
 

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: 
Josimar de Maranhãozinho revela que Sarney quer tirar 

o PR de Flávio e levar para Roseana ou Braide 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 11/07/2018 

Josimar de Maranhãozinho revela que Sarney quer tirar o PR de Flávio e levar para 
Roseana ou Braide 

 
 
O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho revelou, durante entrevista nesta terça-
feira (10) ao programa ‘Ponto e Vírgula ‘da Difusora FM, que o ex-senador José Sarney 
tenta tomar o PR da base do governador Flávio Dino. 
 
Segundo Josimar, Sarney, na companhia do senador João Alberto, esteve em Brasília 
conversando com o ex-deputado Valdemar Costa Neto, mandatário do PR. No encontro, 
Sarney ofereceu ao partido a vaga de vice na chapa da pré-candidata ao governo 
Roseana Sarney (MDB). 
 
Ainda de acordo com Maranhãozinho, caso não fosse viável o PR apoiar Roseana, José 
Sarney teria feito uma outra proposta, uma espécie de plano B: de a sigla apoiar a 
candidatura de Eduardo Braide ao Governo no sentido de garantir a ele tempo de 
televisão e participação nos debates de modo a forçar um segundo turno. 
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“Fui chamado pelo Valdemar Costa Neto para uma reunião na quinta-feira onde será 
definida a situação do PR no Maranhão”, disse Josimar ao Ponto e Vírgula da Difusora 
FM. 
 
Presidente estadual do PR, Josimar de Maranhãozinho afirmou que o seu desejo é o 
partido continuar com o governador Flávio Dino. “Para isso é necessário que o PR tenha 
mais espaço no governo. Uma outra possibilidade seria a primeira suplência de Senado 
do Weverton. Eu preciso de uma justificativa com a direção nacional. Neste momento 
estou lutando sozinho e preciso de ajuda”, afirmou. 
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“Asfalto de péssima qualidade”, deputado tucano percorreu diversas cidades do 
Maranhão e constatou que situação das rodovias estaduais é precária… 

 
 
Veja os vídeos: 
 
“População está se sentindo enganada”, diz Wellington sobre Flávio Dino: Segundo o 
deputado tucano, a situação das rodovias do Estado estão em situação de precariedade. 
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“Asfalto de péssima qualidade, buracos e risco para motoristas”. Foi assim que o 
deputado Wellington do Curso (PSDB) descreveu a situação das rodovias estaduais, após 
constatar pessoalmente a veracidade de diversas denúncias feitas ao seu gabinete por 
meio do projeto Ouvindo o Maranhão. 
 
“Quem percorre, sabe: o que se verifica são buracos, estrada de chão e um risco 
imensurável. Percorremos a MA-119, que passa por Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues, e constatamos essa 
situação”, lamentou. 
 
Ele afirma que, ao contrário do divulgado pela propaganda do Palácio dos Leões, a 
população maranhense tem se sentido enganada pelo governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
“Outro exemplo é a MA-006, por onde passa a economia do nosso estado, diariamente. 
É uma das principais rodovias, indo de Cururupu até Alto Parnaíba, com mais de 700 
quilômetros de extensão, passando por Grajaú, Arame, Fortaleza dos Nogueiras, 
Formosa da Serra Negra, dentre outras. A população está se sentindo enganada. Eu vi a 
propaganda de investimento na rodovia. Só que eu visitei, percorri, e o que encontrei foi 
asfalto de péssima qualidade”, declarou. 
 
Vídeo 1 e Vídeo 2. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u1g1RFbsxYM
https://www.youtube.com/watch?v=3Ua1XHrxJBI
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Sarney está procurando um partido para viabilizar candidatura de Eduardo Braide 

 
 
O oligarca José Sarney quer que o deputado Eduardo Braide faça parte do consórcio 
sarneyzista que tem como objetivo impedir a reeleição do governador Flávio Dino em 
primeiro turno. E está trabalhando firmemente para que isso ocorra. 
 
O deputado estadual Josimar de Maranhão, presidente do PR no Maranhão, admitiu, em 
entrevista à Rádio Difusora, que José Sarney procurou a cúpula nacional do partido para 
tratar de um eventual apoio à candidatura de Eduardo Braide. 
 
“Essa situação da candidatura do Eduardo Braide foi colocada em uma reunião que teve 
com o presidente Sarney há mais de 30 dias. Fiquei sabendo quando estive em Brasília 
que o Sarney está procurando um partido que possa chegar a obter um minuto de tempo 
de TV para Eduardo Braide. Ele acredita que com isso provocaria um segundo turno”, 
disse Josimar. 
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Nesta semana, o próprio Eduardo Braide admitiu que, sem um partido forte e sem 
coligação que sustente sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ele dificilmente 
confirmará sua candidatura ao governo do Estado. E o PR é um partido que pode dar 
essa musculatura que o deputado deseja para concorrer. 
 
É por isso que Sarney está trabalhando para viabilizar Eduardo Braide como candidato. 
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“O partido está com Eduardo”, revela parlamentar do PSC. Porém, indefinição de Braide 
incomoda 

 
 
Na última semana, o pré-candidato ao Governo do Maranhão, Eduardo Braide (PMN), 
afirmou que dependia do apoio de um partido que tivesse mais de cinco deputados 
federais para entrar na disputa, afinal só assim ele estaria garantido nos debates 
eleitorais. Se for apenas esse o motivo da sua indefinição, o deputado estadual já pode 
anunciar sua decisão de ser candidato a governador, afinal o PSC que possui 9 
representantes na Câmara Federal, está decidido em apoiar o parlamentar. 
 
