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Caravanas dos irmãos Cutrim são destaque no lançamento da pré-campanha de 
Weverton 

 
 
O lançamento da pré-campanha de Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal, que 
superlotou o auditório do Centro de Convenção Pedro Neiva de Santana, na noite desta 
segunda-feira, 16, em São Luís, mostrou a força de mobilização do PDT e contou com a 
presença de grande parte da classe política do Estado, além da participação do 
presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do pré-candidato a Presidente da República, 
Ciro Gomes (PDT). 
 
Caravanas e lideranças políticas de diversas regiões do Estado foram ao evento declarar 
apoio ao deputado federal Weverton Rocha, que também contou com a presença do 
prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Jr. (PDT) e do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nKFLHUmb5wU
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O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), segundo mais bem votado na eleição de 
2014 com mais de 85 mil votos, e seu irmão Gil Cutrim (PDT), ex-prefeito de São José de 
Ribamar, ex-presidente da Famem e pré-candidato a deputado federal, foram destaque 
no quesito mobilização. 
 
Juntos, os irmãos trouxeram pelo menos 15 caravanas, que acompanharam a dupla do 
estacionamento do Multicenter Sebrae até a entrada do auditório, que estava 
completamente lotado. Indiscutivelmente, o arrastão de pessoas promovido pelos 
Cutrim foi um dos grandes destaques do evento. 
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Fábio Macedo consolida lideranças para as próximas eleições 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo recebeu apoios importantes 
para o seu projeto eleitoral, neste fim de semana. O parlamentar fechou parcerias com 
o deputado federal Julião Amin, onde faz dobradinhas em várias cidades do Maranhão, 
do Secretário de Desporto e lazer de São Luís, Romeo Amin e também do ex-prefeito de 
Primeira Cruz, Sérgio Albuquerque. 
 
“Estamos consolidando nossas bases políticas para nosso projeto de eleição deste ano. 
Recebemos um grande reforço neste fim de semana, com o apoio do Julião, Romeo e 
o Sérgio Albuquerque. Juntos, vamos levar mais benefícios para população 
maranhense“, disse Fábio. 
 
São José de Ribamar 
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Na semana passada, Fábio Macedo, foi recebido pela vereadora de São José de Ribamar, 
Nádia Barbosa, que o apresentou como seu pré-candidato a deputado estadual, durante 
um encontro político em sua residência, que reuniu várias lideranças políticas e 
comunitárias da cidade. 
 

 
 
O parlamentar pedetista destacou a importância a parceria com a vereadora. A Nádia 
Barbosa tem uma grande atuação no município e juntos vamos trabalhar em prol dos 
ribamarenses. Além disso, o apoio da vereadora, fortalece ainda mais as nossas bases 
políticas”, disse. 
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Othelino Neto participa do lançamento da pré-candidatura de Weverton Rocha 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, na noite desta segunda-feira (16), do lançamento da pré-candidatura do 
deputado federal Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal. O evento aconteceu no 
auditório do Multicenter Sebrae. 
 
A manifestação política contou com a presença do governador Flávio Dino (PcdoB); do 
prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT); do presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi; do presidenciável da sigla, Giro Gomes; do presidente da Federação dos 
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema; do presidente da Câmara 
Municipal, Astro de Ogum (PR); do presidente eleito daquela casa parlamentar, Osmar 
Filho (PDT), e de deputados federais e estaduais, além de secretários estaduais, 
municipais, vereadores e militantes. 
 
Othelino Neto destacou que o lançamento da pré-candidatura de Weverton Rocha é um 
divisor de águas na política do Maranhão. Na concepção do dirigente do Legislativo 
Estadual, o evento político mostrou a unificação do grupo liderado pelo governador 
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Flávio Dino, que deve eleger os dois senadores (ele se referiu a Weverton Rocha e à 
deputada federal Eliziane Gama, que também concorre ao Senado). 
 
“Weverton Rocha conseguiu aglutinar todas as forças políticas do nosso grupo e com 
certeza deverá ser o senador mais jovem. É uma liderança política incontestável e não 
tenho a menor dúvida de sua vitória, uma vez que o nosso grupo está unificado”, 
acrescentou. 
 

