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Vídeo: Ricardo Murad desiste de candidatura ao governo 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 
O ex-secretário de Saúde, Ricardo Murad desistiu de se candidatar ao governo. Ele 
apoiará a cunhada Roseana Sarney e se candidatará a deputado federal. Ele se dedicará 
também às campanhas da filha Andrea Murad e o genro Sousa Neto para estadual. Veja 
no vídeo acima. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAfWmwT7T7w
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Ricardo Murad renuncia candidatura e declara apoio a Roseana 

O ex-secretário Ricardo Murad (PRP) acaba de declinar de concorrer ao Governo do 
Maranhão. Murad fez o anúncio na manhã desta terça-feira, 17 de julho, através de um 
vídeo postado nas redes sociais. 
 
Também declarou apoio para Roseana Sarney (MDB) para governadora. O ex-secretário 
disse que disputará a deputado federal, sua filha Andrea Murad, e o genro Sousa Neto, 
estão na disputa para deputado estadual. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pwZ1RcMQMOc
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Edilázio visita os municípios de Tutóia e Barreirinhas 

 
 
O deputado estadual Edilázio Junior, pré-candidato do PSD a uma vaga na Câmara 
Federal, intensificou a sua pré-campanha no interior do estado no início desta semana. 
 
Na segunda-feira o parlamentar visitou a cidade de Tutóia. Lá, participou, ao lado do 
deputado Fábio Braga, de um almoço oferecido por José Aldo, liderança política da 
região e pelo ex-prefeito Raimundo Nonato, o Diringa. 
 
Vereadores, lideranças comunitárias, presidentes de partidos e aliados do pré-candidato 
o recepcionaram no ato. Edilázio ainda participou da abertura de um tradicional festejo 
da região. 
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Logo após a agenda em Tutória, Edilázio seguiu para o município de Barreirinhas. 
 
Na ocasião ele realizou uma visita política ao prefeito da cidade, Albérico Filho, que o 
apoia na cidade. Albérico apresentou a obra de construção do Parque de Vaquejada do 
município, que está sendo edificado com recursos próprios e que será inaugurada na 
próxima semana, com a tradicional Vaquejada de Barreirinhas. O local já recebeu 
calçamento e iluminação. Está em fase de infraestrutura das demais áreas. 
 
Ao longo da semana Edilázio visitará outros municípios. 

 

 

  



 

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: 
“Em nome do Maranhão”, Ricardo Murad retira pré-

candidatura ao governo e vai apoiar Roseana 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 18/07/2018 

“Em nome do Maranhão”, Ricardo Murad retira pré-candidatura ao governo e vai apoiar 
Roseana 

 
 
Maranhão Hoje 
 
O que já era ventilado há dias, se confirmou nesta terça-feira (17): o ex-deputado e ex-
secretário de Saúde Ricardo Murad (PRP) desistiu de disputar a eleição para o Governo 
do Estado e vai apoiar a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), sua cunhada. Segundo 
Ricardo, essa decisão foi tomada em “nome do Maranhão”, depois de muito refletir. 
 
Fazendo uma comparação entre Flávio Dino (PCdoB) e sua antecessora, o ex-secretário, 
no video postado do youtube, diz que o momento é de escolher entre qual dos lados 
ficar, “se o do mal governo, da perseguição, da destruição das coisas boas que 
conquistamos ou o dos que têm experiência, dos que têm tolerância e dos que querem 
um governo que faça…” 
 
A renúncia de Murad era dada como certa há cerca de trinta dias, e muitos chegaram a 
apostar que ele iria para uma composição com o senador Roberto Rocha (PSDB), mas 

http://maranhaohoje.com/em-nome-do-maranhao-ricardo-murad-retira-pre-candidatura-a-governador-e-vai-apoiar-roseana/
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não causou nenhuma surpresa a opção pela candidata do MDB, já que há muito milita 
no grupo dos Sarney, tendo sido secretário de Saúde nos últimos cinco anos. 
 
No mesmo comunicado, Ricardo Murad anuncia que vai disputar uma cadeira na Câmara 
Federal e sua filha Andrea, que iria para essa disputa, vai concorrer à reeleição, assim 
como o genro Sousa Neto. 
 
