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Pré-candidatos do PSDB, visitam região do Médio Mearim 

 
 
Após recepcionar o pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin, em 
Imperatriz, nesta última sexta-feira, 06, o senador Roberto Rocha (PSDB) seguiu com a 
sua caravana para visitar no sábado e domingo algumas cidades do Médio Mearim, entre 
elas, Lima Campos, Poção de Pedras, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, 
Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. O objetivo foi conhecer pessoalmente as 
necessidades de cada município e fortalecer ainda mais a sua pré-candidatura ao 
governo do estado. 
 
A comitiva do senador foi formada pelos deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, João Câncio (pré-candidato 
a deputado estadual), o ex-deputado Zé Genésio, entre outros. 
 
No sábado, 07, em Lima Campos, eles participaram de um almoço no restaurante 
Lagume, na orla da cidade. Estavam presentes jornalistas, empresários, lideranças 
comunitárias e políticas da cidade, entre elas, o ex-prefeito “Xarim” e o vereador Hebel 
Cavalcante (PSD). 
 
Em Lima Campos eles ainda visitaram o pe. Luís, que apresentou e solicitou ajuda dos 
parlamentares para o projeto social que ele desenvolve no município com jovens em 
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situação de vulnerabilidade social. Em seguida, a convite do vice-prefeito de Poção de 
Pedras, Adenilson Lopes, a comitiva participou de um encontro com moradores do 
povoado Fortaleza Beira Rio, 4º maior povoado do município de Poção e maior produtor 
de leite do Médio Mearim. 
 

 
 
Durante o encontro, os moradores relataram e entregaram ao senador uma lista com 
reivindicações da comunidade e de outros povoados adjacentes, entre os quais Jatobá, 
Lagoa Velha, São Francisco dos Vieiras, Alegria, São Pedro, dentre outros. 
 
O trabalho de Roberto Rocha já é bastante conhecido pelos moradores de Fortaleza Beira 
Rio, devido a lista de benefícios que ele já conseguiu para a comunidade. Um exemplo é 
a energia elétrica e o único posto de saúde do povoado, que foram viabilizados por meio 
de seu mandato, ainda como deputado. 
 
“Hoje é um momento muito importante para todos nós que moramos em Fortaleza 
Beira Rio. É a primeira vez que estamos tendo a oportunidade de conversar 
pessoalmente com um senador e com vários deputados que vieram conhecer de perto 
a nossa realidade e todas as dificuldades que passamos diariamente aqui por falta de 
muitas coisas na nossa comunidade, como estrada, asfalto, escola… Tenho certeza que 
a partir de hoje temos alguém que vai olhar pela nossa comunidade”, disse Tânia de 
Sousa, moradora há 34 anos do povoado Beira Rio. 
 
A agenda do pré-candidato, no sábado, 07, foi concluída nas cidades de Pedreiras e 
Trizidela do Vale. Em Trizidela, ele visitou o ex-prefeito Paulo Maratá e em seguida esteve 
em Pedreiras, para um jantar oferecido pelo prefeito da cidade, Antônio França. 
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“Com muita alegria estamos visitando essa região tão querida por todos nós e que 
também é o meu berço político. Estamos levando a nossa mensagem a cada 
maranhense e, tenho certeza, que todos os que tiverem a oportunidade de conhecer 
os projetos que o PSDB tem para o Brasil e para o Maranhão, não tenho dúvidas que 
nos apoiarão, pois queremos fazer uma verdadeira transformação social e econômica 
no estado e, consequentemente, na vida das pessoas”, ressaltou Roberto Rocha. 
 
No domingo, 08, a “Caravana da Esperança” ainda visitou as cidades de Bernardo do 
Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. 

 

  



 

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: 
Fábio Macedo realiza agendas em Poção de Pedras e 

Godofredo Viana 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/07/2018 

Fábio Macedo realiza agendas em Poção de Pedras e Godofredo Viana 

 
 
O parlamentar pedetista, realizou no último fim de semana, visitas nos municípios de 
Godofredo Viana e Poção de Pedras, onde diálogou com a população e selou parcerias 
políticas importantes. 
 