De acordo com a deputada federal Luana Costa: “o partido está com Eduardo (Braide)”.  
Com o anúncio, além de ter a certeza que vai participar dos debates eleitorais, Eduardo 
Braide garante 12 segundos no tempo de propaganda eleitoral. 
 
Porém, Luana Costa destaca que a indefinição de Eduardo Braide vem incomodando: 
“sentimos a timidez dele na pré-campanha e por isso precisamos de uma definição 
dele”. 
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Quanto a possibilidade de Eduardo Braide desistir da pré-candidatura, Luana Costa 
afirma que ainda não há um plano B, por isso seria necessário iniciar outras conversas. 
Vale lembrar que Roberto Rocha já convidou o empresário Ribinha Cunha do PSC, para 
ser o seu vice. 
 
Com o anúncio da certeza do PSC, Eduardo Braide pode ganhar volume e anunciar nos 
próximos dias, o apoio de novos partidos. Nos bastidores, especula-se que para onde o 
PSC for, o Podemos pode seguir e também o PSDC, que sofreu uma intervenção nacional 
recente. 
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“É um marco histórico para Educação de Pedreiras”, disse Zé Inácio durante Audiência 
para implantação do curso de Direito 

 
 
Por iniciativa do Deputado Estadual Zé Inácio (PT) foi realizada nesta terça-feira 09/07, 
Audiência Pública para discutir a implantação do curso de Direito no município de 
Pedreiras, realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 
 
A indicação do parlamentar é uma luta da juventude do município do Santuário São 
Benedito para a democratização do ensino superior, e para que os jovens da região do 
Médio Mearim, que atende os municípios de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Poção 
de Pedras, Joselândia, São Roberto, Peritoró, Esperantinópolis, Bernardo do Mearim, 
Lima Campos, possam ter uma graduação em bacharelado na área jurídica. 
 
Os alunos do município de Pedreiras, que cursam direito em outras localidades mais 
próximas enfrentam diariamente mais de 100 km de distância de suas residências, e isso 
implica os riscos do trajeto, alto custo com transporte, além do cansaço físico e mental 
do trajeto, para que consigam estudar e frequentar a faculdade. 
 
“Estamos comprometidos juntamente com a UEMA para que o sonho destes 
estudantes seja concretizado e os encaminhamentos sejam efetivados, oportunizando 
formação profissional e o desenvolvimento da região do Médio Mearim”, disse Zé 
Inácio. 
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O reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Costa, explicou que para a 
implantação do curso são necessários os seguintes requisitos: corpo docente qualificado, 
infraestrutura, projeto pedagógico planejado. “Essa audiência estar iniciando para 
reparar a história, onde alguns anos atrás alunos prestaram vestibular em Pedreiras, 
mas tiveram que cursar em São Luís. Agora esta implantação terá um projeto de 
execução a fim de que os alunos tenham suas expectativas asseguradas junto ao que 
a instituição de ensino possa oferecer”, disse. 
 
Atualmente a UEMA de Pedreiras conta com nove cursos e serão implantados mais dois 
ainda este ano. A Universidade Estadual possui a melhor nota no Enade do curso de 
direito no Maranhão, e é o 14° curso no ranking em nível nacional. 
 
A audiência definiu os seguintes encaminhamentos: formação de uma comissão pela 
reitoria responsável pela aprovação do curso no âmbito da UEMA e também para 
acompanhar o trâmite pela aprovação no Conselho Estadual de Educação e na Ordem 
dos Advogados-OAB até a implantação, articulação junto à Prefeitura de Pedreiras para 
aquisição do terreno, que está em processo de doado à instituição, e por último a gestão 
junto ao Governo do Estado para garantir o orçamento para construção do Campi 
definitivo da Universidade. 
 
Participaram da Audiência Pública o Magnífico Reitor da UEMA, professor Gustavo Costa, 
Marcelo de Carvalho (chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade da 
UEMA), Ernesto Basílio (Assessor Especial do Prefeito de Pedreiras), Júnior Menezes 
(representando a juventude do município), Carmen Lúcia (Diretora da UEMA Pedreiras), 
Ceiça Feitosa (vereadora do município representante a Câmara Municipal), entre outras 
autoridades e a sociedade civil organizada. 
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Deputado Antônio Pereira expressa pesar pela morte do amigo e ex-prefeito de Barra do 
Corda, Avelar Sampaio 

O deputado Antônio Pereira (DEM) lamentou o falecimento do amigo e ex-prefeito do 
município de Barra do Corda, Avelar Sampaio, vítima de infarto na manhã de terça-
feira (10). Veja a nota abaixo: 
 
“Meu coração chora, juntamente com os familiares e amigos do meu eterno irmão do 
coração Raimundo Avelar Sampaio. Deus tomou para si esse homem valoroso que em 
sua vida lutou dia após dia para ajudar o próximo. Hoje, além das lágrimas, tenho 
gratidão a Deus pela oportunidade imensurável de ter caminhado com esse exemplo de 
ser humano. A tristeza nos cega e não vemos o quanto fomos presenteados com sua 
existência. Hoje quero aqui dizer a todos que ficam com essa eterna saudade, que nos 
encontraremos novamente e com certeza em um bom lugar. Raimundo Avelar foi 
prefeito de Barra do Corda de janeiro de 2001 a dezembro de 2004 e ainda tinha grande 
influência política na região. Hoje seu povo chora, obrigado meu amigo por ser sempre 
presente em minha vida”. 
 
