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Senado: Waldir Maranhão querendo a vaga de Alexandre Almeida no PSDB 

 
 
Quem pensava que Waldir Maranhão teria desistido do seu projeto de ser candidato a 
senador após ser rechaçado da ideia no grupo do governador Flávio Dino e no PT, 
enganou-se. O desembarque dias atrás com sua filiação no PSDB parece que não 
cessaram sua vontade de concorrer para o parlamento maior do país. 
 
Waldir Maranhão segue fazendo sua pré-campanha de senador pelo interior do 
Maranhão, mesmo sabendo que dentro do PSDB já tem dois nomes anunciados como 
pré-candidatos ao senado: o deputado federal José Reinaldo e o estadual Alexandre 
Almeida. 
 
Novo manda chuva do PSDB no estado, o senador Roberto Rocha já bateu o martelo 
quando perguntado se poderia o partido mudar de nomes para concorrer ao senado. Foi 
taxativo ao armar que José Reinaldo e Alexandre só não serão candidatos ao senado se 
não quiserem. 
 
Com a porta fechado no PSDB para o projeto transloucado de Waldir, só lhe resta mesmo 
buscar a reeleição de deputado federal. (Do site do Elias Lacerda)  
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O atuante e combativo deputado Wellington do Curso (PSDB) vem sendo vítima de uma 
campanha sórdida e covarde promovida pelos comunistas que governam o Maranhão, 
por meio de blogs alugados ao Palácio dos Leões. 

 
Deputado Wellington do Curso se mantém firme e determinado no combate ao comunismo,  
com total apoio do povo 

 
Incomodados com as sucessivas denúncias de descaso, incompetência, arbitrariedade e 
corrupção feitas pelo parlamentar na tribuna da Assembleia Legislativa, em entrevistas 
aos meios de comunicação e em incursões nas mais diferentes regiões do Maranhão, os 
governistas apelam para a mentira, baixaria e toda sorte de canalhices para tentar atingir 
Wellington, que mantém firme sua postura aguerrida, sem temer retaliações palacianas. 
 
Wellington é um dos membros da oposição que mais parte para o confronto com o 
governador Flávio Dino (PCdoB) e seus aliados no parlamento. Ele diz não acreditar na 
capacidade administrativa e moral do comunista para conduzir o Estado ao 
desenvolvimento. Por isso, trava uma batalha incansável para livrar os maranhenses do 
domínio do grupo político que os subjuga há exatos três anos, três meses e 12 dias e que 
tenta, a todo custo, se manter no poder por mais um mandato. 
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O deputado luta sozinho, mas suas ofensivas são certeiras e expõem as entranhas do 
governo, revelando atos de corrupção, negligência e abusos de poder nas áreas de 
saúde, educação, infraestrutura, direitos humanos, mobilidade urbana, segurança 
pública, dentre outras áreas. No caso das blitze de trânsito com apreensão de veículos 
que apresentem débito do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 
Wellington acusa o governo de violar uma norma do Supremo Tribunal Federal (STF) que 
proíbe o recolhimento de carros e motocicletas por dívida tributária, posicionando-se 
claramente ao lado do povo, postura que vem lhe rendendo altos índices de 
popularidade. 
 
As denúncias apresentadas pelo parlamentar quase sempre geram ampla repercussão 
na imprensa e nas redes sociais, instalando crises em setores do governo e abalando o 
próprio Flávio Dino e seu fiel escudeiro, Márcio Jerry, que deixou o poder recentemente, 
pelo menos no papel, para dedicar-se à sua campanha a deputado federal, apontada por 
muitos como projeto bem sucedido, não pela habilidade, carisma e boas intenções do 
pré-candidato, mas sim pelo prenúncio de uso abusivo da máquina pública na eleição. 
 
Atordoados a cada ataque desferido por Wellington, os comunistas usam blogs 
remunerados com dinheiro público oriundo dos cofres do governo estadual e da 
Assembleia Legislativa para tentar desacreditar o parlamentar. Dispostos a cumprir à 
risca as ordens palacianas em troca da propina oficial, os amilhados de plantão 
contragolpeiam ferozmente o deputado, mas nenhum dos factoides vingou até o 
momento, tamanha a falta de credibilidade dos autores e a retidão que marca a 
trajetória política e o mandato que eles tentam, em vão, macular. 
 
