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Cleide Coutinho destaca novas indicações feitas pelo governador Flávio Dino para o
secretariado

A deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) destacou, na sessão desta segunda-feira (18), as
primeiras indicações feitas pelo governador Flávio Dino (PCdoB) para o secretariado, em
especial a recondução do deputado estadual licenciado Marcelo Tavares (PSB), que
voltou a comandar a Casa Civil, e a do deputado federal Rubens Júnior (PCdoB) como
novo secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).
“Eu venho aqui trazer um abraço ao meu amigo e governador Flávio Dino, que fez uma
ampla reforma do seu secretariado com muita inteligência, coragem, competência,
visando dar ao seu segundo mandato mais efetividade, para colher maiores resultados
para o povo que o reelegeu, reconhecendo um grande trabalho que realizou no seu
primeiro mandato”, disse.
Amiga de todos os indicados, a deputada garantiu que o cargo de secretária das Cidades
“foi exercido, nos últimos quatro anos, com muita competência pela secretária Flavia
Alexandrina, trabalhadora, competente e, o que é melhor, minha amiga”.

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

De acordo com a deputada, Rubens Júnior “é um jovem talentoso, estudioso, que
começou a fazer política logo cedo, orientado por seu pai, igualmente vitorioso, exdeputado Rubens Pereira, o Rubão”; e revelou que viu o hoje deputado federal ainda
pequeno, quando ela se candidatou pela primeira a deputada estadual. “Em Matões, eu
vi o Rubinho, porque era um menino, preparando os seus eleitores para o comício que
ia acontecer logo depois. E olhei para ele e disse: ‘Meu Deus, essa criança vai concorrer
comigo aqui em Matões”, brincou.
A parlamentar lembrou também que aos 22 anos Rubens Júnior foi eleito deputado
estadual. “Ele chegou nesta Casa Legislativa e brilhou com mais seis deputados, entre os
quais me incluo, que construíram à época um coeso grupo de oposição e do qual também
fazia parte a minha amiga, hoje senadora Eliziane Gama”, recordou.
“No meu segundo mandato, tem uma passagem que eu sempre conto, que o nosso exdeputado Alexandre Almeida não me perdoava, porque quando eu o conheci, e conheci
Fufuquinha e Eduardo Braide. Naquele mandato, eu disse: ‘Meu Deus, esse Plenário não
vai ser muito bom, não, porque só tem menino’. E o Alexandre demorou a me perdoar.
‘Deputada, eu passei uma semana com raiva da senhora’. Mas eles me provaram que os
jovens são tão competentes quanto nós, os que têm mais idade”.
A deputada contou ainda que Rubens Júnior foi eleito, pela primeira vez, deputado
federal, ao lado do marido dela, o saudoso Humberto Coutinho, fazendo dobradinha
vitoriosa em diversos municípios. “Nos quatro anos de mandato federal, ele repetiu com
brilho o extraordinário trabalho que realizou nesta Casa. Tive a honra de, nessa eleição
agora, ao seu lado e em dobradinha, receber votações expressivas e consagradoras em
Caxias, Matões, Peritoró, São Mateus, Coroatá, São Francisco, São João do Sóter e
Aldeias Altas, ele sendo reeleito com 111.584 votos, o terceiro mais votado do
Maranhão, para a Câmara Federal, o que cobriu de orgulho a mim, a sua companheira,
na campanha, e a sua mãe, a nossa suplente de senadora Suely Pereira, sua esposa
Teresa, a quem abraço aqui, que o acompanhava com muita cortesia, com muita
paciência, seus filhos e demais familiares. Sem falar no Rubão, o senhor seu pai”.
Segundo a deputada, o governador Flávio Dino, considerado um dos melhores do Brasil,
vai ganhar um auxiliar de primeira linha para engrandecer ainda mais o seu. “Rubens
Júnior, será sem dúvida, um dos melhores secretários de Estado do nosso governador.
Creio nele, além de gostar dele, conheço sua extraordinária capacidade de realizações.
Com mestrado em Direito Constitucional, o advogado Rubens Júnior tem capacidade
intelectual à altura da nossa liderança maior, que é o governador Flávio Dino. Parabenizo
seu pai, que eu chamo de Rubem pai, o Rubão, Sueli, Teresa, sua esposa, e também o
prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, meu cunhado, aliado de todas as horas do
nosso novo secretário”, finalizou.
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Fábio Gentil revela que deputada Cleide Coutinho também deve aderir ao seu grupo
político