Em Godofredo Viana, Fábio foi recepcionado por uma multidão em um encontro 
realizado pelo prefeito Sissy Viana e a Primeira Dama, Maria de Fatima. Na ocasião, o 
deputado diálogou com a população e conheceu de perto a realidade da cidade. 
 
“Me sinto muito honrado em participar deste grande evento, promovido pelas 
lideranças políticas da cidade, representadas pelo Prefeito Sissy Viana, que aliás, vem 
fazendo uma gestão competente, apesar do cenário de crise que assola o país. É uma 
satisfação estar em meio ao povo, dialogando e conhecendo suas reais necessidades”, 
disse Macedo. 
 
 O encontro contou com a participação do deputado federal, Julião Amin e o Secretário 
de Trabalho do Governo, Hernando Macedo, Lorena Macedo e a também a vice-prefeita, 
Lindalva Severo, o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Alberto e os vereadores 
Chico Vila Nova, Tacianne, Jorginho, Terezinha, Valter Santos, Gidean e José Gomes. 
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POÇÃO DE PEDRAS 
 
Em Poção de Pedras a agenda do deputado teve início no Povoado Água Branca, onde 
foi recepcionado com muito carinho pela comunidade.  Acompanhado do prefeito Junior 
Cascaria, Fábio, passou uma manhã inteira percorrendo o povoado reforçando seu 
compromisso com a cidade e conversando com a população da localidade. O momento 
contou com a participação da primeira Dama, Carla Fernanda, vereadores e lideranças 
da cidade. 
 
A noite, participou da comemoração de aniversário do prefeito Junior Cascaria. A festa, 
comandada pela banda Chicabana movimentou toda a cidade, que compartilhou 
momentos de alegria ao lado do prefeito e seus convidados. Também participaram do 
evento, o deputado federal Weverton Rocha, o prefeito Erlânio Xavier e Márcio Jerry. 
 
“Me sinto em casa em Poção de Pedras, é sempre muito bom poder conversar r estar 
mais próximo da população. Além disso, comemoramos junto com a cidade a vida 
desse grande Prefeito que é o Junior Cascaria”, afimou. 

  



 

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: 
Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e 

destaca ação parlamentar 

SITE: http://www.jeisael.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/07/2018 

Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e destaca ação parlamentar 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou no último fim de semana de um encontro de lideranças no município de 
Monção, a convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo. 
 
Othelino Neto, que é pré-candidato à reeleição, tem fortalecido alianças políticas e 
consolidado sua pré-candidatura que já se apresenta como uma das mais expressivas 
dentre os deputados estaduais. 
 
Durante o encontro, o presidente da Assembleia agradeceu o convite e expressou sua 
satisfação em retornar a Monção, onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez 
consecutiva. “Eu estou muito feliz por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu 
e acolheu de forma carinhosa. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de 
amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
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Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado. Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito pelo 
município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
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Pré-candidatos do PSDB visitam região do Médio Mearim 

Após recepcionar o pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin, em 
Imperatriz, nesta última sexta-feira, 06, o senador Roberto Rocha (PSDB) seguiu com a 
sua caravana para visitar no sábado e domingo algumas cidades do Médio Mearim, entre 
elas, Lima Campos, Poção de Pedras, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, 
Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. O objetivo foi conhecer pessoalmente as 
necessidades de cada município e fortalecer ainda mais a sua pré-candidatura ao 
governo do estado. 
 

 
 
A comitiva do senador foi formada pelos deputados estaduais Alexandre Almeida e 
Wellington do Curso, o deputado federal Waldir Maranhão, João Câncio (pré-candidato 
a deputado estadual), o ex-deputado Zé Genésio, entre outros. 
 
No sábado, 07, em Lima Campos, eles participaram de um almoço no restaurante 
Lagume, na orla da cidade. Estavam presentes jornalistas, empresários, lideranças 
comunitárias e políticas da cidade, entre elas, o ex-prefeito “Xarim” e o vereador Hebel 
Cavalcante (PSD). 
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Em Lima Campos eles ainda visitaram o pe. Luís, que apresentou e solicitou ajuda dos 
parlamentares para o projeto social que ele desenvolve no município com jovens em 
situação de vulnerabilidade social. Em seguida, a convite do vice-prefeito de Poção de 
Pedras, Adenilson Lopes, a comitiva participou de um encontro com moradores do 
povoado Fortaleza Beira Rio, 4º maior povoado do município de Poção e maior produtor 
de leite do Médio Mearim. 
 