De acordo com o ex-secretário, ele acredita que o mesmo trabalho que foi realizado por 
Roseana no campo da saúde na gestão anterior, com a construção de mais de setenta 
hospitais em todo o Maranhão, vai ser estendido para a Educação, a Segurança Pública 
etc. 
 
Assista ao vídeo em que ele faz seu comunicado: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aObUTp-yISw
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Ricardo Murad tem mais um desafio forte: tirar Flávio Dino do trono 

Ex-deputado e ex-secretário de Saúde topou o desafio de coordenar a campanha da 
cunhada Roseana Sarney, que disputará a eleição contra o governador Flávio Dino. Em 
2010, Roseana era governadora e ganhou no primeiro turno contra Flávio Dino e Jackson 
Lago, inclusive na capital. Murad ainda será candidato à deputado federal e vai tentar 
reeleger a filha Andréa Murad e o genro Souza Neto para estadual. 
 

 
 
Articulado e habilidoso, Murad conhece o mapa político do Maranhão como poucos. 
Com os olhos grudados nas pesquisas e sempre acordado para as estratégias que serão 
adotadas ao longo da campanha, ele tem a vantagem de encontrar o adversário um 
pouco fragilizado diante de uma série de erros cometidos como governador. 
 
O Flávio Dino de hoje não é o mesmo que ostentava folga nas pesquisas no mesmo 
período do ano passado. A última rodada do Data Ilha concluiu que Flávio Dino tem 
apenas 52% das intenções de votos, divulgado pelo site nacional 360. Para quem estava 
com 62% em fevereiro, conforme o mesmo Data Ilha, a queda foi assustadora. 
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Murad já localizou os pontos fracos do governo e sabe a dificuldades que a classe política 
tem até hoje de lidar com Flávio Dino, que não liberou emendas para expressiva parte 
dos municípios e nem contemplou sua base aliada na Assembleia Legislativa com 
emendas, exceto um reduzido número. 
 
Pessoa próxima do coordenador da campanha de Roseana disse ao blog na noite de 
segunda-feira que Murad vai trabalhar em as insatisfações e aguarda resultados 
surpreendentes após as convenções partidárias. 
 
Acredita que a revoada será bem maior do que se imagina, a começar na Assembleia 
Legislativa e em seguidas por várias lideranças municipais. Como definiu hoje um 
prefeito ao titular do blog: “Passamos quatros anos debaixo de taca. Então, não é 
possível aguentar mais quatros anos na peia”. 
 
Abaixo, Ricardo Murad explica sua decisão de renunciar a condição de pré-candidato 
para apoiar Roseana: 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/rmuradma/videos/2150026485216592/
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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 
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. 
 
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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Líder do grupo que aplicou golpes em deputados, levou R$ 70 mil de Adriano Sarney 

Dono de Lava Jato e ex-morador do Barramar, Leonel Silva Pires Júnior, vem sendo 
investigado desde 2016 quando iniciou os primeiros golpes pela internet para ganhar 
dinheiro de forma perigosa. Agora, entre julho de 2017 a julho de 2018, ele liderou cinco 
comparsas que aplicaram os golpes em sete deputados maranhenses. Só com Adriano 
Sarney, filho do deputado federal Sarney Filho, Leonel embolsou R$ 70 mil. Ele foi preso 
hoje de manhã numa operação da SEIC e PF. 
 

 
 
Bastante conhecido nas baladas da capital, Leonel já namorou belas jovens da alta 
sociedade e ultimamente só morava em condomínios de alto padrão. Os negócios 
(golpes) estavam rendando um bom dinheiro e geralmente variavam entre R$ 10 a R$ 
70 mil cada. Dos sete deputados sondados, apenas um escapou. 
 