Sempre em posição de combate, Wellington garante que está preparado para se 
defender da operação de maldades da qual será alvo até a eleição. Habituado a lutar 
pela vida desde sempre, o parlamentar não parece nem um pouco intimidado em ter 
que brigar com comunistas e cupinchas por sua sobrevivência política. (Blog do Daniel 
Matos) 
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Governo reconhece déficit de quase um bilhão, diz Adriano Sarney 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou da reunião da Comissão de 
Orçamento da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (dia 12), com representantes da 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que apresentaram relatórios financeiros do 
Estado referentes ao terceiro e último quadrimestres de 2017. Destaque para a 
constatação do déficit de R$ 968 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais. O resultado 
atualizado chega ao triplo da meta que havia sido fixada na Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO), que era de até R$ 277 milhões. 
 
“Os números são oficiais e reiteram o que eu havia denunciado anteriormente. Além 
disso, há também a questão previdenciária. O relatório consta, entre outros itens, uma 
despesa de R$ 1,9 bilhão relativa a pessoal inativo e pensionista. Essa é uma questão 
delicada e que pode afetar o pagamento de todo o funcionalismo público estadual, por 
isso precisa ser discutida com total transparência”, disse Adriano. 
 
Vale lembrar que, no início de março deste ano, o deputado denunciou que o governo 
havia realocado recursos que seriam para a Educação para cobrir o rombo na Previdência 
estadual e que o déficit projetado para os próximos anos pode chegar a R$ 10 bilhões. 
Os dados foram obtidos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018 e do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (REO). 
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Eliziane avança com reuniões partidárias e fortalece base aliada do governador Flávio 
Dino 

 
Eliziane Gama com o presidente do PR, Josimar de Maranhãozinho. 

 
Com a pré-candidatura ao Senado a todo vapor, Eliziane Gama tem avançado nas 
reuniões partidárias em busca de alianças políticas para as eleições deste ano. Dessa vez, 
Gama se encontrou com o presidente do PR, deputado estadual Josimar de 
Maranhãozinho (PR), com quem discutiu o fortalecimento da base de reeleição do 
governador Flávio Dino e a implementação de políticas públicas para o Maranhão. 
 
“Foi muito boa nossa conversa e fiquei bastante honrada em ser bem recebida por mais 
um partido. Estamos unindo forças em prol dos diálogos para mais benefícios aos 
maranhenses”, destacou a deputada. 
 
O reconhecimento das lutas de Eliziane para com o Maranhão foi reconhecida pelo 
deputado, que elogiou a defesa feita por Eliziane junto aos municípios maranhenses. 
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“Eliziane tem feito um bom trabalho dentro da Câmara Federal, destinando emendas 
aos municípios e ajudando o seu estado. Ela, assim como eu, é defensora dos 
municípios”, enfatizou Josimar de Maranhãozinho. 
 
Após a visita ao PR, Eliziane Gama finalizará a rodada de visitas, indo ao Partido dos 
Trabalhadores na próxima semana. Vale ressaltar que a parlamentar tem feito forte 
oposição às reformas trabalhistas ao lado dos colegas do PT, na Câmara Federal e, 
recentemente, repudiou atos de misoginia e machismo contra a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT). 
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Bem articulada, Eliziane Gama visita o PR e agrega mais uma força partidária 

 
 
A pré-candidata ao Senado, deputada federal Eliziane Gama (PPS-MA) tem, desde cedo, 
realizado a grande tarefa de visitar os partidos aliados ao projeto de reeleição do 
governador Flávio Dino (PCdoB) e tem feito isso com destreza. Agora, Gama visitou a 11ª 
legenda, o PR, agregando, assim, mais uma força partidária. “Foi muito boa nossa 
conversa e fiquei bastante honrada em ser bem recebida por mais um partido. Estamos 
unindo forças em prol dos diálogos para mais benefícios aos maranhenses”, destacou a 
deputada. 
 
Com o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), Eliziane dialogou sobre 
municipalismo, além de discutir sua plataforma parlamentar para fortalecer projetos que 
beneficiem ainda mais as cidades maranhenses. 
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“Eliziane tem feito um bom trabalho dentro da Câmara Federal, destinando emendas 
aos municípios e ajudando o seu estado. Ela, assim como eu, é defensora dos 
municípios”, enfatizou Josimar de Maranhãozinho. 
 