 
 
Durante o encontro, os moradores relataram e entregaram ao senador uma lista com 
reivindicações da comunidade e de outros povoados adjacentes, entre os quais Jatobá, 
Lagoa Velha, São Francisco dos Vieiras, Alegria, São Pedro, dentre outros. 
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O trabalho de Roberto Rocha já é bastante conhecido pelos moradores de Fortaleza Beira 
Rio, devido a lista de benefícios que ele já conseguiu para a comunidade. Um exemplo é 
a energia elétrica e o único posto de saúde do povoado, que foram viabilizados por meio 
de seu mandato, ainda como deputado. 
 
“Hoje é um momento muito importante para todos nós que moramos em Fortaleza Beira 
Rio. É a primeira vez que estamos tendo a oportunidade de conversar pessoalmente com 
um senador e com vários deputados que vieram conhecer de perto a nossa realidade e 
todas as dificuldades que passamos diariamente aqui por falta de muitas coisas na nossa 
comunidade, como estrada, asfalto, escola… Tenho certeza que a partir de hoje temos 
alguém que vai olhar pela nossa comunidade”, disse Tânia de Sousa, moradora há 34 
anos do povoado Beira Rio. 
 

 
 
A agenda do pré-candidato, no sábado, 07, foi concluída nas cidades de Pedreiras e 
Trizidela do Vale. Em Trizidela, ele visitou o ex-prefeito Paulo Maratá e em seguida esteve 
em Pedreiras, para um jantar oferecido pelo prefeito da cidade, Antônio França. 
 
“Com muita alegria estamos visitando essa região tão querida por todos nós e que 
também é o meu berço político. Estamos levando a nossa mensagem a cada maranhense 
e, tenho certeza, que todos os que tiverem a oportunidade de conhecer os projetos que 
o PSDB tem para o Brasil e para o Maranhão, não tenho dúvidas que nos apoiarão, pois 
queremos fazer uma verdadeira transformação social e econômica no estado e, 
consequentemente, na vida das pessoas”, ressaltou Roberto Rocha. 
 
No domingo, 08, a “Caravana da Esperança” ainda visitou as cidades de Bernardo do 
Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. 
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Deputado Júnior Verde lança pré-candidatura 

O deputado Júnior Verde segue consolidando seu projeto de reeleição. Em Brejo, o grupo 
político dos ex-prefeitos Chico Caldas, Dra. Carlota, Dr. Omar, Olívia Caldas, vereadora 
Sâmia, e Pablo, presidente do PRB, além de centenas de lideranças, confirmaram apoio 
ao trabalho e compromisso que o parlamentar tem com o Maranhão. 
 
Sobre o lançamento da nossa pré-candidatura à reeleição. Momentos únicos em Brejo, 
nos braços do povo. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LucWhG6fHEs


 

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: 
Fábio Macedo realiza agendas em Poção de Pedras e 

Godofredo Viana 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/07/2018 

Fábio Macedo realiza agendas em Poção de Pedras e Godofredo Viana 

 
 
O parlamentar pedetista, realizou no último fim de semana, visitas nos municípios de 
Godofredo Viana e Poção de Pedras, onde dialogou com a população e selou parcerias 
políticas importantes. 
 
Em Godofredo Viana, Fábio foi recepcionado por uma multidão em um encontro 
realizado pelo prefeito Sissy Viana e a Primeira Dama, Maria de Fatima. Na ocasião, o 
deputado diálogou com a população e conheceu de perto a realidade da cidade. 
 
“Me sinto muito honrado em participar deste grande evento, promovido pelas 
lideranças políticas da cidade, representadas pelo Prefeito Sissy Viana, que aliás, vem 
fazendo uma gestão competente, apesar do cenário de crise que assola o país. É uma 
satisfação estar em meio ao povo, dialogando e conhecendo suas reais necessidades”, 
disse Macedo. 
 