Descanse em paz! 
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Nesta terça-feira (10), aconteceu a última reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) da Assembleia Legislativa, antes do início do recesso parlamentar do 
meio do ano. Na ocasião, a CCJ emitiu pareceres a vários projetos. 

 
 
O presidente da CCJ, deputado Glabert Cutrim (PDT), fez avaliação positiva do semestre. 
“Foi nossa última reunião antes do recesso. Avaliamos que o período foi produtivo, e 
ficamos muito satisfeitos com o que foi produzido pela CCJ, aprovando pareceres a 
projetos de deputados, de todas as correntes políticas”, disse. 
 
A Medida Provisória (MP) do Governo do Estado, que dispõe sobre a qualificação de 
entidades como Organizações Sociais Estaduais e disciplina a chamada e seleção pública, 
voltou a receber pedido de vista feito pelos deputados César Pires (PV) e Rafael Leitoa 
(PDT). 
 
Um dos projetos que recebeu parecer favorável foi o apresentado por Eduardo Braide 
(PMN), tornando entidade de utilidade pública a associação que cuida do Bumba Meu 
Boi de Matraca do Maiobão. O deputado disse que o grupo de bumba-boi, que é de Paço 
do Lumiar, valoriza a cultura maranhense. 
 
Outro projeto aprovado foi o de autoria do deputado Fábio Macedo (PDT), que 
determina a disponibilização aos consumidores de informações para conferência de 
produtos comercializados no Estado do Maranhão. 
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“É um marco histórico para Educação de Pedreiras”, disse Zé Inácio durante Audiência 
para implantação do curso de Direito 

Por iniciativa do Deputado Estadual Zé Inácio (PT) foi realizada nesta terça-feira 09/07, 
Audiência Pública para discutir a implantação do curso de Direito no município de 
Pedreiras, realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 
 

 
 
A indicação do parlamentar é uma luta da juventude do município do Santuário São 
Benedito para a democratização do ensino superior, e para que os jovens da região do 
Médio Mearim, que atende os municípios de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Poção 
de Pedras, Joselândia, São Roberto, Peritoró, Esperantinópolis, Bernardo do Mearim, 
Lima Campos, possam ter uma graduação em bacharelado na área jurídica. 
 
Os alunos do município de Pedreiras, que cursam direito em outras localidades mais 
próximas enfrentam diariamente mais de 100 km de distância de suas residências, e isso 
implica os riscos do trajeto, alto custo com transporte, além do cansaço físico e mental 
do trajeto, para que consigam estudar e frequentar a faculdade. 
 
“Estamos comprometidos juntamente com a UEMA para que o sonho destes estudantes 
seja concretizado e os encaminhamentos sejam efetivados, oportunizando formação 
profissional e o desenvolvimento da região do Médio Mearim”, disse Zé Inácio. 
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O reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Costa, explicou que para a 
implantação do curso são necessários os seguintes requisitos: corpo docente qualificado, 
infraestrutura, projeto pedagógico planejado. “Essa audiência estar iniciando para 
reparar a história, onde alguns anos atrás alunos prestaram vestibular em Pedreiras, mas 
tiveram que cursar em São Luís. Agora esta implantação terá um projeto de execução a 
fim de que os alunos tenham suas expectativas asseguradas junto ao que a instituição 
de ensino possa oferecer”, disse. 
 
Atualmente a UEMA de Pedreiras conta com nove cursos e serão implantados mais dois 
ainda este ano. A Universidade Estadual possui a melhor nota no Enade do curso de 
direito no Maranhão, e é o 14° curso no ranking em nível nacional. 
 
A audiência definiu os seguintes encaminhamentos: formação de uma comissão pela 
reitoria responsável pela aprovação do curso no âmbito da UEMA e também para 
acompanhar o trâmite pela aprovação no Conselho Estadual de Educação e na Ordem 
dos Advogados-OAB até a implantação, articulação junto à Prefeitura de Pedreiras para 
aquisição do terreno, que está em processo de doado à instituição, e por último a gestão 
junto ao Governo do Estado para garantir o orçamento para construção do Campi 
definitivo da Universidade. 
 
Participaram da Audiência Pública o Magnífico Reitor da UEMA, professor Gustavo Costa, 
Marcelo de Carvalho (chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade da 
UEMA), Ernesto Basílio (Assessor Especial do Prefeito de Pedreiras), Júnior Menezes 
(representando a juventude do município), Carmen Lúcia (Diretora da UEMA Pedreiras), 
Ceiça Feitosa (vereadora do município representante a Câmara Municipal), entre outras 
autoridades e a sociedade civil organizada. 
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Emenda de Hildo Rocha garante caçamba basculante para Marajá do Sena… 

 
Hildo Rocha com as lideranças de Marajá do Sena 

 
Emenda parlamentar do deputado federal Hildo Rocha possibilitou à Codevasf fazer a 
entrega de uma caçamba basculante para a prefeitura de Marajá do Sena. 
 