Após a visita ao PR, Eliziane Gama finalizará a rodada de visitas, indo ao Partido dos 
Trabalhadores na próxima semana. Vale ressaltar que a parlamentar tem feito forte 
oposição às reformas trabalhistas ao lado dos colegas do PT, na Câmara Federal e, 
recentemente, repudiou atos de misoginia e machismo contra a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT). 
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Júnior Verde conclama parlamentares a unir forças em defesa dos desabrigados das 
chuvas 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi um dos parlamentares a chamar atenção 
para a situação de calamidade em que se encontram diversos municípios maranhenses 
afetados pelas enchentes. O deputado tem percorrido várias cidades e conclamou os 
parlamentares a se unirem para amenizar o sofrimento das vítimas das fortes chuvas que 
atingem todo o estado nos últimos dias, sobretudo na Região do Médio Mearim. 
 
Cerca de 150 municípios maranhenses estão em estado de alerta. Estradas foram 
cortadas, a exemplo da BR-135, que teve um trecho destruído no perímetro entre os 
municípios de Dom Pedro e Presidente Dutra, inviabilizando o trânsito de veículos. 
 
Júnior Verde tem acompanhado de perto a situação dos municípios e afirmou que o 
momento é de unir forças. “Estou me somando a essa luta. Vocês podem contar conosco, 
todos aqueles que estão aí necessitando de apoio, pois este Parlamento está atento e 
vai fazer sua parte, vai acompanhar as ações necessárias, inclusive da própria Defesa 
Civil”, garantiu o deputado, mencionando o Decreto Nº 31.536, de 11 de março de 2016, 
assinado pelo governador Flávio Dino, que criou o Comitê de Prevenção e 
Acompanhamento de Inundações, no âmbito do Estado do Maranhão. 
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Deputado Antônio Pereira sai em defesa dos pequenos construtores de Imperatriz 

O deputado Antônio Pereira (DEM) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na última 
quarta-feira (11), para defender a Associação de Apoio à Construção Civil de Imperatriz 
(ASAC), composta por pequenos e médios construtores que trabalham com recursos 
próprios, não alocados pela Caixa Econômica Federal. 
 

 
 
O democrata recebeu ofício da Associação, reclamando que a Caixa acaba de baixar 
instruções normativas, que dificultam muito o trabalho dos pequenos e médios 
construtores de Imperatriz, que constroem as unidades habitacionais e vendem aos 
autônomos, que naturalmente financiam os imóveis. 
 
Na ocasião, Antônio Pereira convidou os deputados Marco Aurélio e Leo Cunha, a 
participar de audiência na Superintendência da Caixa Econômica Federal, para tentar 
resolver os problemas dos pequenos e médios construtores de Imperatriz, que também 
geram milhares de empregos diretos e indiretos. 
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Depois de convidar os deputados, Antônio Pereira prometeu levar a questão à 
Superintendência da Caixa Econômica Federal, para discutir e buscar a forma mais 
adequada de apoio aos membros da Associação, considerada importante para a 
construção civil e para a população da cidade de Imperatriz. 
 
DISPARIDADE NAS AVALIAÇÕES 
 
No documento, a Associação reclama que “hoje se cobra pavimentação definitiva, em 
asfalto ou bloquete, das vias até as unidades comercializadas, que se enquadrem como 
empreendimento. Antes, após duas/doze unidades de uma mesma pessoa física ou 
jurídica caracterizava empreendimento” 
 
“A interpretação com a nova norma é muito subjetiva, pois o avaliador pode entender 
que pelo fato de existir o imóvel de uma mesma característica – independente de quem 
executou a construção, mesmo sendo abaixo de duas/doze unidades – pode muito bem 
classificá-lo como empreendimento”, reclama a ASAC. 
 
A Associação entende que a norma não é clara, porque não esclarece, exatamente, o 
que é empreendimento e o que deixa de ser empreendimento. Sendo empreendimento, 
o pequeno construtor é obrigado a fazer asfalto ou bloquete, água, e esgotamento 
sanitário, que teoricamente é obrigação do município. 
 
