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Presidente da Assembleia recebe comitiva de professores de Grajaú 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, no 
início da tarde desta quarta-feira (11), uma comitiva de professores do município de 
Grajaú, em greve há mais de 40 dias. Acompanhado do procurador-geral da Casa, 
Tarcísio Araújo, e da diretora de Documentos e Registros, Simone Limeira, ele ouviu 
atentamente as reivindicações dos docentes, durante reunião na sala da Presidência. 
 
Othelino Neto informou que os professores resolveram procurar a Assembleia porque, 
efetivamente, trata-se de uma grave situação que já ocasionou até mesmo ação judicial, 
em tramitação no Fórum de Grajaú. Ele manifestou-se solidário à causa dos professores 
e recomendou que o procurador-geral da Casa mantenha contatos com o Ministério 
Público e o Poder Judiciário, no sentido de encontrar uma solução. “Os professores 
podem contar com nossa solidariedade, porque esta situação precisa ser resolvida com 
urgência, para não causar impacto ainda maior ao ano eletivo”, afirmou. 
 
O presidente do Sindicato dos Professores de Grajaú, Edivaldo Pereira da Silva, explicou 
que a categoria, após insistentes apelos feitos ao prefeito do município, Mercial Arruda, 
resolveu deflagrar greve para reivindicar repasse do reajuste inflacionário dado pelo 
Governo Federal, de 6,81%, por meio do FUNDEB. 
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Edivaldo Pereira da Silva disse que quase todas as escolas estão fechadas e os 
professores, parados, porque suas reivindicações não são atendidas pela Prefeitura. 
“Viemos buscar o apoio desta Casa, na pessoa do deputado Othelino Neto, que se 
mostrou solidário à nossa causa. Estamos buscando apoio da Assembleia e do Ministério 
Público, para que se possa resolver a situação dos 1.100 professores que precisam 
garantir seus direitos, e dos 16.500 alunos que estão fora das salas de aula”. 
 
Ele explicou ainda que os professores querem que seja incorporado o reajuste 
inflacionário de 6,81% aos seus salários, promoções e outras reivindicações que estão na 
pauta para serem negociadas com o prefeito, por meio do Sindicato dos Professores de 
Grajaú. E acrescentou que há, também, a questão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários no Estatuto do Magistério que, em prática, foi construído, elaborado e instituído 
como lei pela Câmara Municipal de Grajaú. 
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Assembleia Legislativa homenageia Estado de Israel pelos seus 70 anos de fundação 

 
 
Por iniciava do deputado Cabo Campos (PEN), foi realizada, nesta terça-feira (10), no 
Plenário Nagib Haickel, Sessão Solene em homenagem aos 70 anos de fundação do 
Estado de Israel. Presidida pelo deputado Vinícius Louro (PR), a sessão contou com a 
presença do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley; do secretário de Estado de 
Relações Institucionais, Luís Carlos Porto (representando o governador Flávio Dino); do 
secretário municipal de Agricultura e Pesca, Ivaldo Rodrigues (representando o prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior) e dos pastores Zezinho e Mário Porto, entre outros. 
 
“Nós temos de saudar o embaixador Yossi Shelley não somente pelo respeito religioso, 
mas, também, porque ele está trazendo benefícios para o Maranhão, a partir de 
parcerias com o Governo do Estado,  município e iniciativa privada”, disse Cabo Campos, 
destacando os projetos nas áreas de dessalinização e agronegócio. 
 
Cabo Campos mencionou o evento realizado ontem (9), no auditório do Sebrae, com a 
presença do embaixador e de prefeitos da Baixada Ocidental maranhense, quando foram 
discutidas possíveis parcerias entre os municípios e Israel.  “O que de concreto isso trará 
para o Maranhão, nós só saberemos no futuro. O que temos de concreto é a parceria 
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com o Governo do Estado em relação ao projeto de dessalinização, uma tecnologia 
israelense para tirar o sal da água salgada. Há, ainda, projetos importantes na área do 
agronegócio”. 
 