 
 
Em sua fala, o governador Flávio Dino aproveitou para traçar um panorama positivo de 
sua administração, elencando uma série de realizações, principalmente na área da 
Educação, ao mesmo tempo em que conclamou seu grupo a lutar com afinco para eleger 
Weverton Rocha e Eliziane Gama para o Senado da República. 
 
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior também se manifestou favorável à vitória do seu 
correligionário Weverton Rocha, que recebeu ainda manifestações de apoio da própria 
Eliziane Gama, do presidenciável, Ciro Gomes e do presidente nacional do PDT, Carlos 
Lupi. Ao final da manifestação, Weverton Rocha agradeceu o apoio de todos e disse que 
o Maranhão não se arrependerá de tê-lo como senador. 
 
Também participaram do ato político, os deputados Ricardo Rios (SD), Valéria Macedo 
(PDT); Levi Pontes (PC do B); Neto Evangelista (DEM); Josimar de Maranhãozinho (PR); 
Rafael Leitoa (PDT); Fábio Macedo (PDT), Cabo Campos (PEN), Glalbert Cutrim (PDT) e 
Jota Pinto (PEN). 
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Othelino Neto participa do lançamento da pré-candidatura de Weverton Rocha 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, na noite desta segunda-feira (16), do lançamento da pré-candidatura do 
deputado federal Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal. O evento aconteceu no 
auditório do Multicenter Sebrae. 
 
Marcam presença também o governador Flávio Dino (PcdoB); o prefeito de São Luís, 
Edivaldo Holanda Júnior (PDT); o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; o 
presidenciável da sigla, Giro Gomes; o presidente da Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema, dentre outros. 
 
Othelino Neto destacou que o lançamento da pré-candidatura de Weverton Rocha é um 
divisor de águas na política do Maranhão. Na concepção do dirigente do Legislativo 
Estadual, o evento político mostrou a unificação do grupo liderado pelo governador 
Flávio Dino, que deve eleger os dois senadores (ele se referiu a Weverton Rocha e à 
deputada federal Eliziane Gama, que também concorre ao Senado). 
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“Weverton Rocha conseguiu aglutinar todas as forças políticas do nosso grupo e com 
certeza deverá ser o senador mais jovem. É uma liderança política incontestável e não 
tenho a menor dúvida de sua vitória, uma vez que o nosso grupo está unificado”, 
acrescentou. 
 
Em sua fala, o governador Flávio Dino aproveitou para traçar um panorama positivo de 
sua administração, elencando uma série de realizações, principalmente na área da 
Educação, ao mesmo tempo em que conclamou seu grupo a lutar com afinco para eleger 
Weverton Rocha e Eliziane Gama para o Senado da República. 
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Caravanas dos irmãos Cutrim são destaque no lançamento da pré-campanha de 
Weverton 

O lançamento da pré-campanha de Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal, que 
superlotou o auditório do Centro de Convenção Pedro Neiva de Santana, na noite desta 
segunda-feira, 16, em São Luís, mostrou a força de mobilização do PDT e contou com a 
presença de grande parte da classe política do Estado, além da participação do 
presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do pré-candidato a Presidente da República, 
Ciro Gomes (PDT). 
 

 
 
Caravanas e lideranças políticas de diversas regiões do Estado foram ao evento declarar 
apoio ao deputado federal Weverton Rocha, que também contou com a presença do 
prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Jr. (PDT) e do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), segundo mais bem votado na eleição de 
2014 com mais de 85 mil votos, e seu irmão Gil Cutrim (PDT), ex-prefeito de São José de 
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Ribamar, ex-presidente da Famem e pré-candidato a deputado federal, foram destaque 
no quesito mobilização. 
 
Juntos, os irmãos trouxeram pelo menos 15 caravanas, que acompanharam a dupla do 
estacionamento do Multicenter Sebrae até a entrada do auditório, que estava 
completamente lotado. Indiscutivelmente, o arrastão de pessoas promovido pelos 
Cutrim foi um dos grandes destaques do evento. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yAkz3F8UJ_c
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Antônio Pereira visita João Lisboa, São Francisco do Brejão, Carolina e recebe apoio de 
prefeito, ex-prefeito e lideranças 

O deputado Antônio Pereira (DEM) – pré-candidato à reeleição ao quinto mandado na 
Assembleia Legislativa – cumpriu nos últimos dias uma intensa agenda política, 
acompanhado da esposa Carol Pereira, visitando apoiadores e amigos nos municípios de 
João Lisboa, Carolina e São Francisco do Brejão. 
 