O encontro contou com a participação do deputado federal, Julião Amin e o Secretário 
de Trabalho do Governo, Hernando Macedo, Lorena Macedo e a também a vice-prefeita, 
Lindalva Severo, o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Alberto e os vereadores 
Chico Vila Nova, Tacianne, Jorginho, Terezinha, Valter Santos, Gidean e José Gomes. 
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Poção de Pedras 
 
Em Poção de Pedras a agenda do deputado teve início no Povoado Água Branca, onde 
foi recepcionado com muito carinho pela comunidade.  Acompanhado do prefeito Junior 
Cascaria, Fábio, passou uma manhã inteira percorrendo o povoado reforçando seu 
compromisso com a cidade e conversando com a população da localidade. 
 
O momento contou com a participação da primeira Dama, Carla Fernanda, vereadores e 
lideranças da cidade. 
 
A noite, participou da comemoração de aniversário do prefeito Junior Cascaria. A festa, 
comandada pela banda Chicabana movimentou toda a cidade, que compartilhou 
momentos de alegria ao lado do prefeito e seus convidados. Também participaram do 
evento, o deputado federal Weverton Rocha, o prefeito Erlânio Xavier e Márcio Jerry. 
 
“Me sinto em casa em Poção de Pedras, é sempre muito bom poder conversar r estar 
mais próximo da população. Além disso, comemoramos junto com a cidade a vida desse 
grande Prefeito que é o Junior Cascaria”, afirmou. 
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Senado: Convenção do PSDB promete disputa acirrada entre Zé Reinaldo e Waldir 
Maranhão 

 
PSDB tem três candidatos ao Senado e apenas duas vagas na chapa 

 
O prazo para as convenções partidárias começa afunilar e, ao que tudo indica, os 
deputados Zé Reinaldo Tavares e Waldir Maranhão vão mesmo bate chapa na convenção 
do PSDB para vê quem será o segundo representante na eleição para o Senado, uma vez 
que uma das vagas já está assegurada ao deputado estadual Alexandre Almeida. 
 
Waldir Maranhão tentou, mas não conseguiu, se viabilizar na aliança do governador 
Flávio Dino, transferiu sua filiação do PP para o PSDB e manteve a pré-candidatura ao 
Senado, mesmo o partido já tendo anunciado que os dois representantes da legenda 
seriam Zé Reinaldo e Alexandre Almeida. 
 
Quando tudo parecia caminhar para concretização da chapa, Zé Reinaldo surpreendeu o 
ninho ao ignorar a pré-candidatura do presidente do partido ao governo, senador 
Roberto Rocha, anunciar apoio à Eduardo Braide e defender que o PSDB apoiasse os dois 
candidatos, o que repercutiu muito mal na cúpula estadual dos tucanos. 
 
Waldir, que de bobo não tem nada, aproveitou o escorregão do Zé Reinaldo, grudou em 
Roberto Rocha, está andando o Maranhão com a caravana tucana e fazendo a pré-
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campanha como candidato a senador e, segundo comentários de bastidores, vai 
apresentar seu nome na convenção, ainda não tem data definida. 
 
Como Zé Reinaldo ingressou no partido com a garantia de que seria candidato e tem 
afirmado a todos que o procuram e nas andanças pelo interior do Maranhão, antes do 
acidente, que é candidato a senador, tudo leva a crê que os dois vão bater chapa. Caso 
isso venha ocorrer, de fato, as chances do ex-governador ficar fora da eleição é grande. 
 
Só para se ter uma ideia da distância de Zé Reinaldo e da aproximação de Waldir com os 
dirigentes tucanos, o candidato a presidente da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, 
esteve na sexta-feira (07), em Imperatriz, sendo recebido por Roberto Rocha, pré-
candidato ao governo, e os pré-candidatos ao Senado Waldir Maranhão e Alexandre 
Almeida. 
 
