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A imagem do dia: o antes e depois da visita Wellington na escola da Cohab… 

 
 
Após ser impedido de entrar no Centro de Ensino Joaquim Gomes de Sousa por ordens 
expressas do Governador Flávio Dino, na última quarta-feira (11), o deputado estadual 
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Wellington do Curso (PSDB) esteve na escola para realizar visita de inspeção e comprovar 
denúncias de professores e estudantes. 
 
A visita, que também contou com a presença do Secretário de Educação do Estado e 
outros deputados, acabou por comprovar aquilo que os professores e estudantes já 
tinham denunciado. 
 
Na última terça-feira (10), o deputado Wellington esteve na escola e comprovou as 
péssimas condições do local, a exemplo de um verdadeiro matagal, salas sem ventilação, 
cadeiras danificadas, interrupção do fornecimento de merenda escolar, entre outros. 
Hoje, no entanto, já cortaram o mato e tentaram “maquiar” a realidade de uma escola 
que, embora esteja na lista de escolas reformadas por Flávio Dino, tem muitos 
problemas para serem resolvidos. 
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Deputado Wellington destaca operação da PF contra corrupção na Saúde e retoma 
criação da CPI 

 
Wellington retomou a coleta de assinaturas para criação da CPI da Saúde 

 
Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PSDB) fez referência elogiosa à Polícia Federal que tem apurado indícios de 
desvios de recursos na Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Trata-se da 
possibilidade de desvios de recursos públicos federais por meio de fraudes na 
contratação e pagamento de pessoal, pagamentos diversos, Contratos de Gestão e 
Termos de Parceria firmados pelo Governo do Estado do Maranhão. 
 
Ao destacar a atuação da Polícia Federal, o deputado Wellington retomou a coleta de 
assinaturas para criação da CPI da Saúde, uma solicitação sua que visa investigar os 
desvios na saúde pública do Maranhão. 
 
“O Governo Flávio Dino não é transparente, não combate corrupção e, ao contrário, 
acaba por aceitar essas práticas em seu Governo, sempre com o mesmo argumento de 
que é ‘perseguição’. Se não devem coisa alguma, por que tanto medo de investigação? 
Eu assinei a criação de todas as CPI’s nesta Assembleia. Solicitei, também, a criação da 
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CPI da Saúde: de 42 deputados, apenas 3 assinaram até o presente momento. Por que 
Flávio Dino tem tanto medo de uma CPI na área da saúde? Com os seus, Flávio Dino é 
solidário; mas com quem está meses e meses em uma fila à espera de atendimento, o 
Governador consegue ser a própria insensibilidade. Estamos em defesa da população 
que depende do sistema de saúde público do Maranhão”, disse Wellington ao citar as 
Operações Sermão dos Peixes, da Polícia Federal. 
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Deputado Wellington vistoria “Escola Digna” de Flávio Dino e desmascara propaganda 
enganosa 

 
Deputado Wellington se embrenhou no matagal que aumenta insegura na escola pública 

 
Após ser impedido de entrar no Centro de Ensino Joaquim Gomes de Sousa por ordens 
expressas do Governador Flávio Dino, na última quarta-feira (11), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) esteve na escola para realizar visita de inspeção e comprovar 
denúncias de professores e estudantes. A visita, que também contou com a presença do 
Secretário de Educação do Estado e outros deputados, acabou por comprovar aquilo que 
os professores e estudantes já tinham denunciado. 
 
Na última terça-feira (10), o deputado Wellington esteve na escola e comprovou as 
péssimas condições do local, a exemplo de um verdadeiro matagal, salas sem ventilação, 
cadeiras danificadas, interrupção do fornecimento de merenda escolar, entre outros. 
Hoje, no entanto, já cortaram o mato e tentaram “maquiar” a realidade de uma escola 
que, embora esteja na lista de escolas reformadas por Flávio Dino, tem muitos 
problemas para serem resolvidos. 
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“Visitamos essa escola na semana passada. Após as manifestações de estudantes, 
comprovamos as péssimas condições do local. Temos fotos: até quinta-feira, essa escola 
mais parecia um matagal. Hoje, já está sem mato. Após nossa denúncia, já cortaram o 
mato e tentaram maquiar as salas. No local, encontramos sim salas sem ventilação e 
iluminação adequada. O mato já foi cortado, mas o cenário deixa claro aquilo que 
professores e estudantes já haviam denunciado: essa escola, que dizem ter sido 
reformada em 2016, foi reformada apenas na propaganda… Esperamos agora que o 
Governo aja. Afinal, mostramos a realidade pra quem defende Flávio Dino. Continuarei 
firme e forte em defesa de alunos e professores”, disse o professor e deputado 
Wellington. 
 