O líder do governo, deputado Rogério Cafeteira, foi mais esperto. Do outro lado do 
aparelho, pelo WhatsApp, um colega seu de parlamento lhe pediu emprestado R$ 10 mil 
por causa do limite excedido e que desejava pagar uma conta no valor do dinheiro 
solicitado. 
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Solícito, Cafeteira não se recusou em ajudar ao colega. Disse que faria a transferência, 
mas depois perguntou onde o parlamentar estava, que iria deixar o dinheiro em espécie 
no local. Na verdade, o falso parlamentar que havia clonado o aparelho do verdadeiro 
deputado, acertou que esperaria, mas que a transferência seria melhor. Cafeteira foi, 
mas o golpista não esperou. 
 
Hoje, a SEIC a PF prenderam o grupo, incluindo o líder Leonel, que estava no condomínio 
Ilhas Gregas, no Olho D’Água, para onde havia mudado recentemente. 
 

 
 
A ação da PF aconteceu simultaneamente no Maranhão, Mato Grosso do Sul e Brasília. 
Três ministros também tiveram os celulares clonados e caíram no golpe. 
 
Agora, no período da tarde, Leonel e seu grupo serão inquiridos na sede da PF por 
delegados federais e da SEIC. Falarão sobre os golpes e suas vítimas. Em seguida serão 
levados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 
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A deputada estadual Ana do Gás (PcdoB) prestigiou neste último domingo (15), o 
encerramento do “VI Arraiá do Povoado Tiquara”, localizado a 17 km de Pirapemas-MA. 

 
 
A tradicional festa junina, que está na sua sexta edição, reuniu centenas de brincantes 
da região. A parlamentar estava acompanhado do Líder da Oposição no Município, 
Nonatinho Frazão, vereadores e demais lideranças políticas da cidade. 
 
Com organização do Mário Richardson, a arraiá teve como principais atrações o Bumba-
Meu-Boi Mimoso de Pirapemas, Bumba-Meu-Boi Diamante e Dança Indígena de Vitória, 
além de comidas típicas e concursos de dança. 
 
“Essa é uma importante festa cultural, não só para o Povoado Tiquara, mas para toda 
região que se faz presente aqui neste Arraial. Quero agradecer ao meu grande amigo 
Nonatinho Frazão, por me convidar para participar dessa festa, é uma honra estar aqui 
ao lado de vocês. Quero Parabenizar aos Vereadores Carol do Posto, Elda Novaes e Pedro 
Araújo pelo belíssimo trabalho que desenvolvem pelo município e contem sempre 
comigo que juntos vamos fazer uma Pirapemas Melhor”, ressaltou a parlamentar. 
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Em São Benedito do Rio Preto, Fábio Braga lança candidatura à reeleição… 

 
Braga com Eliziane, Weverton, Márcio Jerry e o prefeito Fernandes ao lado da população 

  
O deputado estadual Fábio Braga (SD) lançou, domingo, 15, em São Benedito do Rio 
Preto, sua candidatura à reeleição, em evento organizado pelo prefeito Maurício 
Fernandes (PCdoB). 
 
Além de Fábio Braga, o grupo do prefeito irá apoiar os candidatos a deputado federal 
Márcio Jerry (PCdoB) e os candidatos ao Senado Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama 
(PPS). 
 
“A palavra que eu tenho por vocês é gratidão”, disse o deputado. 
 

 
O prefeito Maurício Fernandes destacou o trabalho do deputado em São Benedito do Rio Preto 
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O encontro aconteceu na residência do prefeito Maurício e contou com a presença de 
centenas de pessoas. 
 
Para o prefeito, seu apoio é uma forma de agradecimento ao trabalho e Fábio Braga por 
São Benedito do Rio Preto… 
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Deputado já nem cogita mais candidatura ao governo e tem preferência pela ex-prefeita 
por entender ser ela a melhor representante da política mais moderna em comparação 
com o tucano Roberto Rocha, por exemplo 

 
Maura Jorge é vista por Braide como verdadeira opção de Terceira Via, ao contrário de Roberto Rocha,  
da velha guarda política 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) deve seguir o exemplo de Ricardo Murad (PRP) e 
anunciar nos próximos dias a desistência da candidatura ao Governo do Estado. 
 
Esvaziado em seu projeto de candidatura majoritária, ele já articula o apoio à ex-prefeita 
de Lago da Pedra, Maura Jorge (PSL). 
 