O prefeito Lindomar Araújo ressaltou que essa não é a primeira ação de Hildo Rocha em 
prol do município pois o parlamentar já havia destinado emenda para a construção do 
novo mercado público do Município e de uma praça pública. 
 
“Agora Hildo Rocha viabilizou a doação desse caminhão basculante que vai ajudar o 
município, vai ajudar o pobre que precisa construir uma casa e não tem o transporte 
para carregar a areia. Ele já destinou emendas parlamentar para a construção de uma 
praça e do novo mercado do município”, destacou o prefeito Araújo. 
 
O deputado Estadual Rigo Teles (PV) disse que Hildo Rocha é considerado um dos 
melhores parlamentares da bancada federal maranhense. “Vejo que, dentre tantos 
deputados do Maranhão, Hildo Rocha é classificado como um dos melhores. Ele tem 
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conhecimento e trabalha pelo povo do seu Estado. Parabéns pelo seu trabalho, 
deputado Hildo Rocha”. 
 
Compromisso reforçado 
 
Hildo Rocha destacou o propósito de continuar o trabalho em parceria com o prefeito e 
outras lideranças do município. 
 
“Vocês podem ter certeza que continuaremos trabalhando e conquistando bons 
resultados para a população de Marajá do Sena. Isso é apenas o começo. Nossa união é 
importante para o desenvolvimento do município”, declarou o deputado. 
 
Participaram do ato, os deputados Hildo Rocha (Federal); Rigo Teles; o prefeito Lindomar 
Araújo; vereadores; secretários municipais; lideranças políticas e populares. 

 

  



 

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: 
PMB define pré-candidaturas para as eleições no 

Maranhão… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 11/07/2018 

PMB define pré-candidaturas para as eleições no Maranhão… 

 
César Pires com as lideranças do PMB 

 
A presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Efigênia Tavares, é uma 
das pré-candidatas da legenda para disputar as eleições deste ano no Maranhão. 
 
Em visita ao deputado César Pires, ela informou sobre sua pré-candidatura e o processo 
de estruturação e fortalecimento do PMB no estado. 
 
“Estamos organizando nosso partido para participar de forma efetiva das eleições deste 
ano, com o maior número possível de mulheres candidatas a deputadas estaduais e 
federais no Maranhão. Acreditamos que o PMB sairá fortalecido desse pleito eleitoral”, 
declarou Efigênia Tavares, que visitou o deputado acompanhada do secretário geral do 
PMB, Carlos Campelo. 
 
César Pires elogiou Efigênia Tavares por sua decisão de ser candidata a deputada federal 
e por buscar a estruturação do PMB no Maranhão. 
 
“O partido tem fortes lideranças e tenho certeza que dará uma grande contribuição ao 
pleito eleitoral deste ano, elevando o nível da disputa no nosso estado”, declarou ele. 
 
Além de Efigênia Tavares, o PMB terá 17 candidatos à Assembleia Legislativa e quatro à 
Câmara Federal, além de concorrer a uma vaga no Senado. 
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Aprovado PL de Roberto Costa que garante prioridade de atendimento às pessoas com 
diabetes 

 
 
Foi aprovado em plenário, durante sessão na Assembleia Legislativa do Maranhão, na 
última quinta-feira (05), o Projeto de Lei de nº127/2018, de autoria do deputado 
estadual Roberto Costa (MDB) que garante sobre a prioridade de atendimento às 
pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e 
instituições financeiras. 
 
Assim, a prioridade para pessoas com diabetes compatibiliza-se com a dos idosos, 
deficientes e gestantes. Porém, o portador de diabetes deverá apresentar o documento 
médico que comprove a patologia. 
 
De acordo com o Projeto de Lei, o descumprimento resultará em multa entre 500 reais 
a 1000 mil reais. 
 
 O deputado Roberto Costa contou que o projeto de lei foi um pedido de uma pessoa, 
Emilson Cardoso, que tem diabetes, durante um encontro inesperado na fila de um  
supermercado,  em São Luís. 
 
“Encontrei com o Emilson e ele me relatou toda a dificuldade e a problemática 
relacionada à doença. Pediu que fizesse um projeto sobre esse atendimento prioritário, 
pois sofria com hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda excessiva do nível de açúcar no 
sangue que, em situações extremas, pode levar à perda de consciência ou a crises 
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convulsivas podendo também causar acidentes, lesões, levar ao estado de coma e até a 
morte”, explicou. 
 
O “Diabetes Mellitus” é uma das doenças crônicas que mais avança entre a população 
mundial. A Federação Internacional do Diabetes estima que são cerca de 250 milhões de 
pessoas com o problema em todo o mundo – 4% delas (10 milhões) estão no Brasil. 
 
Ainda, de acordo com os índices da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em muitos 
casos, metade dos portadores de diabetes tipo 1 sofrem com hipoglicemia uma vez por 
mês, mal que também afeta alguns pacientes de diabetes tipo 2, ainda que mais 
raramente. 
 
O deputado Roberto Costa justificou a importância do projeto. 
 
“Assim, como o portador de diabetes não pode ficar longos períodos sem se alimentar 
diante do risco de hipoglicemia, o ato normativo visa reduzir quaisquer agravos à saúde 
dos portadores da doença, concedendo prioridade nos atendimentos em órgãos 
públicos e estabelecimentos comerciais, evitando-se a espera prolongada em filas”. 
 
