanto à transparência. Um dos princípios da 
administração pública é a publicidade, ou seja, os atos devem ser públicos, claros, sem 
obscuridade. Inicialmente, divulgaram uma lista. Agora, uma outra lista em que 
candidatos antes aprovados passam a ser apenas classificados, sem ter, portanto, direito 
à vaga. Nosso posicionamento é firme em defesa dos estudantes do Maranhão”, afirmou 
o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Da coluna Estado Maior 

 
 
Mesmo durante o recesso, algumas movimentações e ações vão dando forma ao que 
deverá ser a nova oposição ao governo Flávio Dino (PCdoB), a partir de 2019, na 
Assembleia Legislativa. 
 
No desenho atual, destacam-se os deputados Adriano Sarney (PV), César Pires (PV) e 
Wellington do Curso (PSDB). 
 
Na tarde de ontem mesmo, por exemplo, Adriano já decretou: – A temporada de moleza 
comunista no Maranhão acabou. 
 
O parlamentar, por sinal, já vem trabalhando, mesmo nas “férias”, pelo êxito de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) que questiona o texto aprovado no m do 
ano passado na Assembleia Legislativa elevando impostos em todo o estado. 
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Já César Pires revelou, nesta semana, que no início da próxima legislatura, em fevereiro, 
apresentará nova PEC à Assembleia Legislativa regulamentando a emenda impositiva em 
âmbito estadual. O tema vem sendo evitado pelo Palácio dos Leões, mas o oposicionista 
acredita que pode convencer até mesmo colegas governistas a aprovar o texto. 
 
Wellington do Curso iniciou o ano focando em ações de defesa de concursados em várias 
áreas. 
 
São alguns dos temas que devem dominar a pauta oposicionista nos primeiros meses 
deste ano. 
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Imperatriz: Assis Ramos quer a reeleição, mas sabe que a disputa será dura 

 
Assis Ramos deve disputar com Marco Aurélio ou Clayton Noleto e 
provavelmente Sebastião Madeira 

 
O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (MDB), já avisou à cúpula do partido que será 
candidato à reeleição. Ele está animado com números de pesquisa recente que o 
apontariam como bem avaliado pela população. O prefeito já sabe que enfrentará um 
candidato forte apoiado pelo governador Flávio Dino, que pode ser o deputado estadual 
Marco Aurélio ou o atual secretário de Infraestrutura Clayton Noleto, ambos do PCdoB, 
indicando que poderá ser uma disputa fortemente polarizada. Esse quadro poderá ser 
alterado radicalmente se o ex-prefeito Sebastião Madeira (PSDB) entrar na briga, o que 
é provável que aconteça, uma vez que o tucano não se despediu das urnas. A possível 
entrada de Sebastião Madeira no jogo sucessório na Vila do Frei poderá alterar muito o 
quadro da disputa, e dependerá dos rumos que o PSDB vier a tomar depois de ter sido 
trucidado nas urnas em 2018. De acordo com um político que conhece bem os humores 
do eleitorado de Imperatriz, a briga pela Prefeitura será dura e o desfecho vai depender 
de como estarão o Governo Flávio Dino e o Governo Jair Bolsonaro em 2020. 

 