 
 
Na cidade de João Lisboa, Antônio Pereira participou do 1º Arraial do CRAS, 
acompanhado do prefeito Jairo Madeira, da vice-prefeita, Maria, do líder político, 
Parente, e expressivas lideranças políticas e comunitárias do município e da região 
Tocantina. 
 
O prefeito Jairo Madeira agradeceu a Antônio Pereira pelo trabalho no município. Com 
recursos de emendas parlamentares, Pereira beneficiou a população de João Lisboa com 
melhorias na saúde, educação, infraestrutura, segurança e outros. 
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ALMOÇO EM SÃO FRANCISCO 
 
Em São Francisco do Brejão, Antônio Pereira foi recebido, calorosamente, com um 
almoço na residência da professora e líder política, Gina, com a presença do vereador 
Fogoio, da ex-candidata a prefeita, Ednalva Brandão, e expressivas lideranças. 
 
Na ocasião, as lideranças declararam total apoio ao projeto político do deputado Antônio 
Pereira, de conquistar o quinto mandato e continuar trabalhando na Assembleia, pela 
população de São Francisco do Brejão e do Estado do Maranhão. 
 

 
 
AMIGOS DE CAROLINA 
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No povoado São João das Cachoeiras, em Carolina, Antônio Pereira foi recebido pelo ex-
prefeito Itiberê Jucá e sua esposa, Andrea, e pelo ex-vereador, Tião Limeira, na 
residência da família do seu José Boiadeiro. Ambos declararam apoio ao deputado. 
 
Ao receber o apoio das lideranças, o deputado Antônio Pereira agradeceu e prometeu 
que vai continuar seu trabalho pela população dos três municípios, em parceria com o 
prefeito, vereadores, ex-vereadores e com as expressivas lideranças políticas. 
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Roberto Costa participa de reinauguração do MDB em São Luís… 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa participou, nesta segunda-feira (16), da 
reinauguração do Diretório Municipal do MDB em São Luís, localizado na Rua das 
Quaresmeiras no São Francisco. O evento contou com a presença do senador João 
Alberto, do deputado federal João Marcelo, do anfitrião e presidente do MDB municipal, 
André Campos, e da presidente da Juventude do MDB de São Luís, Gleicy Teles. 
 
O deputado estadual Roberto Costa destacou que o partido vivencia um novo momento. 
 
“O nosso partido está vivo, mais forte e mais atuante. Estamos em uma nova fase! 
Passamos por um momento de desarticulação, mas que ficou no passado. Estamos 
unidos e com ideais que perpetuam até os dias atuais, que é fazer a política com trabalho 
e compromisso. É dessa forma que o nosso líder e senador João Alberto traz inspiração 
e marca a nossa trajetória, pois, durante a sua vida política, não há um processo contra 
ele”, ressaltou. 
 
Durante a reinauguração, André Campos relembrou a trajetória do partido MDB e das 
obras realizadas na capital pelos políticos do partido. 
 
“Hoje, para mim, é um momento de muita responsabilidade e de alegria, pois sei a 
contribuição significativa desse partido para a capital e para todo o estado do Maranhão. 
Sabemos que as grandes obras de São Luís foram feitas pelo MDB, na pessoa do senador 
João Alberto, da governadora Roseana Sarney, do presidente José Sarney, do senador 



 

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 

Edison Lobão. Vamos unir mais forças com várias lideranças e continuar trazendo ações 
para a nossa São Luís, terra que tenho tanto orgulho de ser filho”, destacou. 
 
O senador João Alberto contou um pouco sobre sua trajetória de vida, desde a época de 
quando era menino, que morava na cidade de Bacabal, até os dias de hoje como senador. 
Ele ressaltou que a política deve ser feita conversando com as pessoas, ouvindo o povo 
e visitando as comunidades, ações que fazem parte do seu dia a dia, além da honestidade 
e do trabalho. 
 
Participaram também do evento o vereador Joãozinho do Algodãozinho, o presidente da 
fundação Ulysses Guimarães, Wellington Gouveia. 
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Deputado Wellington denuncia situação precária de rodovias estaduais e cobra ações de 
Flávio Dino 

 
Trecho de rodovia estadual completamente esburacado 

 
Asfalto de péssima qualidade, buracos e risco para os motoristas. Foi assim que o 
deputado estadual Wellington do Curso descreveu a situação de precariedade das 
rodovias estaduais do Maranhão, após receber inúmeras solicitações e reivindicações de 
maranhenses que, diariamente, passam pelas estradas do Maranhão e constatam o 
descaso do Governo do Estado. 
 