O Projeto de Lei segue para a sanção do Poder Executivo. 
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Deputado Wellington denuncia ao MP agressão a idosa de 81 anos em Cachoeira Grande 

 
Wellington quer punição a autor da crueldade contra o idoso 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia, utilizou a tribuna, na tarde dessa segunda-feira (9), para denunciar 
agressões sofridas pela senhora Isidoria Marques, de 81 anos, que foi agredida em sua 
própria residência. Dona Isidoria, que é cardíaca, diabética e hipertensa, retornava da 
UPA de Morros quando teve sua residência invadida e foi agredida. 
 
As denúncias foram encaminhadas ao deputado Wellington por meio de moradores da 
cidade de Cachoeira Grande que ficaram consternados com a situação. Para o deputado 
Wellington, providências devem ser adotadas a fim de proteger a idosa e sua família que 
está sofrendo ameaças veladas, numa clara tentativa de intimidação. 
 
“Não podemos admitir que casos de violência contra a mulher continuem ocorrendo e 
que uma idosa tenha seu domicílio violado e seja duramente agredida. Nós recebemos 
essa denúncia e estamos tomando as devidas providências, inclusive já acionamos o 
Ministério Público, por meio da Promotoria do Idoso.”, afirmou o parlamentar. 
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“É um marco histórico para Educação de Pedreiras”, disse Zé Inácio durante Audiência 
para implantação do curso de Direito 

 
Indicação de Zé Inácio é uma luta da juventude do município do Santuário São Benedito para a  
democratização do ensino superior 

 
Por iniciativa do Deputado Estadual Zé Inácio (PT) foi realizada nesta terça-feira 09/07, 
Audiência Pública para discutir a implantação do curso de Direito no município de 
Pedreiras, realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 
 
A indicação do parlamentar é uma luta da juventude do município do Santuário São 
Benedito para a democratização do ensino superior, e para que os jovens da região do 
Médio Mearim, que atende os municípios de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Poção 
de Pedras, Joselândia, São Roberto, Peritoró, Esperantinópolis, Bernardo do Mearim, 
Lima Campos, possam ter uma graduação em bacharelado na área jurídica. 
 
Os alunos do município de Pedreiras, que cursam direito em outras localidades mais 
próximas enfrentam diariamente mais de 100 km de distância de suas residências, e isso 
implica os riscos do trajeto, alto custo com transporte, além do cansaço físico e mental 
do trajeto, para que consigam estudar e frequentar a faculdade. 
 
“Estamos comprometidos juntamente com a UEMA para que o sonho destes estudantes 
seja concretizado e os encaminhamentos sejam efetivados, oportunizando formação 
profissional e o desenvolvimento da região do Médio Mearim”, disse Zé Inácio. 
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O reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Costa, explicou que para a 
implantação do curso são necessários os seguintes requisitos: corpo docente qualificado, 
infraestrutura, projeto pedagógico planejado. “Essa audiência estar iniciando para 
reparar a história, onde alguns anos atrás alunos prestaram vestibular em Pedreiras, mas 
tiveram que cursar em São Luís. Agora esta implantação terá um projeto de execução a 
fim de que os alunos tenham suas expectativas asseguradas junto ao que a instituição 
de ensino possa oferecer”, disse. 
 
Atualmente a UEMA de Pedreiras conta com nove cursos e serão implantados mais dois 
ainda este ano. A Universidade Estadual possui a melhor nota no Enade do curso de 
direito no Maranhão, e é o 14° curso no ranking em nível nacional. 
 
A audiência definiu os seguintes encaminhamentos: formação de uma comissão pela 
reitoria responsável pela aprovação do curso no âmbito da UEMA e também para 
acompanhar o trâmite pela aprovação no Conselho Estadual de Educação e na Ordem 
dos Advogados-OAB até a implantação, articulação junto à Prefeitura de Pedreiras para 
aquisição do terreno, que está em processo de doado à instituição, e por último a gestão 
junto ao Governo do Estado para garantir o orçamento para construção do Campi 
definitivo da Universidade. 
 
Participaram da Audiência Pública o Magnífico Reitor da UEMA, professor Gustavo Costa, 
Marcelo de Carvalho (chefe do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade da 
UEMA), Ernesto Basílio (Assessor Especial do Prefeito de Pedreiras), Júnior Menezes 
(representando a juventude do município), Carmen Lúcia (Diretora da UEMA Pedreiras), 
Ceiça Feitosa (vereadora do município representante a Câmara Municipal), entre outras 
autoridades e a sociedade civil organizada. 
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Deputado Neto Evangelista adverte que o fim do contrato da CEF com a Cemar pode 
levar ao fechamento das Casas Lotéricas 

 
Debate entre lotéricos e Cemar será levado ao Ministério Público Federal 

 
O deputado Neto Evangelista (DE M), membro suplente da Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa que presidiu a audiência pública que discutiu a rescisão 
do contrato pactuado entre a Caixa Econômica Federal e a Companhia Energética do 
Maranhão (CEMAR), que pode levar ao fim do pagamento da conta luz nas casas 
lotéricas, vai encaminhar, nesta quarta-feira (11), o relatório do debate ao Ministério 
Público Federal visando encontrar uma solução para impasse. 
 