A ASAC garante que a Gerência Habitacional de Engenharia da (GIHAB) não tem isonomia 
com os construtores, pois existe desigualdade nas avaliações. “Grandes construtores 
entregam as unidades sem pavimentação final, asfalto ou bloquete, exigências básicas 
cobradas. 
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Júnior Verde conclama parlamentares a unir forças em defesa dos desabrigados das 
chuvas 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi um dos parlamentares a chamar atenção 
para a situação de calamidade em que se encontram diversos municípios maranhenses 
afetados pelas enchentes. 
 
O deputado tem percorrido várias cidades e conclamou os parlamentares a se unirem 
para amenizar o sofrimento das vítimas das fortes chuvas que atingem todo o estado nos 
últimos dias, sobretudo na Região do Médio Mearim. 
 
Cerca de 150 municípios maranhenses estão em estado de alerta. Estradas foram 
cortadas, a exemplo da BR-135, que teve um trecho destruído no perímetro entre os 
municípios de Dom Pedro e Presidente Dutra, inviabilizando o trânsito de veículos. 
 
Júnior Verde tem acompanhado de perto a situação dos municípios e afirmou que o 
momento é de unir forças. 
 
“Estou me somando a essa luta. Vocês podem contar conosco, todos aqueles que estão 
aí necessitando de apoio, pois este Parlamento está atento e vai fazer sua parte, vai 
acompanhar as ações necessárias, inclusive da própria Defesa Civil”, garantiu o 
deputado, mencionando o Decreto Nº 31.536, de 11 de março de 2016, assinado pelo 
governador Flávio Dino, que criou o Comitê de Prevenção e Acompanhamento de 
Inundações, no âmbito do Estado do Maranhão. 
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Roberto Costa leva ajuda famílias desabrigadas e denuncia a falta de assistência da 
Prefeitura de Bacabal 

 
 
Famílias sem alimentação, crianças sem ir à escola, péssimas condições de higiene. 
Assim, é a situação das pessoas alojadas em estádio e quadras esportivas, que foram 
desabrigadas por causa das enchentes em Bacabal, devido ao nível elevado do Rio 
Mearim. 
 
O povo bacabalense sofre e clama por medicamentos, água potável e alimentos. 
 
Vive em total abandono e descaso pela Prefeitura. Enquanto isso, o prefeito Ficha Suja, 
Zé Vieira, prepara um ‘lindo palco’ e toda a estrutura para shows de bandas de forró, em 
que vai gastar um milhão de reais para o evento, no aniversário da cidade.   
 
Não são poucos os relatos de quem vive em situação de calamidade e penúria, dona 
Maria Guilhermina da Conceição, de 64 anos, é moradora do bairro Trizidela, e depois 
que água invadiu a sua casa, ela foi levada para o estádio José Luís Correa. Desde então, 
vem vivendo momentos difíceis, pois no local não há água, alimentação e nenhuma 
assistência da Gestão Municipal. 
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O relato dela é de sofrimento, o estado de penúria que vem passando, como ter que 
carregar água. 
 
“Desde que vim para cá, vivo em dificuldades. Tenho que carregar vários baldes de água, 
porque aqui não tem nem água para beber, quando chega ao final do dia, eu sinto dores 
nas costas. Meu gás de cozinha acabou, o jeito é cozinhar no fogareiro porque aqui não 
recebemos nenhum alimento, nenhuma assistência”, relatou. 
 

 
 
A situação também é preocupante para quem tem criança e está doente, é o caso de 
dona Rosemere da Silva, que se encontra no estádio Correão. O seu filho, o pequeno 
Davi, há dias está com febre. 
 
“Aqui, quando chove molha tudo, porque o telhado é todo furado. Meu filho está com 
febre e eu não tenho condições de comprar um medicamento. Peço à Prefeitura para 
que preste essa assistência, nos dê esse medicamento”. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IWkvpDeOLXs
https://www.youtube.com/watch?v=X85CbHww9ik
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Neste sábado (14), o deputado Roberto Costa visitou as famílias desabrigadas no estádio 
José Luís Correa (Correão) e quadra esportiva Vereador Joãozinho, acompanhado dos 
vereadores Joãozinho do Algodãozinho, Natália Duda, Melquides Neto, Venâncio do 
Peixe, o líder político Dedê da Trizidela, o líder comunitário Leonardo Silva, o 
coordenador Marcelo da Almeida, Vanusa da Jades. 
 