A ausência do ex-governador chamou atenção. 
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Deputados destacam liderança do Governador Flávio Dino em pesquisa do G1 

 
 
Os deputados Bira do Pindaré (PSB) e Ana do Gás (PCdoB) destacaram, na sessão desta 
segunda-feira (9), pesquisa divulgada pelo portal G1, do Grupo Globo, que aponta o 
governador Flávio Dino (PCdoB) como o que mais cumpriu os compromissos em todo o 
Brasil. De acordo com o levantamento, Dino cumpriu ou está cumprindo, até agora, 
94,59% de todos os compromissos anunciados antes de assumir o cargo. 
 
Em seu discurso, o deputado afirmou que Flávio Dino, mais uma vez, é considerado o 
governador mais eficiente do Brasil. “É o que anuncia o site do G1 e eu faço questão de 
destacar, porque o governador não só se manteve no topo da lista do G1 como 
aumentou o seu percentual de eficiência no Brasil. Flávio Dino, que já tinha um 
percentual de 92% de cumprimento dos seus compromissos no Maranhão, agora subiu 
para 94.5%, ou seja, faltam apenas 5,5% para que ele possa fechar em 100%”, discursou 
Bira do Pindaré na tribuna. 
 
A deputada Ana do Gás parabenizou o governador Flávio Dino, apontando avanços 
verificados no Maranhão durante os últimos três anos e meio: “Devido a um intenso 
trabalho, Flávio Dino ganha o título de governador que mais trabalhou, como foi 
divulgado pelo portal G1. Esta é a boa notícia: o portal G1, da Rede Globo, confirmou 
que Flávio Dino mantém-se como o governador mais eficiente do Brasil”, salientou Ana 
do Gás. 
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Waldir Maranhão, Zé Reinaldo e a disputa interna pelo Senado no PSDB 

 
Waldir Maranhão atropela Zé Reinaldo de todo jeito na briga interna no PSDB 

 
A Coluna Expresso, da Revista Época, chamou o deputado federal Waldir Maranhão de 
“cicerone especial” do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Segundo 
o veículo, durante a passagem de Alckmin pelo Maranhão, o neotucano não “desgrudou” 
do presidenciável. 
 
Para Época, Maranhão ainda sonha em disputar uma vaga ao Senado e “adoraria receber 
a bênção de Alckmin para se candidatar”. 
 
O problema é que a insistência de Waldir Maranhão pode acentuar, ainda mais, a crise 
no ninho tucano. 
 
A convenção do PSDB maranhense está marcada para o dia 4 de agosto, quando serão 
oficializadas as candidaturas do partido. Até lá, Waldir Maranhão vai ter que derrubar os 
correligionários, do deputado Alexandre Almeida e Zé Reinaldo, e provar que tem 
alguma chance na disputa. 
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Comissão de Educação debate implantação de curso de Direito em Pedreiras 

 
Zé Inácio propôs a discussão da temática por meio de requerimento aprovado por unanimidade pelos demais  
parlamentares. Ele teve a iniciativa após reivindicações de jovens do Santuário São Benedito e do Movimento  
Estudantil de Pedreiras 

 
A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio de requerimento do deputado Zé Inácio Lula (PT), 
realizou, nesta segunda-feira (9), audiência pública para discutir a implantação do Curso 
de Direito na Universidade Estadual do Maranhão, que, atualmente, funciona no Centro 
de Estudos Superiores de Pedreiras (CESPE). 
 
“Esta audiência demonstra que ter um curso de Direito na Uema deixa de ser um sonho 
e começa a se tornar realidade. Sua implantação contribuirá para o desenvolvimento 
sócioeconômico da região”, avaliou Zé Inácio. 
 
Na avaliação do reitor da Uema, a iniciativa do parlamentar é um importante passo para 
a efetivação do projeto. “O deputado é sensível àquilo que a juventude maranhense tem 
demandado, trazendo para o debate a visão da Casa Legislativa. E isso nos dá força para 
continuarmos essa caminhada”, disse. 
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Zé Inácio propôs a discussão da temática por meio de requerimento aprovado por 
unanimidade pelos demais parlamentares. Ele teve a iniciativa após reivindicações de 
jovens do Santuário São Benedito e do Movimento Estudantil de Pedreiras. 
 