Segundo Neto Evangelista, o relatório ficou pronto nesta terça-feira (10) e servirá para 
subsidiar a audiência que acontecerá na próxima sexta-feira (13) na Justiça Federal, 
solicitada pela Cemar, para tentar uma negociação em que ninguém saia prejudicado. A 
discussão será o prolongamento e audiência pública realizada pela CCJ do Poder 
Legislativo e da qual participaram o Sindicato dos Empresários Lotéricos, a CEMAR, 
Ministério Público, Defensoria Pública e Governo do Maranhão. 
 
Neto explica que na audiência foi debatida exclusivamente a rescisão do contrato 
pactuado entre a Caixa Econômica Federal e a CEMAR, ficando claro que a CEF não 
repassava para as casas lotéricas o reajuste anual feito contratualmente com a Cemar, 
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de acordo com o incide IPCA e, em virtude disso, queria aumentar o reajuste bem acima 
do valor previsto, o que acabaria sobrando para o consumidor pagar. A CEMAR não 
aceitou e a CEF anunciou o rompimento do contrato. 
 
“Quais as consequências desta decisão da Caixa Econômica Federal? Possível 
fechamento das casas lotéricas, com isso, mais de 1.500 pessoas ficarão desempregadas; 
o cidadão não poderá pagar todas suas contas em um único lugar; as famílias de baixa 
renda que tem nas casas lotéricas do estado o principal ponto de saque de benefícios 
sociais, não terão aonde sacar e outras consequências indiretas e nós não vamos deixar 
passar”, adianta Evangelista. 
 
Neto Evangelista, que assumiu a defesa do lado do consumidor, adverte vai unir esforços 
para evitar que mais uma vez o Governo Federal prejudique a população. “Já quebraram 
o país e querem passar a conta ao cidadão, mas não passarão”, observa o parlamentar. 
 
Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Cemar se manifestou sobre a preocupação 
do parlamentar com a possibilidade das casas lotéricas deixarem de receber a conta de 
energia. Veja abaixo a nota de esclarecimento encaminhada ao blog. 
 
Nota de Esclarecimento 
 
Cemar esclarece sobre pagamento da conta de energia nas casas lotéricas. 
 
Sobre a informação de que as casas lotéricas no Maranhão poderão deixar de receber o 
pagamento das contas de energia elétrica em julho, a Cemar informa que tem um 
contrato com a Caixa Econômica Federal com vigência até dezembro de 2018. 
 
É importante esclarecer que a Companhia tem interesse em manter o contrato para essa 
finalidade e vem tratando dos aspectos para renovação nos ambientes administrativo e 
jurídico com a Caixa Econômica Federal. 
 
Por fim, vale informar que independente do resultado das negociações, a Cemar já 
possui convênios com outros agentes arrecadadores em todos os municípios do 
Maranhão, como por exemplo as agências dos Correios. 
 
Assessoria de Imprensa da Cemar 
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Fábio Macedo realiza agendas em Poção de Pedras e Godofredo Viana 

 
 
O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) 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 Macedo 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. 
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“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. 
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Deputado Edilázio aumenta as suas bases em Bara do Corda e Tuntum 

 
 
O deputado Edilázio Júnior, pré-candidato do PSD a deputado federal, ampliou as suas 
bases nos municípios de Barra do Corda e Tuntum, onde realizou ato de pré-campanha. 
 
Em Barra do Corda, Edilázio – ao lado do deputado Antonio Pereira -, foi recebido pelo 
ex-prefeito Avelar Sampaio, e todo o seu grupo político. 
 
Vereadores, lideranças políticas e comunitárias, além de presidentes de partidos, 
participaram do ato que marcou o lançamento da pré-candidatura do parlamentar no 
município. 
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Na ocasião, ele gradeceu a articulação de Avelar Sampaio, que mobilizou uma multidão 
para o ato político. 
 
“Chego em Barra do Corda pela porta da frente, com o apoio de um dos maiores líderes 
políticos de toda essa região. Lá em São Luís, meus amigos, quando me perguntam 
quem está me apoiando em Barra do Corda e quando respondo que é Avelar, há 
unanimidade numa declaração: ‘se prepare para receber uma grande votação’. Isso 
mostra o quanto Avelar é uma liderança respeitada. Conte comigo e vamos à vitória”, 
disse. 
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Em Tuntum Edilázio participou de grande ato, realizado pelo Dr. Cláudio Azevedo e sua 
esposa, Ana Izabel. 
A movimentação também contou com a presença de lideranças da região e de ex-
vereadores, que manifestaram apoio à pré-candidatura do parlamentar para a Câmara 
Federal. 
 
Edilázio também fez uma visita de cortesia ao ex-presidente da Câmara Municipal de 
Tuntum, Orleans Moreira. Lá assegurou compromisso com o município. 
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“População está se sentindo enganada”, diz Wellington sobre rodovias do MA 

 
 
“Asfalto de péssima qualidade, buracos e risco para motoristas”. Foi assim que o 
deputado Wellington do Curso (PSDB) descreveu a situação das rodovias estaduais, após 
constatar pessoalmente a veracidade de diversas denúncias feitas ao seu gabinete por 
meio do projeto Ouvindo o Maranhão. 
 
“Quem percorre, sabe: o que se verifica são buracos, estrada de chão e um risco 
imensurável. Percorremos a MA-119, que passa por Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues, e constatamos essa 
situação”, lamentou. 
 