Com imensa dificuldade de diálogo com a classe política e sem partido forte – o que o 
inviabilizou também em 2016 – Braide acabou perdendo o timming da candidatura e 
ficou isolado. 
 
Na coligação de Maura Jorge ele deve concorrer a uma vaga de deputado federal. 
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O parlamentar chegou a ser sondado também pelo senador Roberto Rocha (PSDB), mas 
considera o discurso do tucano antiquado para os novos padrões políticos modernos. 
 
Na aliança com Maura Jorge, Braide pretende levar também o Avante e a Rede 
Sustentabilidade, embora os dois partidos tenham resistência ao discurso de direita 
entoado pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). 
 
Já o PSC, de Luana Costa, o PRTB, de Márcio Coutinho, e o Podemos, de Aluisio Mendes, 
tendem a deixar a coligação de Maura. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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Deputado Wellington continuará trabalhando na Assembleia Legislativa mesmo durante 
recesso parlamentar 

 
Wellington é um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia 

 
O deputado estadual Wellington do Curso foi nomeado pela Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa para integrar a Comissão de Representação Interna (Comissão de 
Recesso), que conta com 5 parlamentares entre os 42 deputados estaduais, que 
responderão pelo Legislativo durante o período de recesso parlamentar. O recesso 
começa no dia 16 de julho, com retorno das atividades em agosto. 
 
Para Wellington, que é um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia, ser 
deputado é estar à disposição das questões que envolvem o povo do Maranhão. 
 
“Temos um mandato popular e participativo. Um mandato dinâmico, que não para e que 
está, desde o início, à disposição dos maranhenses. Participar da Comissão de Recesso, 
na realidade, é dar prosseguimento às atividades que desenvolvemos dentro e fora do 
Parlamento. Seja no gabinete, seja nas ruas, nossa missão é fazer a diferença na vida das 
pessoas”, disse Wellington. 
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Roseana classifica como brilhante atuação do deputado Sousa Neto na oposição e em 
favor do povo 

 
Deputada Sousa Neto agradeceu a Roseana pela confiança depositada 

 
A ex-governadora e pré-candidata à sucessão estadual Roseana Sarney (MDB) gravou 
mensagem para destacar a boa atuação do deputa estadual Sousa Neto (PRP) como 
membro da oposição ao governo Flávio Dino (PCdoB). A emedebista ressaltou que 
apesar das dificuldades enfrentadas no parlamento como integrante da bancada 
oposicionistas, Sousa Neto sempre esteve ao lado do povo. 
 
Roseana saudou o povo de Santa Inês e de toda a região do Pindaré, de onde o 
parlamentar é oriundo, e mostrou estar confiante na vitória nas urnas, em outubro. 
“Sinto-me feliz com o apoio do deputado Sousa Neto, que sempre soube enfrentar as 
dificuldades como membro da oposição e permaneceu ao lado do povo durante todo o 
seu mandato”, elogiou a ex-governadora. 
 
Ela disse estar confiante de que sua pré-candidatura crescerá durante a campanha. 
“Vamos vencer unidos essas eleições porque estamos todos juntos pelo Maranhão”, 
previu. 
 
Compromisso 
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Sousa Neto destacou o compromisso que firmou com Roseana, afirmando que a aliança 
será muito importante para Santa Inês e para toda a região do Vale do Pindaré. “Como 
deputado estadual e pré-candidato à reeleição, vou me dedicar à nossa campanha, com 
a certeza de que seremos, mais uma vez, vitoriosos”, declarou, otimista. 
 
O parlamentar fez questão de registrar sua alegria por ter a confiança a confiança de 
Roseana “Santa Inês e todo o Vale do Pindaré, mais uma vez, serão decisivos para a nossa 
grande vitória”, vaticinou. 
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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. 
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“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 
 
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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Ricardo Murad desiste da candidatura ao Governo do Maranhão e declara apoio a 
Roseana Sarney 

 
Ricardo Murad havia anunciado sua pré-candidatura em dezembro do ano passado ao assumir a presidência  
do nanico PRP 

 
O ex-deputado e ex-secretário de Estado da Saúde Ricardo Murad (PRP) anunciou sua 
desistência na disputa ao Governo do Estado e declarou seu apoio à pré-candidatura de 
Roseana Sarney (MDB). 
 