 
 
O parlamentar denunciou a Prefeitura pela situação de abandono e descaso da Gestão 
Municipal. 
 
“Senhor Zé Vieira, as famílias estão abandonadas não tem médico, não tem remédio, 
energia elétrica. Precisamos urgentemente que a Prefeitura assuma sua 
responsabilidade com essas pessoas. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas a 
Prefeitura precisa dar sua contribuição para essas famílias. O prefeito Ficha Suja gasta 
um milhão de reais com banda de forró. Precisamos pegar esse dinheiro urgentemente 
e investir com as famílias ribeirinhas, investir nessas pessoas que precisam do nosso 
apoio e da nossa assistência”. 
 
Durante a visita, o deputado Roberto Costa entregou cestas básicas a todas as famílias 
desabrigadas, que estão nestes locais. O parlamentar prestou toda assistência às pessoas 
que estão alojadas e ouviu o clamor do povo, que cobra apoio e assistência da Prefeitura. 
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Fábio Macedo pede rapidez em recuperação de trecho rompido da BR-135… 

 
Macedo tem acompanhado de perto o drama dos desabrigados no interior 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macêdo (PDT), esteve no 
trecho da BR-135 que liga os municípios de Dom Pedro a Presidente Dutra, interrompido 
em decorrência das chuvas que caem sobre a região central do Maranhão. 
 
“Hoje, eu vim aqui verificar a situação e conversar com o engenheiro Luna, do Denit, que 
repassou todas as informações necessárias. E a notícia boa é que, se não chover, até esta 
quinta-feira já será liberada metade da pista para o tráfego dos carros”, acentuou o 
deputado, acrescentando que fez questão de estar naquela BR, para acompanhar e 
cobrar uma solução para o problema. 
 
Macedo tem sido um dos mais ativos membros da Assembleia no debate sobre as 
enchentes, acompanhando de perto, in loco, o drama dos desabrigados e prejudicado 
pelas chuvas. 
 
Acompanhado do engenheiro Luna, do DENIT/MA, Fábio Macêdo, que também é 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias do Maranhão, verificou a 
situação e cobrou providências urgentes do DENIT/MA, para que o tráfego naquele 
trecho fosse normalizado o mais breve possível. 
 
“A nossa finalidade é liberar o tráfego. Se não chover, nós vamos liberar logo uma faixa 
da estrada”, afirmou o engenheiro. 
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Wellington exige que Flávio Dino normalize fornecimento de remédios a diabéticos e 
hipertensos 

 
Wellington informou que 14 mil pacientes fazem tratamento mensal de diabetes, de  
hipertensão no Centro de Medicina Especializada 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) cobrou do governador Flávio Dino que 
volte a fornecer medicamentos específicos para o tratamento de pessoas com diabetes. 
A cobrança foi feita durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
De acordo com o parlamentar, familiares de pacientes o procuraram para denunciar que 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deixou de fornecer insulinas do tipo lantus, 
indicadas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Os pacientes afetados são do 
Centro de Medicina Especializada (CEMESP), no Bairro de Fátima. 
 
“A solicitação aqui apresentada é de maranhenses que necessitam de tal medicamento. 
Cerca de 14 mil pessoas realizam o tratamento mensal de diabetes, de hipertensão no 
Centro de Medicina Especializada. De acordo com os dados da Associação Maranhense 
do Diabetes, o problema [de falta de medicamentos] ocorre há vários meses. Nós já 
havíamos solicitado ao Governo em oportunidades anteriores, principalmente a atenção 
às pessoas com câncer e às pessoas que fazem o tratamento de diabetes e hipertensão. 
Para quem não necessita, talvez seja irrelevante a disponibilização ou não de 
medicamentos. No entanto, para quem precisa é essencial. Sabemos que a saúde nessas 
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unidades é dever do Governo do Estado e é por isso que estamos aqui cobrando a 
efetividade desse direito”, disse Wellington. 
 