Wellington relembrou ainda a atual situação da MA-006, sobre a qual recebeu inúmeras 
denúncias, 
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e, ainda, a MA-119, que percorre os municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo 
do Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. 
 

 
Estrada em más condições compromete tráfego e representa risco de acidentes 

 
“A situação das rodovias estaduais do Maranhão é precária. Quem percorre o Maranhão 
sabe: o que se verifica são buracos, estrada de chão e um risco imensurável para quem 
dirige. Percorremos a MA-119, que passa pelas cidades de Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Lago dos Rodrigues. O que constatamos foi a 
situação precária das rodovias. Um outro exemplo é a MA-006, por onde a economia do 
nosso estado passa diariamente. É uma das principais rodovias do Maranhão, indo de 
Cururupu até Alto Parnaíba, com mais de 700 km de extensão, passando por cidades 
como Grajaú, Arame, Fortaleza dos Nogueiras, Formosa da Serra Negra, entre outras. A 
população está se sentindo enganada por Flávio Dino. Eu vi a propaganda de 
investimento na rodovia. Só que eu visitei, eu percorri a rodovia e o que eu encontrei foi 
asfalto de péssima qualidade, a buraco e estrada de chão. Por isso, solicito que prestem 
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contas! Para onde foi o dinheiro que deveria ser aplicado na recuperação das nossas 
rodovias?”, questionou o deputado Wellington. Assista aos vídeos: 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8EzDqtnqq4
https://www.youtube.com/watch?v=lWQADr-o0pM
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Othelino diz que candidatura de Weverton é divisor de água na política do Estado 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
prestigiou, na noite desta segunda-feira (16), do lançamento da pré-candidatura do 
deputado federal Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal, no auditório do Multicenter 
Sebrae. 
 
Othelino Neto destacou que o lançamento da pré-candidatura de Weverton Rocha é um 
divisor de águas na política do Maranhão. Na concepção do dirigente do Legislativo 
Estadual, o evento político mostrou a unificação do grupo liderado pelo governador 
Flávio Dino, que deve eleger os dois senadores (ele se referiu a Weverton Rocha e à 
deputada federal Eliziane Gama, que também concorre ao Senado). 
 
“Weverton Rocha conseguiu aglutinar todas as forças políticas do nosso grupo e com 
certeza deverá ser o senador mais jovem. É uma liderança política incontestável e não 
tenho a menor dúvida de sua vitória, uma vez que o nosso grupo está unificado”, 
acrescentou. 
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Em sua fala, o governador Flávio Dino aproveitou para traçar um panorama positivo de 
sua administração, elencando uma série de realizações, principalmente na área da 
Educação, ao mesmo tempo em que conclamou seu grupo a lutar com afinco para eleger 
Weverton Rocha e Eliziane Gama para o Senado da República. 
 
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior também se manifestou favorável à vitória do seu 
correligionário Weverton Rocha, que recebeu ainda manifestações de apoio da própria 
Eliziane Gama, do presidenciável, Ciro Gomes e do presidente nacional do PDT, Carlos 
Lupi. Ao final da 
manifestação, Weverton Rocha agradeceu o apoio de todos e disse que o Maranhão não 
se arrependerá de tê-lo como senador. 
 
Também participaram do ato político, os deputados Ricardo Rios (SD), Valéria Macedo 
(PDT); Levi Pontes (PC do B); Neto Evangelista (DEM); Josimar de Maranhãozinho (PR); 
Rafael Leitoa (PDT); Fábio Macedo (PDT), Cabo Campos (PEN), Glalbert Cutrim (PDT) e 
Jota Pinto (PEN). 
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Deputado Fábio Macedo participa de cavalgada em Igarapé Grande 

 
 
O deputado estadual, Fábio Macedo prestigiou na manhã deste sábado (14), da 3ª edição 
da Cavalgada Muladeiros do Igarapé, na cidade de Igarapé Grande, a convite do prefeito 
Erlânio Xavier. O parlamentar foi recebido pelos vereadores do município e a população 
que participava do evento. 
 