Segurança pública 
 
O sistema de segurança pública de Israel é elogiado por vários países. Prova disso é que 
os maiores exércitos do mundo são treinados naquele país.  “Nós sabemos que Israel é 
um país de ponta na área da segurança pública. Os policiais do BOP do Rio de Janeiro, 
por exemplo, fazem cursos lá. Logo, por que não mandar os nossos agentes para 
treinarem lá?”, disse Cabo Campos, anunciando que apresentará projeto de lei para 
tentar viabilizar a parceria. 
 
O deputado Vinícius Louro parabenizou a iniciativa do deputado Cabo Campos e 
expressou satisfação em presidir a sessão. “O embaixador já recebeu o título de ‘Cidadão 
Maranhense’ e foi homenageado com a ‘Medalha Manuel Beckman’. Nada mais justo do 
que mais esta iniciativa”. 
 
O embaixador agradeceu a gentileza. “Eu estou feliz de estar aqui e agradeço por esta 
oportunidade”, disse, informando que esta é a terceira vez que vem ao Maranhão e que 
já tratou de parcerias com o Governo do Estado para o tratamento da água salgada e 
discutiu ainda a questão da parceria na área da segurança pública. 
 
O secretário Ivaldo Rodrigues ressaltou que o embaixador é uma autoridade querida do 
Maranhão. “Uma comissão maranhense esteve em Israel no mês passado, fazendo 
contatos na Feira de Tecnologia e de Agricultura (Agritec). Eu acho que essa  homenagem 
é justa, levando-se em consideração, principalmente,  a importância desse país, não 
somente do ponto de vista religioso, mas sobretudo, no que diz respeito à agricultura  e 
à tecnologia, pois eles têm o que há de melhor para oferecer  ao mundo inteiro”, 
observou Ivaldo Rodrigues. 
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Zé Reinaldo pode sacrificar candidatura em prol do projeto de Eduardo Braide 

 
 
Pré-candidato ao Senado Federal, Zé Reinaldo Tavares (PSDB), está convicto que 
Eduardo Braide (PMN), pode vencer o governador Flávio Dino (PCdoB), nas urnas. Sua 
convicção é tamanha que o ex-governador trabalha de forma incessante, aglutinando 
partidos e lideranças políticas que permitam viabilizar o nome do deputado estadual. 
Porém, o deputado federal já foi alertado que ele está em um partido que tem pré-
candidato próprio ao Governo – Roberto Rocha. Sabedor do risco que está correndo, 
acredita-se que Tavares está disposto ao sacrifício em prol de Braide. 
 
Com a insistência de Zé Reinaldo com a pré-candidatura de Eduardo, o PSDB pode decidir 
por colocar durante a convenção em votação a escolha do segundo nome ao Senado do 
partido. O ex-governador não teria a menor chance contra Waldir Maranhão, que está 
muito próximo dos demais tucanos. 
 
Distante de Roberto Rocha, o engajamento de Zé Reinaldo Tavares ao projeto de 
Eduardo Braide é tamanho que ele busca apoiadores e está prestes a formar uma chapa 
completa em torno do próprio do PMN, preterindo o PSDB. 
 
Alguns apostam que a chateação de Zé Reinaldo em relação a Flávio Dino (PCdoB), chega 
a ser muito maior do que a próprio desejo de encerrar a carreira como senador. Por isso, 
o ex-governador estaria disposto ao sacrifício para ficar na história do Maranhão como 
alguém que ajudou por duas vezes a eleger governadores contra os favoritos na disputa. 
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Drª Cleide planeja campanha para vitória 

Neste período que antecede as convenções partidárias, a pré-candidata a deputada 
estadual Dra. Cleide Coutinho tem intensificado os contatos políticos partidários para 
sua campanha eleitoral a partir de 16 de agosto, ao mesmo tempo que percorre as 
secretarias junto com prefeitos para garantir recursos aos municípios que representa. 
 