Ainda durante a visita de inspeção, o deputado Wellington convocou o Secretário e 
demais parlamentares para visitarem outras escolas do Maranhão. 
 
“Convidaram-me para visitar e conversar em gabinete. Eu não sou de gabinete. Não 
quero discutir propaganda. Meu mandato é das ruas. Convoco vocês para conhecerem 
outras escolas comigo. De um lado, tem toda essa maquiagem de Flávio Dino; do outro, 
tem a decepção dos alunos e professores que são, diariamente, desrespeitados”, 
afirmou Wellington. 
 
De acordo com lista encaminhada pela própria Secretaria de Educação do Estado, o 
Centro de Ensino Joquim Gomes de Sousa sofreu 2 intervenções em 2016. Por essa razão, 
consta como sendo uma das 574 escolas reformadas. No entanto, no local, professores 
reafirmaram ao Secretário e demais deputados que a última reforma ocorreu em 1997, 
evidenciando a mentira do Governo do Maranhão. 
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Bira do Pindaré endossa luta em defesa do sistema Eletrobras 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) participou, nesta segunda-feira (17), do ato 
pelo Dia Nacional de Luta Contra a Privatização do Sistema Eletrobras que, em São Luís, 
aconteceu no bairro do Sacavém. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, o 
parlamentar endossou a luta e a mobilização dos trabalhadores e afirmou que a 
privatização é mais uma proposta do Governo Federal que merece todo o repúdio da 
população. 
 
“Participei da manifestação na Eletronorte aqui em São Luís, ali no Sacavém, com o 
Sindicato dos Urbanitários. Lá, pudemos expressar a nossa indignação com decisão do 
governo Temer, que é um governo golpista, sem qualquer legitimidade de fazer a 
privatização do sistema Eletrobras. O que ganha o povo do Maranhão, o povo brasileiro 
com uma privatização desse tipo?”, questionou. 
 
O deputado também questionou quais benefícios a população ganha com a privatização 
do sistema energético, e destacou que setor elétrico é estratégico para o 
desenvolvimento. Segundo ele, todos os países do mundo preservam o setor elétrico 
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exatamente em razão da soberania do país, mas aqui, ao contrário, estão entregando o 
capital financeiro. 
 
“É mais uma entrega do governo Temer. Já entregou o pré-sal, está tirando o direito dos 
trabalhadores por meio de reforma trabalhista. Não conseguiu fazer a reforma da 
Previdência porque ficou com medo da eleição. Agora, na Ordem do Dia, a privatização 
da Eletrobras. E tentam passar para a população mais uma vez a cantilena enganosa de 
que privatizando vai melhorar. Quem vai ganhar com privatização? A conta de energia 
vai ficar mais cara porque o sistema Eletrobras é quem gera energia, então a conta na 
origem vai ser mais cara e a CEMAR vai repassar o custo para o consumidor”, avisou. 
 
O governo brasileiro investiu mais de 400 bilhões no sistema de geração de energia no 
país e eles querem vender por uma bagatela de 20 bilhões de reais. Para Bira, mais um 
disparate em relação ao patrimônio nacional. Algo que, destacou, não dá para aceitar de 
maneira alguma porque destrói empregos, direitos, prejudica a economia e o 
desenvolvimento social. 
 
Ele acrescentou que isso vai afetar os municípios e o estado do Maranhão. Todos os 
governadores do Nordeste já se posicionaram contrários à privatização do Sistema 
Eletrobras e manifestação isso ao Governo Federal. Ainda assim, o governo Temer segue 
com a proposta de privatização e a matéria entrou na ordem do dia do Congresso 
Nacional. Neste sentido, Bira defendeu que os deputados federais eleitos no Maranhão 
defendam a população brasileira e manifestem posicionamento contrário à privatização. 
 
Solidariedade ao STIU – O parlamentar reforçou, mais uma vez, solidariedade à luta do 
Sindicato dos Urbanitários e destacou também outras categorias, como o Correios que, 
de acordo com ele, está sendo precarizado, parte de um processo de sucateamento do 
serviço dos Correios com o mesmo objetivo, a privatização. A Comissão de Assuntos 
Econômicos da Assembleia Legislativa iniciou inclusive uma discussão sobre os serviços 
dos Correios em São José de Ribamar, na região do Parque Vitória, Parque Jair, Alto Turu, 
Jardim Turu, que moradores alegam não receber mais as correspondências. 
 