As insulinas do tipo lantus são indicadas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 
em adultos e também é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em 
adultos e em crianças com 2 anos de idade ou mais que necessitam de insulina basal 
para o controle da hiperglicemia. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Deputado Wellington propõe comissão especial para 

acompanhar drama das enchentes no Maranhão 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/04/2018 

Deputado Wellington propõe comissão especial para acompanhar drama das enchentes 
no Maranhão 

 
Wellington garantir assistência à população das cidades atingidas pelas cheias 

 
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Wellington do Curso, propôs, nesta quinta-feira (12), a constituição de uma 
comissão especial para, no prazo de 120 dias,acompanhar a problemática das enchentes 
e garantir assistência à população de municípios maranhenses. A proposta será 
apreciada pelos demais deputados estaduais. 
 
Ao defender a Comissão, o deputado Wellington mencionou que essa já é uma realidade 
em outros estados, a exemplo de Minas Gerais, e destacou a importância de se agir sob 
duas vertentes: a da prevenção e assistência. 
 
“Apresentamos a solicitação para se implantar a Comissão Especial, neste Parlamento, 
de acompanhamento e assistência imediata aos maranhenses dos municípios em que 
houve enchentes. Sabemos sim das doações que tem sido feita, mas este Parlamento 
não pode se omitir e é por isso que apresento a presente proposta. Precisamos ter um 
trabalho permanente para conceder assistência aos maranhenses que estão 
enfrentando tal problema”, disse Wellington. 
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Segue cópia da proposição: 
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Fábio Braga relata situação de municípios atingidos por enchentes 

 
Deputado Fabio Braga 

 
A chuva que atinge grande parte dos municípios maranhenses foi tema do discurso 
proferido quinta-feira (12), na tribuna da Assembleia Legislativa, pelo deputado Fábio 
Braga (SD). 
 
De acordo com o deputado, mais de 150 municípios estão em estado de alerta por conta 
das enchentes. Entre eles, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Itapecuru, Maracaçumé, 
Marajá do Sena, Tuntum, Bacabal, Trizidela e Pedreiras. “Nos últimos dias, milhares de 
maranhenses de várias cidades perderam suas moradias”, lamentou. 
 
Centenas de famílias estão em abrigos e recebem assistência das prefeituras e do 
Governo do Estado. A infraestrutura das estradas é outro problema. 
 
Segundo o parlamentar, a MA-006 está intrafegável, na região de Alto do Parnaíba, Tasso 
Fragoso e Balsas. A BR-135 foi cortada no trecho entre Presidente Dutra e Dom Pedro. O 
tráfego está inviabilizado e outras estão em seus limites de trafegabilidade. 
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A situação de calamidade, acredita o deputado, deve-se não somente ao aumento do 
índice pluviométrico, mas também à ação humana. “Não podemos culpar somente a 
natureza, mas o desmatamento, o assoreamento do leito dos rios, a malha asfáltica e 
outras ações humanas, que inviabilizam o fluxo normal da água”, ponderou. 
 
Para Braga, é necessária a união dos poderes estadual e federal, na busca de recursos 
para amenizar o sofrimento das pessoas que perderam suas casas e tiveram suas cidades 
destruídas. O estado, também, terá de recuperar boa parte de algumas estradas, assim 
como os prefeitos terão que recuperar suas estradas vicinais e prédios públicos. 
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Fábio Macedo cobra recuperação de trecho interrompido na BR-135 

 
 
Na manhã da última quarta-feira (11), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Fábio Macêdo (PDT), esteve no trecho da BR-135 que liga os municípios de 
Dom Pedro a Presidente Dutra, interrompido ontem, em decorrência das chuvas que 
caem sobre a região central do Maranhão. 
 
Acompanhado do engenheiro Luna, do DENIT/MA, Fábio Macêdo, que também é 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias do Maranhão, verificou a 
situação e cobrou providências urgentes do DENIT/MA, para que o tráfego naquele 
trecho fosse normalizado o mais breve possível. 
 
“Hoje, eu vim aqui verificar a situação e conversar com o engenheiro Luna, do Denit, 
que repassou todas as informações necessárias. E a notícia boa é que, se não chover, 
até esta quinta-feira já será liberada metade da pista para o tráfego dos carros”, 
acentuou o deputado, acrescentando que fez questão de estar naquela BR, para 
acompanhar e cobrar uma solução para o problema. 
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“A nossa finalidade é liberar o tráfego. Se não chover, nós vamos liberar uma faixa da 
estrada amanhã”, afirmou o engenheiro. 
 