 
 
Ela se reuniu com os vereadores de Tuntum – Nelson do Nanxi, Jota, Marquinhos e Ivalto 
(foto acima) que detalharam os planos e estratégias para que a votação naquele 
município possa repetir o sucesso das votações que obteve em 2006, 2010 e também a 
votação do ex-presidente da Assembleia Humberto Coutinho em 2014. 
 
Outra reunião muito produtiva e com planejamento para os meses de agosto e 
setembro, foi com as lideranças políticas de Passagem Franca – ex-prefeitos Reinaldo e 
Gordinho e o atual prefeito Marlon. Diversas atividades foram agendadas como visitas e 
reuniões para estreitar ainda mais o contato da Dra. Cleide com os eleitores do 
município. 
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Nesta quarta-feira, Dra. Cleide participou no plenário da Assembleia Legislativa, de 
homenagem ao empresário Caxiense, Apolônio Carvalho, proposta pelo Deputado Rigo 
Teles. Apolônio foi agraciado com o título de Cidadania Maranhense, pois cearense de 
nascimento, cultivou e floresceu suas atividades empresariais em Caxias, onde sua 
família exerce forte atividade política tendo seu primogênito Ironaldo Carvalho exercido 
à presidência da câmara municipal. 
 
Na sexta-feira, Dra. Cleide receberá em Caxias os deputados federais Rubens Júnior com 
quem fará dobradinha eleitoral na próxima eleição e também os deputados Weverton 
Rocha e Elisiane Gama a quem apoiará na eleição para o Senado Federal. 
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Rigo Teles luta para criar novos Municípios no Estado do Maranhão 

O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado 
Rigo Teles (PV), informou que a Comissão Especial da Câmara Federal – destinada a 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei Complementar 137/2015, que dispõe sobre a 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios – aprovou emenda ao 
parecer do relator do projeto, deputado Carlos Henrique Gaguim (PODE/TO).    
 

 
 
No pronunciamento, o deputado Rigo Teles informou que a Comissão Especial votou, 
por unanimidade, a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa do PLP, que não 
implica em aumento e diminuição de receita ou despesa. “A decisão deixa claro que criar 
novos municípios não aumenta e nem diminui a receita do município Mãe”, resumiu. 
 
O parlamentar informou que o PLP 137/2015 – em pauta da Câmara para ser votado e 
sancionado pelo presidente da República – também devolve às assembleias legislativas 
as prerrogativas de legislar sobre o procedimento para a criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de municípios.  “Devemos criar cerca de 40 novos municípios no 
Maranhão”, prevê. 
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APROVAÇÃO NA ASSEMBLEIA 
 
Em seu pronunciamento, Rigo Teles revelou que a Assembleia Legislativa do Maranhão, 
já aprovou nas suas comissões, com o apoio de técnicos do IMESC, IBGE e do Governo 
do Estado, os pedidos de desmembramento de 31 povoados e distritos. “Os pedidos de 
desmembramento de outros 12 distritos e povoados estão tramitando nas comissões 
técnicas da Casa. Com certeza serão aprovados” afirmou. 
 
Para o deputado Rigo Teles, o Estado do Maranhão é geograficamente muito grande, 
mas tem apenas 217 municípios. Segundo ele, Estado do Piauí tem a metade territorial 
do Maranhão e possui 223 municípios. O Estado de São Paulo tem 643 municípios e o 
Estado de Minas Gerais 812 municípios “Temos condições reais para criar 40 novos 
municípios”, calcula. 
 
Por fim, Rigo Teles revelou que os outros membros das comissões da Assembleia já se 
mostraram favoráveis ao desmembramento dos povoados e criação de novos 
municípios. “Tenho certeza que esta Casa, composta por homens e mulheres que muito 
bem representam o povo, vão aprovar a criação de novos municípios no Estado do 
Maranhão”, concluiu. 
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“Marco histórico para Educação de Pedreiras”, disse Zé Inácio em Audiência de 
implantação do curso de Direito 

 
 
Por iniciativa do Deputado Estadual Zé Inácio (PT) foi realizada nesta segunda-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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
Da assessoria 
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Deputado Alexandre Almeida cobra apreciação de PEC que prevê criação da 
universidade do leste maranhense 

 
 
Em discurso na tribuna nesta quarta-feira (11), o deputado estadual Alexandre Almeida 
(PSDB) cobrou a apreciação com urgência pelo legislativo de projeto de emenda à 
constituição de sua autoria que prevê a criação da Universidade Estadual do Leste 
Maranhense. Se aprovado, o serviço voltado para a educação superior deverá beneficiar 
cerca de um milhão de habitantes. Após cobrança do parlamentar, o assunto deverá ser 
analisado após a volta do recesso da Casa. 
 