“Estão sucateando os Correios. Os próprios servidores relataram da dificuldade, da 
escassez de recursos, da falta de pessoal. Da mesma forma, os bancos. O que estão 
fazendo com o Banco da Amazônia, com o Banco do Nordeste que são instituições 
importantíssimas que trabalham com os fundos constitucionais. É uma exigência do 
capital financeiro. Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do 
Brasil, já fecharam diversas agências e o Governo continua nessa direção”, contou. 
 
Ele acrescentou que é um filme que já foi assistido na década de 90, com o Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Na época o Bira do Pindaré era presidente do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão e a categoria fez uma forte resistência e conseguiu barrar a 
privatização dos bancos federais, mas o Banco do Estado do Maranhão (BEM) foi 
privatizado. 
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“E o que o Maranhão ganhou com isso? Nada, absolutamente nada. Portanto, queremos 
aqui, mais uma vez, endossar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do setor 
eletricitário, urbanitários que estão batalhando contra a privatização da Eletronorte, do 
Sistema Eletrobras. Tem o nosso apoio a essa luta e vamos prosseguir nessa direção, a 
agenda do golpe que já trouxe tantos prejuízos para o povo brasileiro e tem mais esse 
problema a ser enfrentado. Vamos vencer, se Deus quiser!”, concluiu. 
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Deputado quer CPI para apurar denúncias de carta-bomba de Mariano 

O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) está recolhendo assinaturas para 
tentar propor uma CPI que investigue as denúncias contidas numa carta escrita pelo 
médico Mariano de Castro quando ele ainda estava preso por conta da Operação 
Pegadores. 
 
O parlamentar contou ao Blog do Gilberto Léda que já conseguiu três assinaturas: além 
da dele próprio, subscreveram o documento os deputados Eduardo Braide (PMN) e Max 
Barros (PMB). 
 
A carta-denúncia de Mariano vazou dias antes da sua morte, e traz detalhes do esquema 
de corrupção montado na Saúde do Maranhão e desbaratado pela Polícia Federal. 
 
No total, segundo os federais, foram desviados R$ 18 milhões entre 2015 e 2017. 
 
Em outro manuscrito, esse provavelmente produzido pouco antes da sua morte, 
Mariano confirmou que o primeiro documento era de sua autoria e disse satisfeito pela 
repercussão do caso. 
 
“Foi boa a carta porque expôs a verdade… E mostra o quanto sofri fazendo o que era 
errado… espero que Deus perdoe os meus pecados”, escreveu. 
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CCJ da Assembleia analisa MP que reajusta salários dos professores 

 
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa (CCJ) começou 
a analisar, na reunião desta terça-feira (17), a Medida Provisória 272, que trata de 
reajuste para professores do subgrupo do magistério da educação básica. Participaram 
do encontro os deputados Glalbert Cutrim (PDT); Rogério Cafeteira (DEM); César Pires 
(PV); Antônio Pereira (PV); Eduardo Braide (PMN); Marco Aurélio (PCdoB); e Welington 
do Curso (PSDB). 
 
O líder do governo, Rogério Cafeteria, explicou que os índices são distintos (6,8% e 10%), 
para permitir a equiparação dos vencimentos e que não fiquem abaixo do mínimo. 
 
A reunião foi bastante concorrida, com a participação de sete deputados e vários 
professores. O presidente da CCJ informou que, após a publicação das emendas, o tema 
provavelmente será tratado na próxima reunião, na outra semana. 
 
Após o fim da reunião da CCJ, Eduardo Braide, César Pires e Wellington do Curso tiveram 
tentaram insuflar os professores, para forçar uma rebelião em favor de suas emendas e 
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atrapalhar a votação, o que pode acarretar em atraso na aprovação e, 
consequentemente, prejuízo para os professores. 
 
Algumas outras matérias foram apreciadas na reunião, a exemplo da Medida Provisória 
270 /2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 7.936, de 14 de julho de 2003, 
que cria o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano. O parecer do 
relator, Glalbert Cutrim, foi aceito, com aprovação de emenda dele que inclui um 
representante do Legislativo no Conselho. 
 
Passou também o parecer favorável do relator Glalbert Cutrim ao projeto da lei ordinária 
030/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o mesmo poder a celebrar 
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações do denominado 
“Parque Independência”. O antigo local de realização da Expoema se tornará um 
conjunto habitacional. 
 
Receberam sinal verde ainda o projeto de lei ordinária 048/2018, com parecer conjunto 
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Atendimento 
Integral à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, relatado pelo deputado 
Carlinhos Florêncio (PCdoB); e o 233/2015, de autoria do deputado Rafael Leitoa (PDT), 
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, relatado por Glalbert Cutrim. 

 

 