O prefeito Fábio Gentil (PRB), está construindo algo inédito em Caxias. Após vencer a
eleição de 2016 com o apoio da família Marinho, o gestor trouxe agora o deputado
estadual Adelmo Soares (PCdoB), e nos próximos dias deve receber a adesão da
deputada estadual Cleide Coutinho (PDT).
De acordo com Fábio Gentil, a viúva de Humberto Coutinho, deve declarar nos próximos
dias, apoio ao seu grupo político e juntos devem marchar rumo a eleição em 2020.
Apesar das novas adesões, Fábio Gentil conta que pretende manter a mesma chapa para
2020, ou seja, Paulo Marinho Júnior (PP), porém o próprio vice-prefeito vem resistindo
em ir para reeleição, uma vez que ela está ambicionado em assumir o mandato de
deputado federal, hoje ele é o primeiro suplente.
Caso, Paulinho Marinho decida por não concorrer a reeleição de vice-prefeito, ganha
força o nome da vereadora Aureamélia Brito Soares (PCdoB), esposa de Adelmo Soares.
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Roberto Costa assina ofício e MDB fará bloco de oposição junto ao PV

Roberto Costa (MDB), prometeu e cumpriu. Assinou na segunda-feira (18), o ofício que
comunica a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a formação do Bloco de Oposição,
o qual será composto ainda por Adriano Sarney, César Pires e Rigo Teles pelo PV e
Arnaldo Melo do MDB.
Com a formação do Bloco de Oposição, os deputados do PV e MDB garantem espaços
em todas comissões parlamentares.
O líder do Bloco será Adriano Sarney, que deve compor também a Comissão de
Constituição e Justiça.
Durante a assinatura do ofício, Roberto Costa e Arnaldo Melo ainda se abraçaram e
superaram a crise causada por espaço na Mesa Diretora.
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Deputada Dra. Thaiza Hortegal faz indicações para recuperação de estradas e ponte no
Maranhão

Recuperação de estradas, ponte e fiscalizações foram temas das primeiras indicações da
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP). Além do pedido sobre a presença da equipe técnica
do Governo do Estado na barragem em Pinheiro, a parlamentar protocolou indicação
solicitando ao superintendente do DNIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, a
recuperação da BR-222, principalmente no trecho entre as cidades de Chapadinha e
Vargem Grande.
À Sinfra, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Dra. Thaiza pediu a recuperação da MA014 e vistoria e reforma urgente na ponte José Sarney, em Santa Helena (MA). A
deputada recebeu diversas reclamações de lideranças e moradores sobre a estrutura da
ponte José Sarney, onde, segundo depoimentos, se encontra instável e precisa de
reparos urgentes.
“A MA-014 está em situação precária e prejudica o escoamento da produção e outras
atividades econômicas da região que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba. Pedi também à
Sinfra, além de fiscalização, reparos e manutenção da ponte José Sarney, a
pavimentação asfáltica da mesma. Trata-se de uma estrutura com mais de 30 anos que
não recebe reparos e a situação merece urgência”, disse a parlamentar.
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Após meses de descaso, Prefeitura de São Luís realizará ação na “praça dos gatos”