Segundo Wellington, a situação das rodovias é precária. Ele afirma que, ao contrário do 
divulgado pela propaganda do Palácio dos Leões, a população maranhense tem se 
sentido enganada pelo governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
“Outro exemplo é a MA-006, por onde passa a economia do nosso estado, diariamente. 
É uma das principais rodovias, indo de Cururupu até Alto Parnaíba, com mais de 700 
quilômetros de extensão, passando por Grajaú, Arame, Fortaleza dos Nogueiras, 
Formosa da Serra Negra, dentre outras. A população está se sentindo enganada. Eu vi a 
propaganda de investimento na rodovia. Só que eu visitei, percorri, e o que encontrei foi 
asfalto de péssima qualidade”, declarou. 
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Aprovado PL que garante prioridade de atendimento a pessoas com diabetes 

 
 
A Assembleia Legislativa aprovou projeto de autoria do deputado Roberto Costa (MDB) 
que garante prioridade de atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos 
públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. A matéria seguiu para 
sanção do Poder Executivo. 
 
Assim, a prioridade para pessoas com diabetes compatibiliza-se com a dos idosos, 
deficientes e gestantes. Porém, o portador de diabetes deverá apresentar o documento 
médico, que comprove a patologia. De acordo com o PL, o descumprimento resultará 
em multa entre R$ 500 a R$ 1 mil. 
 
O deputado Roberto Costa contou que o projeto de lei foi proposto a partir do pedido 
de uma pessoa portadora de diabetes, durante um encontro inesperado na fila de um 
supermercado, em São Luís. “Encontrei com o Emilson e ele me relatou toda a 
dificuldade e a problemática relacionada à doença. Pediu que fizesse um projeto sobre 
esse atendimento prioritário, pois sofria com hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda 
excessiva do nível de açúcar no sangue que, em situações extremas, pode levar à perda 
de consciência ou a crises convulsivas, podendo, também, causar acidentes, lesões, 
estado de coma e até a morte”, explicou. 
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O “Diabetes Mellitus” é uma das doenças crônicas que mais avança entre a população 
mundial. A Federação Internacional do Diabetes estima que são cerca de 250 milhões de 
pessoas com o problema em todo o mundo – 4% delas (10 milhões) estão no Brasil. 
 
Ainda de acordo com os índices da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em muitos 
casos, metade dos portadores de diabetes tipo 1 sofrem com hipoglicemia uma vez por 
mês, mal que também afeta alguns pacientes de diabetes tipo 2, ainda que mais 
raramente. 
 
O deputado Roberto Costa justificou a importância do projeto. “Como o portador de 
diabetes não pode ficar longos períodos sem se alimentar diante do risco de 
hipoglicemia, o ato normativo visa reduzir quaisquer agravos à saúde dos portadores da 
doença, concedendo prioridade nos atendimentos em órgãos públicos e 
estabelecimentos comerciais, evitando-se a espera prolongada em filas”, assinalou. 
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Rapidinhas da terça-feira 

 
 
Sarney quer tomar PR do Maranhão 
 
O deputado estadual e presidente do PR no Maranhão, Josimar de Maranhãozinho, 
relatou o assédio que o partido vem sofrendo à nível nacional para se alinhar ao projeto 
da família Sarney. 
 
Em entrevista à uma rádio de São Luís, o parlamentar contou que José Sarney foi 
pessoalmente conversar com o presidente nacional do PR, Waldemar da Costa Neto, 
para tirar a legenda do campo de apoio à reeleição de Flávio Dino. 
 
Vice de Roseana 
 
O plano A de José Sarney é tomar as rédeas do partido no Maranhão e alinhá-lo à pré-
candidatura de Roseana. Para isso, o velho oligarca teria oferecido o posto de vice para 
a legenda. A ideia não foi bem aceita dentro do PR nacional, já que o próprio Waldemar 
sabe do posicionamento político de Josimar de Maranhãozinho. 
 
Sarney quer PR com Braide 
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O plano B de José Sarney seria entregar o PR ao deputado estadual Eduardo Braide. Pré-
candidato em um partido nanico, Braide avisou que só entrará na disputa caso consigo 
um partido grande para lhe dar tempo de televisão e participação em debates. 
 
“Essa situação da candidatura do Eduardo Braide foi colocada em uma reunião com o 
presidente Sarney há mais de 30 dias. Ele acredita que com isso provocaria um segundo 
turno”, disse Josimar, ao se referir à reunião entre Sarney e Waldemar, que também 
contou com a participação do senador João Alberto. 
 
Josimar quer Dino 
 
Durante a entrevista, o deputado Josimar de Maranhãozinho garantiu que quer 
continuar com o governador Flávio Dino, mas, por conta da hierarquia, tem que respeitar 
a posição do diretório nacional. “Minha preferência é continuar com o governador”, 
afirmou o parlamentar. 
 
Suplência de Weverton 
 
O deputado Josimar de Maranhãozinho reclamou que o PR está sem espaços na chapa 
do governador Flávio Dino. De acordo com ele, para barrar as investidas de José Sarney, 
é preciso uma garantia forte para convencer o diretório nacional. Ele refutou a vaga de 
vice-governador e até senador. Para ele, a 1ª suplência de Weverton Rocha já estaria de 
bom tamanho para o PR. 
 