“Foi uma grande satisfação participar desta linda festa, promovida pelo prefeito 
Erlânio Xavier. A Cavalgada Muladeiros do Igarapé tem se tornado uma tradição na 
cidade, levando lazer e diversão para a população”, disse Fábio. 
 
A concentração da Cavalgada saiu da Fazenda Santa Madalena, onde aconteceu um café 
da manhã e percorreu toda a cidade. 
 
A chegada foi no Sítio Floresta, no local, houve uma grande festa animada pelas bandas 
Luana e Forró Xamego, Forró Pegada Louca e Laércio Bagaceira. 
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Operação desbarata quadrilha nacional que aplicava golpes em WhatsApp inclusive no 
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Polícia Federal e Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) 
deflagraram, na manhã desta terça-feira (17), uma operação para desarticular quadrilha 
que clonava números de telefone para aplicar golpes por meio do aplicativo WhatsApp, 
de troca instantânea de mensagens. 
 
A editora deste blog flagrou, de sua varanda e na rua do condomínio, o momento da 
ação, desdobramento de um pedido de investigação que partiu de ministros do governo 
Michel Temer, depois de terem telefones celulares clonados. 
 
Em março deste ano, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de 
Governo) e o ex-ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social), todos do MDB, tiveram 
os telefones fraudados e pediram investigação policial sobre o caso.Segundo os relatos, 
mensagens foram enviadas aos contatos deles por meio do aplicativo WhatsApp com 
pedidos de depósitos bancários. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RuLb8D9UozE
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Na operação desta terça, batizada de Swindle, que significa “fraude” em inglês, policiais 
cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva 
no Maranhão e em Mato Grosso do Sul. Os mandados foram expedidos pela Justiça 
Federal em Brasília. 
 
Um dos suspeitos é Leonel Pires Júnior, considerado o líder da quadrilha. Ele foi preso 
preventivamente em um apartamento, em condomínio de alto padrão, localizado no 
Parque Shalom/Olho D’água, em São Luís. 
 

 
 
“O que motivou essa prisão foram as investigações do caso de um ministro de Estado e, 
também, o caso do golpe aplicado ao deputado estadual Adriano Sarney, onde Leonel 

https://www.youtube.com/watch?v=R1lR-F44PqA
https://www.youtube.com/watch?v=uXa72Wm180c
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faturou R$ 70 mil”, conta o delegado Odilardo Muniz, do Departamento de Combate a 
Crimes Tecnológicos, da Seic. 
 
Em março deste ano, o deputado federal Cléber Verde (PRB/MA) também foi vítima 
deste crime cibernético. No mês de junho, os deputados estaduais Vinícius Louro (PR), 
Valéria Macedo (PDT), Rogério Cafeteira (DEM), Júnior Verde (PRB) e Fábio Macêdo 
(PDT), além de Adriano Sarney (PV), também tiveram suas contas do aplicativo 
WhatsApp clonadas. 
 
De acordo com as informações passadas pelo delegado responsável diretamente ao blog, 
Leonel usava sua empresa para conseguir chips e posteriormente trocar os chips 
originais por chips clonados. Além dele, mais seis pessoas foram presas na manhã desta 
terça-feira. 
 
Em 2016, Leonel já tinha sido indiciado pela Superintendência Estadual de Investigações 
Criminais, desde então a Polícia Civil investigava o paradeiro de Leonel. 
 
De acordo com investigadores, com os números clonados, os agentes criminosos usavam 
contas de WhatsApp de autoridades públicas e solicitavam transferências bancárias das 
pessoas da lista de contatos do telefone alvo de fraude. A polícia investiga os crimes de 
invasão de dispositivo informático, estelionato e associação criminosa. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e3n_z3IrazE
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MDB reinaugura Diretório Municipal em São Luís 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa participou, nesta segunda-feira (16), da 
reinauguração do Diretório Municipal do MDB em São Luís, localizado na Rua das 
Quaresmeiras no São Francisco. O evento contou com a presença do senador João 
Alberto, do deputado federal João Marcelo, do anfitrião e presidente do MDB municipal, 
André Campos, e da presidente da Juventude do MDB de São Luís, Gleicy Teles. 
 