Frente Parlamentar 
 
A defesa pela recuperação das Rodovias federais que atravessam o Maranhão é uma 
causa defendida por Macedo, que inclusive é Presidente da Frente Parlamentar. 
 
Em 2016, o pedetista liderou no Estado o movimento que pedia ao DNIT a recuperação 
das vias, que se encontravam em situação caótica, inclusive se reunindo com o Ministro 
dos transportes em Brasília. 
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PT do Maranhão reafirma apoio à reeleição de Flávio Dino 

 
O presidente do PT, Augusto Lobato, o deputado estadual Zé Inácio e o deputado federal Zé Carlos,  
reafirmaram a união em prol da reeleição de Flávio Dino. 

 
Após a ida do deputado Waldir Maranhão para o PSDB, petistas que defendiam a filiação 
do deputado federal e os que eram contra a entrada do parlamentar no PT, estão mais 
unidos no projeto de reeleição do governador Flávio Dino. 
 
Na última sexta-feira (13), o governador recebeu o presidente do PT, Augusto Lobato, o 
deputado estadual Zé Inácio e o deputado federal Zé Carlos, que reafirmaram a união 
em prol da reeleição de Flávio Dino. 
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DEM quer Evangelista vice de Flávio Dino, mas pode ficar com suplência 

Prestes a anunciar a composição oficial da sua chapa majoritária, o governador Flávio 
Dino (PCdoB) segue sofrendo pressão de aliados. 
 
O DEM e o PT seguem brigando por vagas – ou de vice, ou de senador. 
 
Os democratas já até sustentam um nome: Neto Evangelista, atualmente deputado 
estadual, como candidato a vice-governador – ninguém fala o que seria feito com Carlos 
Brandão (PRB). 
 
O comunista, por outro lado, pensa em acomodar as duas siglas em vagas de suplentes 
de senador. 
 
DEM e PT choram para ver se mamam. 
 
Mas devem ter que se contentar mesmo com o que Flávio Dino der… 
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Roberto Costa leva ajuda a famílias desabrigadas e denuncia falta de assistência da 
Prefeitura de Bacabal 

 
 
Famílias sem alimentação, crianças sem ir à escola, péssimas condições de higiene. 
Assim, é a situação das pessoas alojadas em estádio e quadras esportivas, que foram 
desabrigadas por causa das enchentes em Bacabal, devido o nível elevado do Rio 
Mearim. O povo bacabalense sofre e clama por medicamentos, água potável e 
alimentos. Vive em total abandono e descaso pela Prefeitura. Enquanto isso, o prefeito 
Ficha Suja, Zé Vieira, prepara um ‘lindo palco’ e toda a estrutura para shows de bandas 
de forró, em que vai gastar um milhão de reais para o evento, no aniversário da cidade. 
 
Não são poucos os relatos de quem vive em situação de calamidade e penúria, dona 
Maria Guilhermina da Conceição, de 64 anos, é moradora do bairro Trizidela, e depois 
que água invadiu a sua casa, ela foi levada para o estádio José Luís Correa. Desde então, 
vem vivendo momentos difíceis, pois no local não há água, alimentação e nenhuma 
assistência da Gestão Municipal. O relato dela é de sofrimento, o estado de penúria que 
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vem passando, como ter que carregar água. “Desde que vim para cá, vivo em 
dificuldades. Tenho que carregar vários baldes de água, porque aqui não tem nem água 
para beber, quando chega ao final do dia, eu sinto dores nas costas. Meu gás de cozinha 
acabou, o jeito é cozinhar no fogareiro porque aqui não recebemos nenhum alimento, 
nenhuma assistência”, relatou. 
 

 
 
A situação também é preocupante para quem tem criança e está doente, é o caso de 
dona Rosemere da Silva, que se encontra no estádio Correão. O seu filho, o pequeno 
Davi, há dias está com febre. “Aqui, quando chove molha tudo, porque o telhado é todo 
furado. Meu filho está com febre e eu não tenho condições de comprar um 
medicamento. Peço à Prefeitura para que preste essa assistência, nos dê esse 
medicamento”. 
 