Durante discurso, Alexandre Almeida ressaltou pontos importantes, como o tempo em 
que a matéria está tramitando na Casa. O deputado lembrou que a proposta está à 
disposição dos demais parlamentares desde o dia 4 de abril do ano passado, esperando 
parecer da relatoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “É preciso cobrar que 
haja essa análise. Até porque se trata de projeto de suma importância para a 
comunidade maranhense, que beneficiará grande parcela da população deste estado”, 
disse. 
 
Segundo Almeida, a proposta está prevista inclusive no plano de governo do atual 
governador do Estado, Flávio Dino. “Esta proposta consta no conjunto de promessas do 
atual governador. E até o momento nem sequer foi analisada. Precisamos priorizar a 
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educação deste estado e sair apenas do discurso para a prática. Os maranhenses 
agradecem”, ressaltou. 
 
O parlamentar ainda fez referência ao ex-deputado e presidente da ALMA, Humberto 
Coutinho, um dos mentores da ideia. “Ele [Coutinho] também foi um defensor desta 
proposta e por respeito a ele deveríamos priorizar esta matéria”, disse. 
 
Por fim, o deputado destacou a importância para a comunidade. “Nosso estado precisa 
desta universidade, para minimizar as defasagens que ainda existem na formação 
acadêmica deste estado”, finalizou. 
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“Flávio Dino continua apreendendo carros e motos no interior”, denuncia deputado 
Wellington 

 
Wellington flagrou veículos sendo rebocados na cidade de Codó 
 

Na propaganda, o governador Flávio Dino deixou de apreender veículos pelo não 
pagamento de IPVA no Maranhão; já na realidade, o Governo continua apreendendo 
carros e motos no interior. Foi esse cenário que o deputado estadual Wellington do 
Curso denunciou na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
O fato foi constatado quando o deputado Wellington esteve na cidade de Codó e 
constatou vários carros e motos sendo apreendidos por conta do não pagamento do 
IPVA. 
 
“Estivemos na cidade de Codó e esse é o governo Flávio Dino: na propaganda, a 
apreensão de veículos foi suspensa; mas, na realidade, Flávio Dino continua 
apreendendo carros e motos no interior e arrecadando com leilões. Tomar o bem do 
cidadão, conquistado com muito suor e trabalho, é inconstitucional. Ninguém tem esse 
direito! Nosso Projeto de Lei Nº99/2017 tramita na Assembleia Legislativa para proibir a 
apreensão de veículos por não pagamento de IPVA. Essa maldade com o trabalhador 
maranhense vai acabar”, disse o deputado Wellington. 
 
Veja mais... 

  

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2018/07/11/flavio-dino-continua-apreendendo-carros-e-motos-no-interior-denuncia-deputado-wellington/
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Presidente da Assembleia recebe comitiva de professores de Grajaú 

 
Acompanhado do procurador-geral da Casa, Tarcísio Araújo, e da diretora de Documentos e Registros,  
Simone Limeira, ele ouviu atentamente as reivindicações dos docentes, durante reunião na sala da Presidência 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, no 
início da tarde desta quarta-feira (11), uma comitiva de professores do município de 
Grajaú, em greve há mais de 40 dias. Acompanhado do procurador-geral da Casa, 
Tarcísio Araújo, e da diretora de Documentos e Registros, Simone Limeira, ele ouviu 
atentamente as reivindicações dos docentes, durante reunião na sala da Presidência. 
 