Após meses de denúncias sem nenhuma reposta do poder público, finalmente a
Prefeitura de São Luís tomará medidas em relação à “praça dos gatos”, localizada na
Avenida dos Africanos, no bairro Areinha. O local é conhecido por ser ponto de abandono
de animais, principalmente gatos, e já conta com dezenas desses animais.
Em parceria com o deputado estadual Duarte Júnior, a gestão municipal vai castrar 200
animais abandonados. O objetivo é fazer com que os animais sejam posteriormente
adotados.
Organizações em defesa dos animais cobram há muito tempo um posicionamento da
Prefeitura em relação ao abandono de animais que ficam sobrevivendo nas ruas sem
nenhum tipo de assistência.
São Luís não dispõe de um local para abrigar e nem tratar animais abandonados. A
Unidade de Vigilância em Zoonose mantido pela prefeitura e que funciona na Estrada de
Ribamar, apenas trabalha na prevenção, controle e diagnóstico das zoonoses urbanas
como Raiva, Leishmaniose e Leptospirose, não dando nenhum outro suporte.
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Deputado Wellington defende os professores em mais uma medida provisória de Flávio
Dino
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou, na Assembleia Legislativa do
Maranhão, emenda à Medida Provisória nº290/2019, do governador Flávio Dino, que
institui a Política Educacional “Escola Digna”. A alteração dá maior autonomia aos
professores do Maranhão, permitindo que escolham, entre si, os gestores para os
Centros de Educação Integra, caso não haja a possibilidade de seletivo.

O objetivo é que os gestores, quando não aprovados no seletivo, sejam indicados pelos
próprios professores, ao invés de serem pela Secretaria de Educação, como propõe
Flávio Dino.
“O ideal é que haja o seletivo para a escolha dos gestores. A Medida Provisória de Flávio
Dino propõe que na ausência ou impossibilidade do processo seletivo, os gestores para
os Centros de Educação Integral sejam indicados pelo Governo. Os professores não
concordam com isso, razão pela qual propomos que os gestores sejam indicados pelos
próprios professores. Nosso compromisso é com a educação”, disse o professor e
deputado estadual Wellington do Curso.
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A falta de um consenso entre os candidatos Hildo Rocha e Roberto Costa tem gerado
sucessivos adiamentos da escolha da direção partidária; e nem mesmo esta nova data
tem garantia de realização

Hildo Rocha e Roberto Costa não aceitam consenso no MDB

O MDB decidiu adiar para o final de março – provavelmente dia 24 – a data da eleição
para escolha do comando do partido no Maranhão.
Desde novembro, quando encerrou-se o mandato do presidente, ex-senador João
Alberto de Sousa, a cúpula partidária tem tentado chegar a um consenso que garanta a
gestão compartilhada entre o deputado federal Hildo Rocha e o estadual Roberto Costa.
A dificuldade de relacionamento entre os dois, no entanto, impede este consenso.
A eleição já foi marcada para novembro e adiada; para dezembro e adiada; para
fevereiro e adiada.
Mas a nova data também não tem garantia de realização…
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César Pires prega união de deputados em prol das rodovias do MA…

O deputado César Pires (PV) cobrou solução para a precária situação das rodovias
estaduais do Maranhão ao enfatizar, na tribuna da Assembleia Legislativa, que os
parlamentares estaduais estão mais preocupados em cobrar a recuperação das estradas
federais.
“A reclamação aqui é constante com relação às BRs, mas não devemos esquecer que
nossa obrigação é fiscalizar o estado das MAs e defender a segurança dos maranhenses
que circulam perigosamente por essas vias”, enfatizou ele.
“Não ouvi reclamações das MAs, que estão tão precárias quanto as BRs. Parece que só
trafegamos por BR, quando direcionamos nossas cobranças ao presidente Bolsonaro e
ao do ministro do Transporte. Sobre a situação das nossas rodovias, há no plenário um
silêncio franciscano como se estivéssemos num mosteiro”, ironizou o deputado.
César Pires citou como exemplos a MA-201 (estrada de Ribamar), a MA-026, em Vargem
Grande, e as rodovias que levam à Baixada, passando pelos municípios de São Bento,
Cajapió e São Vicente de Ferrer.
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“São estradas em péssimas condições. Nós podemos silenciar, como deputados
estaduais,ou a nós compete fazermos os trabalhos dos deputados federais, tratando só
das BRs?”, questionou ele.
O deputado ressaltou que todos os demais parlamentares estaduais, que costumam
viajar de carro pelas várias regiões do Maranhão, sabem que há muitas rodovias
estaduais tão precárias quanto as BRs.
“Sofremos prejuízos com nossos carros e toda a população tem a sua segurança
ameaçada ao trafegar por essas estradas. Então, como deputados estaduais, não
podemos silenciar diante da nossa responsabilidade de lutar pela recuperação das MAs”,
ressaltou César Pires.
Ele concluiu lembrando que foi um dos primeiros a cobrar a duplicação da BR-135, e que
se recusou a participar da inauguração às pressas “de uma obra mal feita”, referindo-se
à entrega do primeiro trecho da duplicação da rodovia que dá acesso a São Luís.
“Essa situação merece nossas críticas e reivindicações, mas sem ficarmos míopes com
relação àsMAs. Devemos unir esforços, pois vivemos no mesmo Maranhão e trafegamos
nas mesmas estradas”, finalizou.
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Dra. Thaiza Hortegal faz indicações para recuperação de estradas e ponte no MA…