O deputado estadual Roberto Costa destacou que o partido vivencia um novo momento. 
“O nosso partido está vivo, mais forte e mais atuante. Estamos em uma nova fase! 
Passamos por um momento de desarticulação, mas que ficou no passado. Estamos 
unidos e com ideais que perpetuam até os dias atuais, que é fazer a política com trabalho 
e compromisso. É dessa forma que o nosso líder e senador João Alberto traz inspiração 
e marca a nossa trajetória, pois, durante a sua vida política, não há um processo contra 
ele”, ressaltou. 
 
Durante a reinauguração, André Campos relembrou a trajetória do partido MDB e das 
obras realizadas na capital pelos políticos do partido. “Hoje, para mim, é um momento 
de muita responsabilidade e de alegria, pois sei a contribuição significativa desse partido 
para a capital e para todo o estado do Maranhão. Sabemos que as grandes obras de São 
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Luís foram feitas pelo MDB, na pessoa do senador João Alberto, da governadora Roseana 
Sarney, do presidente José Sarney, do senador Edison Lobão. Vamos unir mais forças 
com várias lideranças e continuar trazendo ações para a nossa São Luís, terra que tenho 
tanto orgulho de ser filho”, destacou. 
 
O senador João Alberto contou um pouco sobre sua trajetória de vida, desde a época de 
quando era menino, que morava na cidade de Bacabal, até os dias de hoje como senador. 
Ele ressaltou que a política deve ser feita conversando com as pessoas, ouvindo o povo 
e visitando as comunidades, ações que fazem parte do seu dia a dia, além da honestidade 
e do trabalho. 
Participaram também do evento o vereador Joãozinho do Algodãozinho, o presidente da 
fundação Ulysses Guimarães, Wellington Gouveia. 
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Weverton Rocha mostra força política, prega reeleição de Flávio Dino, pede apoio a Ciro 
Gomes e esquenta corrida ao Senado 
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Weverton Rocha é saudado por seguidores. Flávio Dino participa do ato e é festejado por pedetistas. E Ciro Gomes  
entre Osmar Filho (PDT), Edivaldo Jr. (PDT), Othelino Neto (PCdoB), Weverton Rocha, Gastão Vieira (PROS) e  
André Fufuca (PP) no ato de lançamento 

 
Se prestígio político e partidário pesar na escolha do eleitorado, a candidatura do 
deputado federal Weverton Rocha (PDT) ao Senado, na chapa liderada pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB), está consolidada e seguirá para as urnas levando todas as condições 
para obter resultado positivo. Os indicativos de que o sucessor do ex-governador Jackson 
Lago na liderança do PDT vem construindo um projeto político e eleitoral sólido e 
consistente foram exibidos na noite desta segunda-feira, no Multicenter Sebrae, onde 
lançou sua pré-candidatura. Ali, comandou um ato que reuniu ninguém menos que o 
governador Flávio Dino, o candidato do PDT a presidente Ciro Gomes, o presidente 
nacional do PDT Carlos Lupi, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Othelino 
Neto (PCdoB), o prefeito de São Luís Edivaldo Jr. (PDT), deputados federais, deputados 
estaduais, prefeitos, vereadores de todos os recantos do Maranhão e um animado 
batalhão de apoiadores do projeto. Fez um discurso de candidato aguerrido e o político 
maduro e influente, que defende bandeiras bem definidas e está plenamente conectado 
com a realidade na qual se movimenta. E o resultado dessa construção é uma 
candidatura viável e vista por muitos como uma das favoritas. 
 
Weverton Rocha pregou a união das forças que formam a aliança liderada pelo 
governador Flávio Dino, defendeu com veemência sua reeleição, reforçou o discurso 
anti-sarneysista, declarou apoio à candidatura da deputada federal Eliziane Gama (PPS) 
à outra vaga ao Senado pela coligação e propôs que a aliança dinista se mobilize em 
torno da candidatura de Ciro Gomes a presidente da República. Para ele, é esse o 
caminho que o Maranhão deve seguir, apontando Flávio Dino como o timoneiro do 
processo de mudança: “Há muito tempo sonhávamos com a libertação do Maranhão, 
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que começou com Jackson Lago, mas golpearam ele, caçaram, e lá do céu ele te iluminou. 
Você é o grito de libertação que estava na nossa garganta”. 
 