Othelino Neto informou que os professores resolveram procurar a Assembleia porque, 
efetivamente, trata-se de uma grave situação que já ocasionou até mesmo ação judicial, 
em tramitação no Fórum de Grajaú. Ele manifestou-se solidário à causa dos professores 
e recomendou que o procurador-geral da Casa mantenha contatos com o Ministério 
Público e o Poder Judiciário, no sentido de encontrar uma solução. “Os professores 
podem contar com nossa solidariedade, porque esta situação precisa ser resolvida com 
urgência, para não causar impacto ainda maior ao ano eletivo”, afirmou. 
 
O presidente do Sindicato dos Professores de Grajaú, Edivaldo Pereira da Silva, explicou 
que a categoria, após insistentes apelos feitos ao prefeito do município, Mercial Arruda, 



 

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 

resolveu deflagrar greve para reivindicar repasse do reajuste inflacionário dado pelo 
Governo Federal, de 6,81%, por meio do FUNDEB. 
 
Edivaldo Pereira da Silva disse que quase todas as escolas estão fechadas e os 
professores, parados, porque suas reivindicações não são atendidas pela Prefeitura. 
“Viemos buscar o apoio desta Casa, na pessoa do deputado Othelino Neto, que se 
mostrou solidário à nossa causa. Estamos buscando apoio da Assembleia e do Ministério 
Público, para que se possa resolver a situação dos 1.100 professores que precisam 
garantir seus direitos, e dos 16.500 alunos que estão fora das salas de aula”. 
 
Ele explicou ainda que os professores querem que seja incorporado o reajuste 
inflacionário de 6,81% aos seus salários, promoções e outras reivindicações que estão na 
pauta para serem negociadas com o prefeito, por meio do Sindicato dos Professores de 
Grajaú. E acrescentou que há, também, a questão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários no Estatuto do Magistério que, em prática, foi construído, elaborado e instituído 
como lei pela Câmara Municipal de Grajaú. 
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“Minha intenção é continuar com Flávio Dino”, diz Josimar de Maranhãozinho, 
presidente do PR 

 
Se for somente pela vontade do presidente estadual do partido, o PR continuará ao lado de Flávio Dino 

 
O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho concedeu ao programa Ponto e Virgula, 
da Rádio Difusora FM, entrevista comentando os rumos que o Partido da República (PR) 
irá tomar no Maranhão. Presidente estadual da legenda, ele garantiu que sua intenção 
é caminhar ao lado do governador Flávio Dino nas eleições de outubro. 
 
Apesar da vontade do presidente estadual, o partido vem sendo alvo do assédio do 
oligarca José Sarney, que tenta, de todas as formas, enfraquecer o amplo arco de 
alianças de Flávio Dino. No mês passado, o chefe do clã maranhense se reuniu com o 
presidente nacional do PR, Valdemar da Costa Neto, para tratar de uma possível aliança 
com o seu grupo no Maranhão. 
 
Durante a conversa, Sarney chegou a oferecer a vaga de vice-governador na chapa de 
Roseana. 
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Diante desse impasse, Josimar de Maranhãozinho deve ir a Brasília, até o final desta 
semana, para definir os rumos do partido. Apesar do assédio de Sarney, o parlamentar 
já refutou apoio à ex-governadora Roseana. 
 
“É um momento que eu não esperava, está me tirando a atenção e estou cuidando de 
uma turbulência que eu não estava preparado e pensei que não ia tratar disso agora”, 
disse Josimar. 
 
Se for somente pela vontade do presidente estadual do partido, o PR continuará ao lado 
de Flávio Dino. 
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Braide revela baixa de rendimentos da Previdência do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) apresentou ontem (11), em discurso na 
Assembleia Legislativa, um levantamento da drástica redução dos recursos disponíveis 
no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias (Fepa). Desde 2014, os rendimentos do 
Fundo apenas diminuem. 
 
Segundo ele, a situação deficitária da Previdência estadual deve resultar em prejuízos 
aos servidores. 
 