Drª Thaiza Ortegal tem mostrado preocupação com a infraestrutura de transportes no Maranhão

Recuperação de estradas, ponte e fiscalizações foram temas das primeiras indicações da
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP).
Além do pedido sobre a presença da equipe técnica do Governo do Estado na barragem
em Pinheiro, a parlamentar protocolou indicação solicitando ao superintendente do
DNIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, a recuperação da BR-222, principalmente no
trecho entre as cidades de Chapadinha e Vargem Grande.
À Sinfra, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Dra. Thaiza pediu a recuperação da MA014 e vistoria e reforma urgente na ponte José Sarney, em Santa Helena (MA). A
deputada recebeu diversas reclamações de lideranças e moradores sobre a estrutura da
ponte José Sarney, onde, segundo depoimentos, se encontra instável e precisa de
reparos urgentes.
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“A MA-014 está em situação precária e prejudica o escoamento da produção e outras
atividades econômicas da região que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba. Pedi também à
Sinfra, além de fiscalização, reparos e manutenção da ponte José Sarney, a
pavimentação asfáltica da mesma. Trata-se de uma estrutura com mais de 30 anos que
não recebe reparos e a situação merece urgência”, disse a parlamentar.
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Wellington cobra melhorias para moradores do Alto do Turu, Jardim Turu, Parque Jair e
adjacências

Wellington conversou com lideranças e autoridades pela solução do problema

Na tarde desta segunda-feira (18), o deputado estadual Wellington do Curso utilizou a
tribuna da Assembleia Legislativa para fazer referência à reunião que aconteceu hoje, na
cidade de São José de Ribamar com o vice-prefeito, Eudes Sampaio, secretário de obras
do município, Hilário Filho, além de moradores de diversos bairros.
A reunião aconteceu após o deputado ter ido ao encontro de moradores que realizaram
manifestação cobrando melhorias para a Avenida Nossa Senhora da Vitória, Avenida 1 e
ruas dos bairros Alto do Turu I, II e III, além de adjacências, a exemplo do Jardim Turu,
Parque Jair, entre outros. A solicitação é por conta da falta de infraestrutura, já que as
ruas e avenidas estão repletas de buracos, estando totalmente intrafegáveis.

Moradores fazem manifestações constantes em busca de solução para os
problemas dos bairros
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Após ouvir as demandas da população, por meio do projeto “Conversando com a
Comunidade”, Wellington encaminhou todas as solicitações ao prefeito de São José de
Ribamar e ao secretário de infraestrutura, a quem compete executar as ações de forma
imediata.

As ruas da região em discussão estão praticamente intrafegáveis

“As pessoas estão tendo prejuízos por causa da falta de infraestrutura das ruas e
avenidas. Não estamos falando de um ou dois buracos, mas sim de verdadeiras crateras.
É inadmissível que avenidas, por exemplo, estejam totalmente intrafegáveis. Vários
carros já quebraram ao tentar passar pelas vias. A Prefeitura tem que agir! Na época das
eleições, Flávio Dino deu apoio ao atual prefeito. Que esse apoio aconteça agora e reflita
em ações. Não é favor. É obrigação!”, afirmou Wellington.
A solicitação abrange, também, os bairros Recanto Turu, Renascer, Parque São José,
Cohab-Itapiracó, Parque das Palmeiras, além de mais de 30 bairros que vão do Parque
Araçagi até o Cohatrac.
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Partido deve encaminhar ainda esta semana Ofício à direção da Casa confirmando bloco
com o PV