Eliziane Gama não 
 
Quando perguntado se uma suplência da pré-candidata Eliziane Gama ia satisfazer o PR, 
Josimar de Maranhãozinho foi taxativo: “Nós não fechamos e não deveremos fechar o 
apoio a Eliziane Gama”. 
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Bacabal: numa guerra decisiva, grupos de João Alberto e Zé Vieira se enfrentarão nas 
urnas no dia 28 de Outubro 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Alberto e Zé Vieira comandam grupos que podem lançar Edvan Brandão, Roberto Costa, Carlinhos Florêncio ou  
Florêncio Neto à Prefeitura de Bacabal 

 
Depois de uma das mais impressionantes, agressivas e caras chicanas judiciais ocorridas 
nas entranhas da Justiça Eleitoral por conta de uma eleição que começou torta e acabou 
anulada para prefeito na história política recente do Maranhão, os eleitores de Bacabal 
voltarão às urnas no dia 28 de Outubro para, além de escolher o presidente da República 
ou o governador do Estado em 2º turno, se houver, eleger o distinto que comandará sua 
Prefeitura até 31 de Dezembro de 2020. Ali acontecerá, mais uma vez, um confronto 
aberto entre o grupo liderado pelo senador João Alberto (MDB) e as forças mobilizadas 
em torno do ex-prefeito Zé Vieira (PR), repetindo a polarização que vem dominando a 
política bacabalense neste século. Pelo grupo de João Alberto o candidato deve ser o 
prefeito provisório Edvan Brandão ou, numa situação excepcional, o deputado Roberto 
Costa (MDB), que ficou em segundo lugar no pleito condenado. Já o grupo de Zé Vieira, 
que não pode mais concorrer por estar incluído na lista negra dos ficha-suja, deve lançar 
o vice-prefeito cassado Florêncio Neto (PHS), ou o seu pai, deputado Carlinhos Florêncio 
(PCdoB). Pode aparecer uma “terceira via”, formada por políticos insatisfeitos com a 
polarização dominante. 
 
A Justiça Eleitoral tomou uma providência inteligente ao fixar 28 de Outubro para a 
realização do pleito. O custo será zero, já que serão usadas a estrutura e a logística 
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montadas para a eleição, se for o caso, do governador ou do presidente da República ou 
dos dois em 2º turno. Os eleitores só precisarão digitar um número a mais, e tudo estará 
resolvido no que disser respeito à Justiça Eleitoral. No campo político, a situação será 
bem diferente, já que a eleição do novo prefeito se dará num clima já tensionado pela 
campanha de 2016, o desfecho questionado em vários aspectos, a chicana judicial para 
comprovar a ilegalidade da candidatura do ex-prefeito Zé Vieira, e agora uma nova 
eleição, com novos candidatos. 
 
O grupo liderado pelo senador João Alberto deve apoiar a candidatura de Edvan 
Brandão, o vereador que presidia a Câmara Municipal e que viu a Prefeitura de Bacabal 
cair no seu colo, dando-lhe de graça o comando administrativo e político de um dos 10 
maiores municípios do Maranhão, situado no epicentro da Região do Mearim, uma das 
mais ricas e promissoras do estado. Se o agora prefeito Edvan Brandão não emplacar 
como candidato a permanecer no cargo, não será surpresa se o deputado Roberto Costa 
– que está focado na reeleição para a Assembleia Legislativa – for novamente escalado 
para a disputa. No grupo de João Alberto, que numa visão mais ampla é o Grupo Sarney, 
a eleição do novo prefeito de Bacabal é uma questão crucial. A cúpula também pode 
pinçar das lideranças que integram o grupo, sempre levando em conta o fato de que 
Edvan Brandão é o candidato preferencial. 
 
No grupo liderado por Zé Vieira – do qual participam os dois membros do clã empresarial 
dos Florêncio, o ex-prefeito José Alberto e o Filho dele, o suplente de deputado federal 
Alberto Filho (MDB) – há dificuldades para definir um candidato. Para começar, esse 
campo não é sólido e, dependendo das circunstâncias, os seus integrantes podem seguir 
outros caminhos, formar novas alianças. Em princípio, o nome mais cotado para ser o 
candidato é o ex-vice-prefeito Florêncio Neto. Na impossibilidade de o ex-vice ser o 
escolhido, o candidato natural é o deputado Carlinhos Florêncio, hoje filiado ao PCdoB. 
Nesse caso, a disputa ganhará um novo ingrediente: a entrada do Palácio dos Leões a 
favor do candidato do PCdoB. 
 
O certo é que, independente de quem venham ser os candidatos, o “2º turno” eleitoral 
bacabalense será uma guerra cujo vencedor vai ter como troféu uma terra arrasada. 
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Josimar confirma última cartada de Sarney… 

 
 
Do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho, presidente do PR no Maranhão, 
admitiu, em entrevista à Rádio Difusora, que José Sarney procurou a cúpula nacional do 
partido para tratar de um eventual apoio à candidatura de Eduardo Braide. Exatamente 
como o Blog do Domingos Costa antecipou no último dia 04, lembre AQUI. 

 

https://www.domingoscosta.com.br/sarney-tenta-ultima-cartada-e-quer-tomar-o-pr-via-valdemar-da-costa-neto/