“Em 2014 os rendimentos do Fepa eram R$ 198 milhões por ano. Em 2015, R$ 173 
milhões. Em 2016, R$ 158 milhões. Em 2017 já caiu para R$ 100 milhões e em 2018 no 
primeiro trimestre somente R$ 10 milhões. Então, a pergunta que se faz é: o que estão 
fazendo com o dinheiro dos aposentados do Maranhão?”, questionou. 
 
Além disso, o saldo nas contas do Fepa também está caindo em velocidade maior do que 
o normal. 
 
“O saldo nas contas do Fepa, em 2014, era de R$ 1,190 bilhão. Em 2015, R$ 1,169 bilhão. 
Em 2016, R$ 1,122 bilhão. Já em 2017, R$ 665 milhões, caiu quase que pela metade. Em 
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2018, R$ 615 milhões, isso antes de o governo sacar R$ 440 milhões de aplicação”, 
pontuou. 
 
Para Braide, o governo Flávio Dino está zerando as contas do Fepa. “Cabe a esta Casa a 
responsabilidade de trazer luz a esse assunto, cabe aos deputados do Estado do 
Maranhão, que têm o poder de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de ser responsável 
com essa situação que é a garantia do pagamento das pensões e aposentadorias. Porque 
o que eu nós viemos denunciando já um tempo nesta tribuna, desde o remanejamento 
de recursos do Fepa, é que o governador Flávio Dino está quebrando a Previdência do 
Estado do Maranhão”, finalizou. 
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Wellington: Dino “massacra população” ao aumentar preço da gasolina 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) fez duras críticas ao governador Flávio 
Dino (PCdoB), por conta do aumento do preço de referência sobre o qual incide o ICMS 
da gasolina após a greve dos caminhoneiros. 
 
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o estado do Maranhão é um dos 
três estados brasileiros que aumentaram a chamada “pauta” desse combustível, em uma 
variação de 10,75% (saiba mais). 
 
Segundo o parlamentar, a conduta do comunista já reflete no aumento do preço da 
gasolina no Maranhão. Ele voltou a cobrar redução do ICMS do combustível no estado. 
 
“O governador Flávio Dino é o mesmo que aumentou os impostos no ano passado, 
prejudicou a parcela mais pobre do nosso estado com o aumento de impostos que nós 
votamos contra. Eu votei contra o aumento de imposto e aumentaram os impostos do 
combustível, da energia elétrica. E quem mais padece com isso é a população mais 
pobre, é a população mais carente. E vejam o absurdo: depois da greve dos 
caminhoneiros, três estados aumentaram o preço da gasolina e o Estado do Maranhão 
aumentou o preço da gasolina 10,75%. Tanto que nós pedimos ao Governador Flavio 
Dino, tanto que nós imploramos ao Governador Flávio Dino, tanto que nós lutamos para 

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/10/apos-greve-flavio-dino-nao-reduz-aliquota-do-diesel-mas-aumenta-preco-da-gasolina/


 

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 

que o Governador Flávio Dino reduzisse o preço do combustível, reduzisse o preço da 
gasolina. E o que o Governador fez? Massacrou a população, aumentando o preço da 
gasolina”, disse o deputado Wellington. 
 
Atirou no que viu… 
 
Ao comentar o assunto, o ex-presidente do Procon-MA Duarte Júnior cometeu uma gafe 
nas redes sociais. 
 
Tentou responsabilizar os empresários revendedores de combusítvel pelo aumento da 
gasolina no Maranhão, sem se dar conta de que a alta é, na verdade, culpa do seu ex-
chefe. 
 
Para completar, ainda insinuou que a atual gestão do Procon-MA – que ficou a cargo de 
uma indicada sua – não fiscaliza os postos de combustíveis como ele fazia. 
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Wellington volta a atacar Flávio Dino com falácia sobre IPVA 

 
 
Após o governador Flávio Dino (PCdoB) ter sancionado decreto que impede apreensão 
de veículos com IPVA atrasado no Maranhão, o excêntrico deputado estadual Wellington 
do Curso (PSDB) ficou ‘sem armas’ para atacar o atual governo. 
 