Ricardo Murad havia anunciado sua pré-candidatura em dezembro do ano passado ao 
assumir a presidência do nanico PRP. Sem tempo de TV e sem apoios políticos, Ricardo 
decidiu que o melhor seria retirar seu nome e disputar uma vaga para a Câmara dos 
Deputados. 
 
Leia mais: MDB fará sua convenção dia 29 de julho 
 
No vídeo postado por Murad, ele ainda informa que os atuais deputados Andrea Murad 
e Souza Neto que fazem parte do seu grupo político, concorrerão novamente ao cargo 
de deputado estadual. 
 
Leia mais: Dois partidos não participarão das eleições de 2018 no Maranhão 

 

  

http://silviatereza.com.br/mdb-fara-sua-convencao-dia-29-de-julho/
http://silviatereza.com.br/dois-partidos-nao-participarao-das-eleicoes-de-2018-no-maranhao/
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Deputados apoiam ação contra remanejamento de recursos do Fepa 

 
 
Os deputados estaduais Adriano Sarney (PV) e Eduardo Braide (PMN) comentaram 
ontem a ação do Ministério Público de Contas (MPC) contra os decretos do governo 
Flávio Dino (PCdoB) remanejamento mais de R$ 140 milhões do Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadorias (Fepa) – saiba mais. 
 
Para o parlamentar do PV, a gestão comunista tem desrespeitado os aposentados e os 
servidoresque um dia o irão se aposentar. Ele exaltou a atuação do MPC. 
 
“O MPC mais uma vez cumpre seu dever com excelência. O governo Flávio Dino 
desrespeita sistematicamente as leis orçamentárias, os aposentados e os servidores 
ativos que um dia irão se aposentar”, declarou. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/16/auditoria-do-tce-confirmou-ilegalidade-de-remanejamento-de-r-140-milhoes-do-fepa/
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Para Braide, a atuação de órgão de controle nesse caso é ainda mais importante diante 
da falota de transparência do Governo do Estado em relação a situação da Previdência 
maranhense. 
 
“O Governo do Estado tem negado todas as informações sobre a previdência solicitadas 
até o momento pela Assembleia. E nesse contexto, os órgãos de controle exercem um 
papel fundamental para garantirmos o futuro dos aposentados e pensionistas do nosso 
Estado”, ressaltou. 
 
Segundo revelou o jornal O Estado no fim de semana, o procedimento subscrito pelos 
procuradores de contas Jairo Cavalcanti Vieira, Flávia Leite, Douglas da Silva e Paulo 
Henrique dos Reis aguarda apreciação pelo plenário da Corte desde o dia 30 outubro do 
ano passado, quando foi encaminhado ao presidente do TCE, conselheiro Caldas 
Furtado. 
 
De acordo com a representação, cinco decretos de 2017 – assinados por Dino e que 
autorizam remanejamentos orçamentários do Fepa para outras áreas – contêm vícios 
formais porque tratam de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, 
mas não foram autorizados por lei específica, além de ir de encontro ao que estava 
previsto na Lei Orçamentária daquele ano, que estabelecia expressamente a obrigação 
de que dotações destinadas às despesas de pessoal, como é o caso dos recursos do 
Fundo de Aposentadoria, só pudessem constituir fonte para abertura de créditos 
adicionais para o mesmo grupo de despesa. 
 
No caso dos decretos questionados pelo MPC, no entanto, os recursos originariamente 
previstos para o Fundo de Pensão foram redirecionados ao programa “Mais Asfalto”, da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) , e à Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc). 
 
“Havendo alocação para outro órgão ou programação, está-se a tratar, em verdade, de 
remanejamento, e neste caso a norma constitucional exige autorização em lei 
específica”, destaca o texto da representação. 
 
Auditoria 
 
A denúncia foi endossada pela Supervisão de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão (TCE-MA). Um relatório de auditoria subscrito pelos auditores 
Márcio Rocha Gomes e Fábio Alex de Melo confirmou as irregularidades apontadas pelo 
MPC. 
 