Segundo Francisco Rogério, do grupo de mobilização, pelo menos 300 mil jovens 
esperam a implantação do Curso de Direito em Pedreiras. Rogério agradeceu a Zé Inácio 
pela iniciativa. “Muitos dos jovens que cursam Direito em Caxias e São Luís precisam se 
deslocar diariamente e são obrigados a enfrentar uma rotina cansativa. Esta audiência é 
mais um grande passo do deputado Zé Inácio na luta pela implantação do curso de 
Direito na nossa regional”, destacou. 
 
Na oportunidade, o assessor especial da Prefeitura de Pedreiras, Ernesto Basílio, 
representando o prefeito, Antônio França, anunciou a doação de um terreno de 10 mil 
metros quadrados para a construção do polo da Uema no município. Atualmente, a 
universidade não dispõe de sede própria e funciona no prédio do CESPE. “O projeto de 
lei já foi aprovado pela Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial”, afirmou. 
 
Encaminhamentos 
 
O principal encaminhamento foi a composição de uma comissão de professores e 
técnicos da Uema, coordenada pela Reitoria, para discutir os próximos passos da criação 
do curso no âmbito da universidade e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
passando, em seguida, pela aprovação do Conselho Estadual de Educação. 
 
Além disso, ficou acertado que o deputado Zé Inácio, enquanto representante do Poder 
Legislativo, articulará, junto ao Governo do Estado e Prefeitura de Pedreiras, a garantia 
do orçamento e estruturação para o pleno funcionamento, não somente do Curso de 
Direito, mas de todos os outros cursos que, atualmente, compõem a Uema de Pedreiras. 
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PSDB marca convenção; Zé Reinaldo e Waldir disputam vaga ao Senado 

 
 
O PSDB do Maranhão definiu a data da sua convenção para a escolha dos candidatos nas 
eleições deste ano. 
 
O partido oficializará a candidatura do senador Roberto Rocha ao governo – bem como 
as chapas de deputados federais e estaduais – no dia 4 de agosto. 
 
Na briga pelo Senado, os tucanos ainda devem ter uma disputa interna: enquanto a 
escolha do deputado estadual Alexandre Almeida pareça ser consenso na legenda, o 
segundo nome ainda está indefinido. 
 
Devem disputar os votos dos convencionais, então, os deputados federais Zé Reinaldo e 
Waldir Maranhão, que seguem articulando suas pré-candidaturas Maranhão adentro. 
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Apesar disso, Roberto Rocha crê em uma decisão consensual antes da definição oficial 
da chapa majoritária tucana. 
 
“Esse é o caminho protocolar [disputa por votos na convenção]. Mas acredito no diálogo 
e no entendimento, para chegarmos a uma solução de consenso”, declarou ele, há duas 
semanas, em entrevista a O Estado (reveja). 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/23/nao-tenho-duvida-de-que-a-eleicao-sera-decidida-em-segundo-turno-diz-roberto-rocha/
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Braide aponta manobra do governo para barrar presidente do Iprev na AL 

 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) denunciou ontem (9) uma manobra da base 
governista na Assembleia para evitar a formalização de um convite ao presidente do 
Iprev, Joel Benin, para que ele esclareça aos parlamentares questões referentes à 
Previdência estadual. 
 
O deputado quer detalhes, sobretudo, a respeito da recente decisão judicial que 
autorizou o governo Flávio Dino (PCdoB) a sacar mais de R$ 440 milhões da Previdência 
estadual que estavam aplicados me fundos de investimento do Banco do Brasil (saiba 
mais). 
 
Leia mais 
 
Previdência do MA está operando “em regime de caixa”, aponta especialista 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/29/sem-dinheiro-para-pagar-aposentados-governo-flavio-dino-antecipa-resgate-de-r-440-milhoes-aplicados-no-bb/
http://gilbertoleda.com.br/2018/06/29/sem-dinheiro-para-pagar-aposentados-governo-flavio-dino-antecipa-resgate-de-r-440-milhoes-aplicados-no-bb/
http://gilbertoleda.com.br/2018/07/10/previdencia-do-ma-esta-operando-em-regime-de-caixa-aponta-especialisa/
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Por isso formulou um requerimento convidando Benin a comparecer à AL. A proposta 
seria votada na segunda-feira. Mas, de acordo com Braide, os governistas esvaziaram o 
plenário para evitar a apreciação do pedido. 
 