Apesar de o decreto governamental estar em vigor desde o mês de maio, sem ter o que 
falar e em tom oportunista, Wellington voltou a investir contra a gestão Dino. O 
deputado sugeriu durante sessão plenária que o “governo continua apreendendo carros 
e motos no interior”. 
 
Na busca por votos sem pautas objetivas, o neotucano chegou a chamar de 
“propaganda” a regulamentação que tem força de lei, mas esse discurso surreal de 
Wellington já não convence nem mesmo os oposicionistas. 
 
Resta saber como Wellington explicaria porque Flávio Dino descumpriria uma 
regulamentação criada em seu próprio governo. 
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Bira destaca ranking que aponta Flávio Dino como o governador mais eficiente do Brasil 

 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) destacou, na Sessão Plenária de segunda-feira (9), o 
ranking divulgado pelo portal G1, da Rede Globo, que classifica Flávio Dino (PCdoB) como 
o governador mais eficiente do Brasil. Segundo a avaliação, o comunista honrou, em três 
anos e meio, 94,5% de seus compromissos. 
 
O parlamentar frisou que faltam apenas 5% para Dino alcançar o ápice e ressaltou que 
tal resultado aparece em meio à grave crise econômica e política por que passa o Brasil. 
Para ele, isto só foi possível graças ao trabalho sério, honesto e comprometido do 
Governo do Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não somente se manteve no topo da lista do G1, como 
contribuiu para aumentar o coeficiente de eficiência do Brasil. Isto demonstra uma 
mudança completa de postura de um governante que assume e constrói um programa 
com a participação popular, ouvindo a sociedade e honrando seus compromissos”, 
sublinhou Bira do Pindaré. 
 
Flávio Dino aparece no topo da lista do G1. Na sequência, são citados os governadores 
dos estados de Rondônia (87,88%), Goiás (86%), Ceará (85%), Pará (83%) e São Paulo 
(79%).  “Estamos no topo da lista, ou seja, somos o número um. E isto precisa ser 
destacado, porque há muito tempo esperamos uma notícia boa em relação ao 
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Maranhão. Até pouco tempo, só se tinha conhecimento de estatísticas ruins. O 
Maranhão estava sempre em última colocação em todas as estatísticas. E, agora, começa 
a chegar notícias boas, mostrando que o estado está no caminho certo e que estamos 
pavimentando uma estrada segura e consistente”, afirmou. 
 
O deputado acrescentou que o Governo do Estado tem obtido bons resultados em todas 
as esferas. “Essa notícia nos empolga, pois mostra que estamos fazendo a coisa certa”, 
concluiu. 
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Grupo Sarney tenta minar base política e partidária de Flávio Dino para fortalecer 
candidatura de Roseana Sarney 

 
Flávio Dino lidera corrida e Roseana Sarney contra com o ex-presidente José Sarney para  
fortalecer sua candidatura 

 
A contagem regressiva para o início das convenções partidárias que definirão 
candidaturas e coligações para as eleições de Outubro está fazendo ferver os bastidores 
da política maranhense. De um lado, o governador Flávio Dino (PCdoB) concentra seus 
esforços na consolidação da aliança de 15 partidos que vai liderar na corrida às urnas. 
De outro, a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) se movimenta intensamente para 
minar a base partidária de Flávio Dino e fortalecer o suporte político da sua candidatura. 
No centro do complicado tabuleiro, o senador Roberto Rocha (PSDB) mede forças com a 
ex-prefeita Maura Jorge numa peleja para galgar o terceiro lugar na preferência do 
eleitorado para poder sonhar com uma improvável posição que possa ser decisiva nas 
urnas. O sintoma mais evidente desse “climão” que move a corrida rumo ao Palácio dos 
Leões foram as revelações do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR) sobre 
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a investida do Grupo Sarney para tirá-lo da aliança dinista e colocá-lo como um reforço 
importante à candidatura de Roseana Sarney, numa articulação comandada 
pessoalmente por ninguém menos que o ex-presidente José Sarney (MDB). 
 