Liderada por Adriano Sarney, bancada de oposição já oficializou nomes a Othelino Neto; MDB e PV farão bloco

O MDB vai compor a bancada de oposição na Assembleia Legislativa.
A direção da legenda deve encaminhar à presidência da Casa Ofício confirmando a
adesão ao bloco liderado pelo Partido Verde.
A decisão do MDB se dá após declaração do deputado estadual Roberto Costa, semana
passada, dizendo não defender a postura oposicionista automática do partido em
relação ao governo Flávio Dino (PCdoB).
Costa disputa com o deputado federal Hildo Rocha a presidência regional do MDB, em
eleição ainda sem data definida.
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Dra. Thaiza apresenta indicações para recuperação de estradas e ponte no MA

Deputada Dra. Thaiza Hortegal

Recuperação de estradas, ponte e fiscalizações foram temas das primeiras indicações da
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP). Além do pedido sobre a presença da equipe técnica
do Governo do Estado na barragem em Pinheiro, a parlamentar protocolou indicação
solicitando ao superintendente do DNIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, a
recuperação da BR-222, principalmente no trecho entre as cidades de Chapadinha e
Vargem Grande.
À Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Dra. Thaiza pediu a recuperação da MA014 e vistoria e reforma urgente na ponte José Sarney, em Santa Helena (MA). A
deputada recebeu diversas reclamações de lideranças e moradores sobre a estrutura da
ponte José Sarney, onde, segundo depoimentos, se encontra instável e precisa de
reparos urgentes.
“A MA-014 está em situação precária e prejudica o escoamento da produção e outras
atividades econômicas da região que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba. Pedi também à
Sinfra, além de fiscalização, reparos e manutenção na ponte José Sarney e a
pavimentação asfáltica da mesma. Trata-se de uma estrutura com mais de 30 anos que
não recebe reparos e a situação merece urgência”, disse a parlamentar.
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Thaiza Hortegal faz indicações para recuperação de estradas e ponte no MA

Recuperação de estradas, ponte e fiscalizações foram temas das primeiras indicações da
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP). Além do pedido sobre a presença da equipe técnica
do Governo do Estado na barragem em Pinheiro, a parlamentar protocolou indicação
solicitando ao superintendente do DNIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, a
recuperação da BR-222, principalmente no trecho entre as cidades de Chapadinha e
Vargem Grande.
À Sinfra, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Dra. Thaiza pediu a recuperação da MA014 e vistoria e reforma urgente na ponte José Sarney, em Santa Helena (MA). A
deputada recebeu diversas reclamações de lideranças e moradores sobre a estrutura da
ponte José Sarney, onde, segundo depoimentos, se encontra instável e precisa de
reparos urgentes.
“A MA-014 está em situação precária e prejudica o escoamento da produção e outras
atividades econômicas da região que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba. Pedi também à
Sinfra, além de fiscalização, reparos e manutenção da ponte José Sarney, a
pavimentação asfáltica da mesma. Trata-se de uma estrutura com mais de 30 anos que
não recebe reparos e a situação merece urgência”, disse a deputada.
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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

César Pires prega união de deputados em prol das
rodovias estaduais do MA
http://gilbertoleda.com.br/
POLÍTICA
19/02/2019