O projeto senatorial de Weverton Rocha não foi alinhavado por acaso nem por lances de 
oportunismo, mas construído passo a passo numa linha de ação política bem definida de 
centro-esquerda, de raiz brizolista, germinada ainda no movimento estudantil, e pela 
ousadia com que escalou os degraus do PDT, tornando-se, logo cedo, um dos homens de 
confiança do líder Jackson Lago e, com a morte do líder, assumindo o comando do PDT, 
ocupando também amplo espaço de decisão na cúpula nacional do partido, como 
membro do Diretório e da Executiva e conselheiro do presidente Carlos Lupi. Durante o 
Governo Jackson Lago, foi secretário de Esportes, realizando um forte trabalho de 
mobilização, mas também sendo duramente atingido por suspeita de desvio nas Obras 
do Ginásio Costa Rodrigues, num caso ainda sem solução definitiva nos tribunais 
superiores. 
 
Com esse suporte, Weverton Rocha se tornou uma das vozes mais influentes da Câmara 
Federal, ocupando cadeira no chamado “alto clero”. Foi vice-líder e líder da bancada do 
PDT, funções que exerceu com firmeza parlamentar e coerência política, posicionando-
se contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e fazendo oposição cerrada 
ao governo do presidente Michel Temer (MDB). No momento, exerce a liderança da 
Minoria na Câmara Federal, que reúne todas as correntes oposicionistas. Tem sido 
também um legislador produtivo, com enfoque principalmente na área trabalhista, 
ditado pela linha mestra do seu partido. 
 
No campo político-partidário, Weverton Rocha tem se mostrado um líder ousado e 
desafiador. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, manteve posições 
controvertidas – como o apoio incondicional à candidatura de Rosângela Curado, em 
Imperatriz, que foi derrotada e acabou presa acusada de corrupção, por exemplo – e 
decisivas – como o apoio que dedicou à reeleição do prefeito Edivaldo Jr., em São Luís. 
Nesse processo, festejou conquistas avassaladoras (São Luís e Codó) e amargou derrotas 
acachapantes (Imperatriz), sem, no entanto, perder uma só réstia de motivação em 
relação ao projeto senatorial. Ao contrário, rompeu todas as barreiras que se colocaram 
entre ele e o Palácio dos Leões, e conseguiu, com habilidade de político tarimbado, 
ocupar o espaço que mirou na chapa majoritária liderada pelo governador Flávio Dino, 
firmando-se como figura de proa da aliança dinista. 
 
O ato de ontem no Multicenter Sebrae reuniu com clareza todos os traços da bem 
sucedida trajetória de Weverton Rocha e consolidou de vez a possibilidade de uma 
participação positiva numa disputa que envolve, além da aliada Eliziane Gama, pesos 
pesados da política estadual como o senador Edison Lobão (MDB), o deputado federal 
Sarney Filho (PV), o ex-governdor José Reinaldo Tavares (PSDB) e o deputado estadual 
Alexandre Almeida (PSDB). 
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Caravanas dos irmãos Cutrim são destaque no lançamento da pré-campanha de 
Weverton 

 
Gil e Glaubert realizaram grande mobilização no evento… 

 
O lançamento da pré-campanha de Weverton Rocha (PDT) ao Senado Federal, que 
superlotou o auditório do Centro de Convenção Pedro Neiva de Santana, na noite desta 
segunda-feira, 16, em São Luís, mostrou a força de mobilização do PDT e contou com a 
presença de grande parte da classe política do Estado, além da participação do 
presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do pré-candidato a Presidente da República, 
Ciro Gomes (PDT). 
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Caravanas e lideranças políticas de diversas regiões do Estado foram ao evento declarar 
apoio ao deputado federal Weverton Rocha, que também contou com a presença do 
prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Jr. (PDT) e do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), segundo mais bem votado na eleição de 
2014 com mais de 85 mil votos, e seu irmão Gil Cutrim (PDT), ex-prefeito de São José de 
Ribamar, ex-presidente da Famem e pré-candidato a deputado federal, foram destaque 
no quesito mobilização. 
 
Juntos, os irmãos trouxeram pelo menos 15 caravanas, que acompanharam a dupla do 
estacionamento do Multicenter Sebrae até a entrada do auditório, que estava 
completamente lotado. Indiscutivelmente, o arrastão de pessoas promovido pelos 
Cutrim foi um dos grandes destaques do evento. 

 