Do alto de um Governo bem avaliado e de claras indicações de que tem a preferência da 
maioria do eleitorado para concretizar nas urnas o seu projeto de reeleição, o 
governador Flávio Dino monitora com habilidade e atenção redobrada os movimentos 
dos seus adversários. No caso de Josimar de Maranhãozinho, que foi o campeão de votos 
em 2014, lidera vários prefeitos na pré-Amazônia maranhense e comanda o PR no 
estado, a investida para fazê-lo voltar à seara sarneysista é uma demonstração cabal de 
que o projeto da ex-governadora Roseana Sarney de voltar ao comando do Estado está 
fragilizado e precisa de gás político e eleitoral para seguir em frente com algum traço de 
viabilidade. Sem perder tempo, o governador reage à investida sarneysista, conseguindo 
manter Josimar de Maranhãozinho e seu grupo na aliança governista. 
 
Outra investida que o Grupo Sarney tenta concretizar é articular para atrair o deputado 
Eduardo Braide (PMN) para a sua área de influência, evitando assim que ele se lance 
candidato a governador e se torne um fator de risco para Roseana Sarney, ou ainda, 
numa hipótese muito remota, ele reate relações com o Palácio dos Leões. Movendo-se 
com extremo cuidado, Eduardo Braide tem se movimentado numa via traçada por ele 
próprio, avisando, em conversas reservadas com interlocutores informais, que não 
servirá de “bucha de canhão” para nenhum dos grupos em confronto no estado. Há, no 
entanto, sintomas de que o (im)provável candidato do PMN a governador manterá 
janelas abertas para conversar até às vésperas da convenção por meio da qual sairá 
candidato ao Palácio dos Leões ou a deputado federal, descartando enfaticamente a 
possibilidade de vir a ser candidato a vice-governador na chapa da candidata do MDB. 
Até lá, o futuro de Eduardo Braide será uma incógnita. 
 
O que está sendo evidenciado até aqui é que o Grupo Sarney não tem a força de antes, 
enfrenta sérias dificuldades para reunir aliados, mas não está fora de combate. Faltam-
lhe os ingredientes de antes – máquina administrativa, apoio de um Governo central 
forte e uma legião de deputados federais e estaduais e prefeitos para cuidar da base da 
campanha -, e a movimentação de agora, que vem mantendo o Palácio dos Leões em 
posição de alerta, é o esforço decisivo do Grupo Sarney para entrar na campanha com o 
máximo possível de suporte que puder reunir nas articulações em curso. Ou seja, a 
candidatura da ex-governadora Roseana Sarney é uma espécie de última cartada da sua 
trajetória, e por isso o ex-presidente José Sarney jogará todas as suas fichas nesse 
projeto. 
 
O quadro político do Maranhão está devidamente desenhado, com as forças organizadas 
nos devidos campos, restando pouco espaço para troca de posições. E nesse contexto o 
governador Flávio Dino está levando a melhor, mesmo mantido sob uma implacável 
pancadaria midiática. 
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Sarney manda Luana Costa apoiar Braide para estimular candidatura ao governo do 
Estado 

 
Esposa de Ribamar Alves cumpre as ordens de Sarney… 

 
O ex-senador José Sarney está disposto a convencer Eduardo Braide (PMN) disputar o 
governo do Maranhão nestas eleições. 
 
A nova tentativa do pai de Roseana para estimular o deputado estadual foi ordenar que 
a ex-suplente de deputada federal, Luana Costa (PSC), declare apoio ao peemenista. 
 



 

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 

A esposa do ex-prefeito de Santa Inês, então, não hesitou e fez tudo como Sarney 
ordenou. 
 
Em recentre entrevista a um site maranhense, a ex-suplente disse que “o partido está 
com Eduardo (Braide)”.  
 
Luana, no entanto, se diz incomodada por conta da incerteza que ainda ronda a suposta 
candidatura de Braide. 
 
“Sentimos a timidez dele na pré-campanha e por isso precisamos de uma definição 
dele”. declarou Luana. 

 