César Pires prega união de deputados em prol das rodovias estaduais do MA

O deputado César Pires (PV) cobrou solução para a precária situação das rodovias
estaduais do Maranhão ao enfatizar, na tribuna da Assembleia Legislativa, que os
parlamentares estaduais estão mais preocupados em cobrar a recuperação das estradas
federais. “A reclamação aqui é constante com relação às BRs, mas não devemos
esquecer que nossa obrigação é fiscalizar o estado das MAs e defender a segurança dos
maranhenses que circulam perigosamente por essas vias”, enfatizou ele.
“Não ouvi reclamações das MAs, que estão tão precárias quanto as BRs. Parece que só
trafegamos por BR, quando direcionamos nossas cobranças ao presidente Bolsonaro e
ao do ministro do Transporte. Sobre a situação das nossas rodovias, há no plenário um
silêncio franciscano como se estivéssemos num mosteiro”, ironizou o deputado.
César Pires citou como exemplos a MA-201 (estrada de Ribamar), a MA-026, em Vargem
Grande, e as rodovias que levam à Baixada, passando pelos municípios de São Bento,
Cajapió e São Vicente de Ferrer. “São estradas em péssimas condições. Nós podemos
silenciar, como deputados estaduais, ou a nós compete fazermos os trabalhos dos
deputados federais, tratando só das BRs?”, questionou ele.
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O deputado ressaltou que todos os demais parlamentares estaduais, que costumam
viajar de carro pelas várias regiões do Maranhão, sabem que há muitas rodovias
estaduais tão precárias quanto as BRs. “Sofremos prejuízos com nossos carros e toda a
população tem a sua segurança ameaçada ao trafegar por essas estradas. Então, como
deputados estaduais, não podemos silenciar diante da nossa responsabilidade de lutar
pela recuperação das MAs”, ressaltou César Pires.
Ele concluiu lembrando que foi um dos primeiros a cobrar a duplicação da BR-135, e que
se recusou a participar da inauguração às pressas “de uma obra mal feita”, referindo-se
à entrega do primeiro trecho da duplicação da rodovia que dá acesso a São Luís. “Essa
situação merece nossas críticas e reivindicações, mas sem ficarmos míopes com relação
às MAs. Devemos unir esforços, pois vivemos no mesmo Maranhão e trafegamos nas
mesmas estradas”, finalizou.
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Com disputa ainda acirrada, eleição do MDB é adiada para o final de março

Na Era pós-Sarney, o MDB tem sido palco de disputa e confusão. O deputado estadual
Roberto Costa e o deputado federal Hildo Rocha disputam o comando da legenda e ainda
é esperado um consenso dentro do partido. Mas a cada dia fica mais difícil uma solução.
A eleição estava marcada desde o ano passado para fevereiro, primeiro para o dia 17,
que foi ontem. Mas a falta de consenso causou um novo adiamento. Agora, a eleição
está marcada para o final de março, provavelmente dia 24.
O deputado Roberto Costa, aliado de primeira hora do atual presidente, ex-senador João
Alberto, é candidato, mas diz que abre para um nome de consenso, no caso, do próprio
atual presidente. O adversário, Hildo Rocha, reiteradamente diz que não abre mão da
candidatura de jeito nenhum.
Caso não tenha jeito mesmo e os dois batam chapa, o grupo de João Alberto tem a
maioria dos diretórios e leva vantagem contra Hildo. Mas o deputado federal tem um
mês para viabilizar votos. O problema é que em uma disputa, o partido que já está
respirando com ajuda de aparelhos, irá rachar de vez.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Ponto & Contraponto
http://reportertempo.com.br/
POLÍTICA
19/02/2019

Desgastada e esburacada, BR-135 volta a ser tema dominante no plenário da Assembleia
Legislativa

Vinícius Louro, Zé Gentil, Hélio Soares, Wellington do Curso, César Oires e Roberto Costa
reclamaram da má conservação da BR-135

Mais uma vez a BR-135, a única artéria rodoviária que liga a Ilha de São Luís ao resto do
mundo, volta a ser tema dominante na Assembleia Legislativa. Até pouco tempo a grita
era pela duplicação – que já foi feita até Bacabeira e as obras avançam em direção a
Miranda do Norte. Agora, as reclamações contundentes são pelo seu mau estado de
conservação, a começar pelo trecho inaugurado há pouco mais de um ano, que já virou
uma trilha de crateras, estando praticamente intrafegável em alguns trechos. A situação
está caótica, de acordo com o relato de deputados, a via está gravemente ferida em
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muitos trechos, a começar pelo mais longo dedes, que liga Miranda do Norte a São
Mateus.
Ontem, os deputados Vinícius Louro (PR), Hélio Soares (PR), Zé Gentil (PRB), Wellington
do Curso (PSDB), César Pires (PV) e Roberto Costa (MDB) reclamaram das condições das
duas rodovias, apelando para que a bancada federal pressione o DNIT para que a
restauração dos trechos esburacados seja feita o mais rapidamente possível. Antes que
a rodovia volte a ser chamada de “Estrada da Morte”.
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