O documento foi produzido em janeiro deste ano e refuta todas os argumentos 
apresentados pela defesa do Governo do Maranhão no caso. 
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“Após a análise da defesa protocolada pelo Excelentíssimo Senhor Governador Flávio 
Dino, nos autos da presente Representação, cujos argumentos de defesa encontram-se 
delineados no item 03 (três) deste relatório, esta Unidade Técnica após analisá-las no 
item 04 (quatro), em cotejo com os pontos apresentados pelo Ministério Público de 
Contas, chegou a conclusão de que todos os pontos atacados pelo representado, a luz 
da legislação previdenciária, não merecem prosperar”, registraram os auditores. 
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Ricardo Murad abdica de pré-candidatura para apoiar Roseana 

 
 
O ex-deputado estadual Ricardo Murad (PRP) anunciou hoje (17), após reunião da cúpula 
do PRP, sua desistência do projeto de candidatura ao Governo do Estado. 
 
Murad será, candidato a deputado federal, e Andrea Murad e Sousa Neto tentarão 
renovar seus mandatos na Assembleia Legislativa. 
 
Em vídeo divulgado na manhã desta terça-feira, o ex-deputado falou em unidade e em 
“derrotar aqueles que não foram capazes de fazer a mudança que prometeram”. 
 



 

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 

“Acima dos nossos sonhos, devemos tomar as decisões certas no momento certo. A hora 
é de união, de unidade, de todos juntos caminharmos para uma grande vitória. Por isso 
em nome do Maranhão e das pessoas que sempre estiveram ao meu lado, renuncio a 
minha candidatura para apoiar Roseana ao governo e derrotar aqueles que não foram 
capazes de fazer a mudança que prometeram”. 
 

 
  

https://www.facebook.com/rmuradma/videos/2150032588549315/
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PF prende grupo que clonou celular de Adriano Sarney e de ministros de Temer 

 
 
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 17, uma operação chamada 
Swindle. Os investigadores da PF conseguiram desbaratar um grupo criminoso que 
clonou os celulares de políticos brasileiros; entre elas, o deputado estadual Adriano 
Sarney, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos 
Marun, e do ex-ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra. 
 
Segundo a PF, a Polícia Civil do Maranhão fez parte da investigação que cumpriu cinco 
mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no Maranhão e 
Mato Grosso do Sul. A polícia comenta que o grupo realizava clonagens de números 
telefônicos para aplicar golpes via aplicativo de trocas de mensagens. 
 
O modus operandi era o seguinte: os criminosos tomavam as contas de WhatsApp das 
vítimas e faziam-se passar pelos reais donos dos números, solicitando transferências 
bancárias a pessoas de suas listas de contatos. Para receber o dinheiro, eram usadas 
contas bancárias falsas e de terceiros. 
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O braço direito do presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha foi alvo duas vezes 
do grupo criminoso. Dessa maneira, enviou a seguinte mensagem aos seus contatos: 
“Atenção: este meu celular foi clonado e soube que estão fazendo pedidos indevidos em 
meu nome. Não atendas nem mandes mensagens para este número. Vou tratar de 
responsabilizar criminalmente o clonador”, escreveu Padilha. 
 
Com informações do Tecmundo 

 

  



 

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: 
Com a desistência de Murad e a provável saída de 

Braide, a corrida sucessória pode ser resolvida em turno 
único 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 18/07/2018 

Com a desistência de Murad e a provável saída de Braide, a corrida sucessória pode ser 
resolvida em turno único 

 
Eduardo Braide ainda mantém suspense, enquanto Ricardo Murad já anunciou desistência e quer ser  
deputado federal 