 
 
Neste sábado (14), o deputado Roberto Costa visitou as famílias desabrigadas no estádio 
José Luís Correa (Correão) e quadra esportiva Vereador Joãozinho, acompanhado dos 
vereadores Joãozinho do Algodãozinho, Natália Duda, Melquides Neto, Venâncio do 

https://www.youtube.com/watch?v=IWkvpDeOLXs
https://www.youtube.com/watch?v=X85CbHww9ik
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Peixe, o líder político Dedê da Trizidela, o líder comunitário Leonardo Silva, o 
coordenador Marcelo da Almeida,Vanusa da Jades. 
 
O parlamentar denunciou a Prefeitura pela situação de abandono e descaso da Gestão 
Municipal. “Senhor Zé Vieira, as famílias estão abandonadas não tem médico, não tem 
remédio, energia elétrica. Precisamos urgentemente que a Prefeitura assuma sua 
responsabilidade com essas pessoas. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas a 
Prefeitura precisa dar sua contribuição para essas famílias. O prefeito Ficha Suja gasta 
um milhão de reais com banda de forró. Precisamos pegar esse dinheiro urgentemente 
e investir com as famílias ribeirinhas, investir nessas pessoas que precisam do nosso 
apoio e da nossa assistência”. 
 
Durante a visita, o deputado Roberto Costa entregou cestas básicas a todas as famílias 
desabrigadas, que estão nestes locais. O parlamentar prestou toda assistência às pessoas 
que estão alojadas e ouviu o clamor do povo, que cobra apoio e assistência da Prefeitura. 
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Flávio Dino unifica PT ao seu lado 

 
 
Waldir Maranhão parece que era o principal ponto de divergência do PT, mesmo. Após 
sua ida para o PSDB, petistas que defendiam a filiação do deputado federal e os que 
eram contra estão mais unidos no projeto de reeleição do governador Flávio Dino. Nesta 
sexta-feira (13), o governador recebeu o presidente do PT, Augusto Lobato, o deputado 
estadual Zé Inácio e o deputado federal Zé Carlos. 
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Bem articulada, Eliziane Gama visita o PR e agrega mais uma força partidária 

 
Eliziane Gama com o presidente do PR, Josimar de Maranhãozinho 

 
A pré-candidata ao Senado, deputada federal Eliziane Gama (PPS-MA) tem, desde cedo, 
realizado a grande tarefa de visitar os partidos aliados ao projeto de reeleição do 
governador Flávio Dino (PCdoB) e tem feito isso com destreza. Agora, Gama visitou a 11ª 
legenda, o PR, agregando, assim, mais uma força partidária. 
 
“Foi muito boa nossa conversa e fiquei bastante honrada em ser bem recebida por mais 
um partido. Estamos unindo forças em prol dos diálogos para mais benefícios aos 
maranhenses”, destacou a deputada. 
 
Com o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), Eliziane dialogou sobre 
municipalismo, além de discutir sua plataforma parlamentar para fortalecer projetos que 
beneficiem ainda mais as cidades maranhenses. 
 



 

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 

“Eliziane tem feito um bom trabalho dentro da Câmara Federal, destinando emendas 
aos municípios e ajudando o seu estado. Ela, assim como eu, é defensora dos 
municípios”, enfatizou Josimar de Maranhãozinho. 
 
Após a visita ao PR, Eliziane Gama finalizará a rodada de visitas, indo ao Partido dos 
Trabalhadores na próxima semana. Vale ressaltar que a parlamentar tem feito forte 
oposição às reformas trabalhistas ao lado dos colegas do PT, na Câmara Federal e, 
recentemente, repudiou atos de misoginia e machismo contra a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT). 
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Flávio Dino é único que consegue unir o PT no Maranhão 

 
Zé Inácio, Dino, Zé Carlos e Augusto Lobato tiveram encontro no Palácio dos Leões… 

 
Ontem, sexta-feira (13), o governador Flávio Dino (PCdoB) recebeu no Palácio dos Leões 
os três maiores líderes do Partidos do Tralhador no Maranhão. O deputado estadual Zé 
Inácio, o deputado federal Zé Carlos e o presidente estadual, Augusto Lobato. 
 
Apesar de correligionários, os três petistas vivem se digladiando internamente na sigla, 
entretanto, quando se fala em apoio para o governo o trio fala uma palavra só: Flávio 
Dino! 
 
É bem verdade que na imagem sentir ausência de dois nomes petistas importantes, 
Márcio Jardim e Honorato Fernandes, mas esses, também são declaradamente 
“dinistas”. 

 