Veja: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rObkj80eucQ
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Edilázio mostra força em caravana com Roseana, Lobão e Sarney Filho 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior, pré-candidato do PSD a uma vaga na Câmara 
Federal, demonstrou força política durante a última etapa da ‘Caravana da Guerreira’, 
como é chamada a agenda de pré-campanha da ex-governadora Roseana Sarney (MDB), 
pré-candidata ao Governo do Maranhão. 
 
Ao lado da emedebista, Edilázio percorreu 11 municípios e consolidou apoios à sua pré-
candidatura: Lago do Junco, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande, 
Bernardo do Mearim, Pedreiras, Trizidela, Lima Campos, Timon, Caxias e Codó. 
 
Em três dos maiores municípios visitados: Lago da Pedra, Timon e Codó, Edilázio 
apresentou poder de articulação e força política. 
 
No primeiro, foi recebido ao lado de Roseana, pelo ex-prefeito Luíz Osmani, que reuniu 
seu grupo político para o ato. Vereadores e lideranças da região também participaram, 
bem como o ex-prefeito Santa Inês, Dr. Cabral; o ex-prefeito de Pindaré Mirim, Paruru; 
o ex-prefeito de Igarapé Grande, Breado e o ex-prefeito de Lago do Junco, Haroldo Leda. 
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Em Timon Edilázio foi recebido com Roseana pela ex-prefeita Socorro Waquim e todo o 
seu grupo político, que organizou uma grande festa e em Codó foi recebido pelo ex-
prefeito Biné Figueiredo. 
 
Edilázio vai disputar uma vaga na Câmara Federal na eleição do mês de outubro. 
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Com período convencional próximo, disputa entre Waldir Maranhão e Zé Reinaldo 
promete ser acirrada 

 
 
Blog do Jorge Vieira – O prazo para as convenções partidárias começa afunilar e, ao que 
tudo indica, os deputados Zé Reinaldo Tavares e Waldir Maranhão vão mesmo bate 
chapa na convenção do PSDB para vê quem será o segundo representante na eleição 
para o Senado, uma vez que uma das vagas já está assegurada ao deputado estadual 
Alexandre Almeida. 
 
Waldir Maranhão tentou, mas não conseguiu, se viabilizar na aliança do governador 
Flávio Dino, transferiu sua filiação do PP para o PSDB e manteve a pré-candidatura ao 
Senado, mesmo o partido já tendo anunciado que os dois representantes da legenda 
seriam Zé Reinaldo e Alexandre Almeida. 
 
Quando tudo parecia caminhar para concretização da chapa, Zé Reinaldo surpreendeu o 
ninho ao ignorar a pré-candidatura do presidente do partido ao governo, senador 
Roberto Rocha, anunciar apoio à Eduardo Braide e defender que o PSDB apoiasse os dois 
candidatos, o que repercutiu muito mal na cúpula estadual dos tucanos. 
 
Waldir, que de bobo não tem nada, aproveitou o escorregão do Zé Reinaldo, grudou em 
Roberto Rocha, está andando o Maranhão com a caravana tucana e fazendo a pré-
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campanha como candidato a senador e, segundo comentários de bastidores, vai 
apresentar seu nome na convenção, ainda não tem data definida. 
 
Como Zé Reinaldo ingressou no partido com a garantia de que seria candidato e tem 
afirmado a todos que o procuram e nas andanças pelo interior do Maranhão, antes do 
acidente, que é candidato a senador, tudo leva a crê que os dois vão bater chapa. Caso 
isso venha ocorrer, de fato, as chances do ex-governador ficar fora da eleição é grande. 
 
Só para se ter uma ideia da distância de Zé Reinaldo e da aproximação de Waldir com os 
dirigentes tucanos, o candidato a presidente da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, 
esteve na sexta-feira (07), em Imperatriz, sendo recebido por Roberto Rocha, pré-
candidato ao governo, e os pré-candidatos ao Senado Waldir Maranhão e Alexandre 
Almeida. 
 
A ausência do ex-governador chamou atenção. 

 

 