 
Não surpreendeu o anúncio do ex-deputado Ricardo Murad (PRP) desistindo de disputar 
o Governo do Estado nem causaram impacto as previsões de última hora dando conta 
de um iminente comunicado do deputado estadual Eduardo Braide (PMN) informando 
igualmente que não será candidato a governador. Também não foi surpresa Ricardo 
Murad tornar público o seu projeto de disputar uma cadeira na Câmara Federal nem a 
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possibilidade de Eduardo Braide também vir a comunicar ao mundo que será candidato 
a deputado federal. No mesmo contexto, estava escrito nas estrelas que, ao desistir de 
ser candidato ao Governo, Ricardo Murad naturalmente anunciaria seu apoio à ex-
governadora Roseana Sarney (MDB). Ao mesmo tempo, a Coluna foi surpreendida pela 
hipótese – levantada pelo bem informado jornalista Marco D`Eça no seu prestigiado blog 
– de Eduardo Braide vir a embarcar no Urutu de Jair Bolsonaro (PSL) aliando-se à ex-
prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge (PSL), pré-candidata assumida ao Governo 
estadual, para levar em frente o projeto de se tornar deputado federal. 
 
Ao anunciar que não será candidato a governador e que apoiará Roseana Sarney, sua 
cunhada e chefe política e administrativa no seu último Governo, Ricardo Murad 
confirmou o que até as pedras de cantaria da Praia Grande já sabiam. E transformou em 
verdade indiscutível a impressão causada no mundo político de que sua pré-candidatura 
foi apenas um factóide para ganhar tempo suficiente para desenhar um rumo para ele 
próprio e os deputados Andrea Murad e Souza Neto, seus dependentes políticos diretos, 
que irão para a guerra tentar renovar seus mandatos na Assembleia Legislativa, a essa 
altura do campeonato com os espaços eleitorais loteados. O ex-presidente da 
Assembleia Legislativa (1987/1989) sabia que não seria candidato nem teria outra saída 
que não apoiar Roseana Sarney. Nesse jogo previsível, Ricardo Murad ganhou o tempo 
que precisava para montar o projeto eleitoral envolvendo ele próprio e os deputados 
Andrea Murad e Souza Neto e se manteve em evidência. O apoio de Ricardo Murad a 
Roseana Sarney era, portanto, líquido e certo. 
 
Já a possibilidade de o deputado Eduardo Braide vir a abandonar seu projeto-solo e 
bandear-se para uma aliança com Maura Jorge, ingressando, desse modo, nos planos de 
Jair Bolsonaro, é a prova de que a política não tem limites. Mas tem lá suas explicações. 
Para começar, mostra que Eduardo Braide é um político de direita, com um viés liberal 
na superfície, mas com um lastro fortemente conservador na sua base ideológica, o que 
explica o fato de haver ele rompido e virado as costas para o mundo da esquerda 
democrática liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB), de quem preferiu ser 
adversário. Braide descobriu, havia tempos, que o prestígio que conquistara na corrida 
para a Prefeitura de São Luís não seria suficiente para embalar sua candidatura ao 
Governo do Estado contra o governador Flávio Dino. Tentou insistentemente firmar uma 
aliança com partidos pequenos que lhe dessem algum tempo de TV, mas não conseguiu 
nenhum interessado, situação que deve obrigá-lo a embarcar na coligação de Maura 
Jorge e por ela disputar uma vaga na Câmara Federal, como está sendo especulado por 
alguns observadores. 
 
Aos 62 anos e com a responsabilidade de cuidar dos projetos políticos da filha e do genro, 
Ricardo Murad sabe que está arquivando uma das suas últimas chances de tentar realizar 
o seu sonho cor de rosa, que é morar por quatro anos no Palácio dos Leões tendo o 
comando absoluto da máquina pública estadual e um Orçamento superior a R$ 15 
bilhões por ano. Por sua vez, aos 42 anos, Eduardo Braide sabe que está fora do jogo 
sucessório deste ano, mas que tem muito tempo pela frente, devendo dedicar-se 
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imediatamente à sua eleição para deputado federal, tendo como próximo passo o 
desafio de brigar pelo comando da Prefeitura de São Luis, um objetivo bem mais viável 
para o cacife que exibe nesse momento. 
 
A saída dos dois da corrida sucessória enxuga o quadro de candidatos a governador e 
amplia a possibilidade de o desfecho da disputa acontecer em turno único, conforme 
previram as pesquisas feitas até aqui. 

 

 


