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Deputado Wellington aciona o MPF para se posicionar contra a inconstitucionalidade na 
apreensão de veículos com IPVA atrasado no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) protocolou, na tarde da última terça-
feira (17), representação no Ministério Público Federal para se posicionar em relação à 
apreensão de carros por não pagamento do IPVA no Maranhão. 
 
A representação foi encaminhada à Dra. Talita de Oliveira, titular da Procuradoria 
Regional dos Direitos do Cidadão, Ordem Econômica e Consumidor. 
 
No pedido, Wellington solicita que o MPF ajuíze Ação Civil Pública a fim de suspender a 
apreensão de veículos tendo por motivo o não pagamento do IPVA, caracterizando o 
efeito de confisco ao tributo, prática constitucionalmente vedada. 
 
“O pedido aqui feito não é meu enquanto deputado estadual, mas sim da população e, 
principalmente, dos homens e mulheres que estão tendo os seus carros e motos 
apreendidos e leiloados por Flávio Dino. Em menos de 3 anos, o Governo já leiloou mais 
de 12 mil veículos. O STF já consolidou entendimento de que tal prática é 
inconstitucional. Não se pode confiscar o bem do cidadão. Esperamos que seja ajuizada 
a Ação e, de imediato, se conceda a liminar impedindo que o Governador, de forma 
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arbitrária, continue apreendendo e arrecadando com os bens do trabalhador, disse 
Wellington. 
 
Na Assembleia, tramita o Projeto de Lei 99/2017, de autoria do deputado Wellington, 
que busca impedir a apreensão de veículos pelo não pagamento do IPVA, algo que já é 
válido em outros estados, a exemplo do Tocantins. 
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Zé Inácio participa de mesa sobre o combate ao racismo… 

 
 
O deputado Zé Inácio participou O deputado Zé Inácio participou nesta terça-feira (17) 
do encontro ‘A abolição inacabada – 130 anos e a permanência do racismo’. 
 
O evento que é promovido pela CUT através da Secretaria Nacional de Combate ao 
Racismo. 
 
O deputado participou da mesa ‘Combate ao Racismo e de resgate da história dos 
negros’ e falou sobre seus projetos de lei e proposições que visam dar mais dignidade e 
valorizar o povo negro do Maranhão. 
 
Entre as ações do deputado estão os projetos de lei que criam o dia estadual das 
trabalhadoras domésticas – 27 de abril, o feriado estadual do dia da consciência Negra – 
20 de novembro, o projeto de lei que destina 20% de vagas em concursos no âmbito 
legislativa estadual para negros, além da criação da medalha negro Cosme, para 
homenagear lideranças no âmbito nacional e estadual que dedicaram ou dedicam-se a 
luta em favor do povo negro. 
 
O parlamentar comentou ainda a importância de haverem mais deputado estaduais e 
federais, senadores, vereadores, prefeitos, gestores negros para contribuir nessa luta. 
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Zé Inácio lembrou que o dia 20 de novembro, agora feriado estadual do dia da 
consciência Negra, “não será só mais um dia para que não estejamos em nossos locais 
de trabalho, mas sim um dia para comemorar as lutas daqueles que muito fizeram por 
nós no passado e dos que no dia-a-dia continuam na luta. E mais que isso, reivindicar 
direitos em favor da população negra e manifestar pelo combate ao racismo”. 
 
Participaram da mesa também o Secretário Estadual de Igualdade Racial Gerson 
Pinheiro, o Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT Martvs das Chagas e a 
sindicalista e economista norte-americana do Solidarity Center Jana Silverman. 
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Bira repudia evento que debateria ‘os falsos mártires da teologia da libertação’ 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) repudiou, nesta quinta-feira (19), o evento 
propagandeado ‘Os falsos mártires da teologia da libertação’, que aconteceria na 
Universidade Ceuma, em São Luís, no próximo dia 28 de abril. Segundo ele, o evento 
ataca violentamente a memória dos que lutam e sonham em transformar a realidade do 
Maranhão, do Brasil e do mundo. 
 
“Ataca pessoas que são símbolos de uma luta real, concreta, e que pagaram com as 
próprias vidas para manter as suas convicções. A história de Padre Josimo e a história de 
irmã Dorothy são histórias conhecida pelo mundo e, infelizmente, a gente tem que 
conviver com manifestações deploráveis como essa. Não sei quem são os autores, mas, 
certamente, são pessoas que desejam e que se alinham com o fascismo. E nós não 
podemos silenciar diante de tais aberrações”, declarou. 
 
O padre Josimo vivia em Imperatriz e foi vítima da pistolagem no Maranhão. A Irmã 
Dorothy Stang, da mesma forma, foi perseguida e vítima de pistolagem no Pará. Para o 
socialista, duas pessoas que doaram suas vidas na luta por justiça e que não merecem 
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ter a memória atacada por pessoas com um sentimento que ele classificou de 
conservador e retrógrado. 
 
“A maior prova de amor que pode existir é a doação da própria vida e foi o que essas 
pessoas fizeram. Realmente é muito difícil a gente ouvir manifestações como essa sem 
expressar indignação. O sentimento que está por trás de manifestações desse tipo é o 
mesmo que levou ao assassinato de Chico Mendes, que é uma referência mundial em 
defesa do meio ambiente e o mesmo sentimento que está por traz do assassinato brutal 
da vereadora Marielle”, pontuou. 
 
Ele acrescentou que o debate político no Brasil está acirrado e no mundo, porque a 
direita se levantou e as pessoas de direita perderam a vergonha de assumir que são de 
direita. “Agora existe uma legião que ocupa os mais diferentes espaços da sociedade e 
que defende atrocidades representadas em símbolos como Hitler, o maior líder da 
história da direita mundial. Essa é a referência deles e querem atacar as nossas 
referências. Pessoas dignas, honestas, que lutaram bravamente e dedicaram suas vidas 
para transformar a realidade”, afirmou. 
 
Com a trajetória vinculada às pastorais sociais da igreja, quando, na Pastoral da 
Juventude participou de muitas lutas sociais no Maranhão, Bira reafirmou que é de 
entristecer e lamentar manifestações como esta e cumprimentou o CEUMA por, de 
imediato, ter emitido uma nota desvinculando a imagem da Universidade ao evento e 
afirmando que é repudia toda ou qualquer manifestação contrária aos direitos humanos 
ao exercício da cidadania, com respeito à memória de luta social e ambiental do país. 
 
“Parabenizo o Ceuma pela reação imediata e, mais uma vez, afirmo que atitudes como 
essa é um desserviço para a memória daqueles que lutam e que continuam bravamente 
dedicando suas vidas pelo que há de melhor no ser humano, naquilo que é belo e naquilo 
que é justo. E não vamos aceitar, em nenhuma hipótese, que essas manifestações se 
proliferem e simplesmente silenciar diante desse tipo de manifestação. A nossa luta vai 
prosseguir. Viva, Irmã Dorothy e viva Padre Josimo e viva a luta do povo brasileiro”, 
concluiu. 
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Atuação do deputado estadual Sousa Neto é destaque em O Estado de São Paulo 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP), teve sua atuação destacada no jornal O Estado 
de São Paulo. Como um dos principais combatentes do governo Flávio Dino (PCdoB), vem 
denunciando os desmandos do comunista, que usa a Polícia Militar para espionar 
adversários políticos. 
 
Confira a reportagem completa: 
 
Opositores ao governo na Assembleia Legislativa do Maranhão vão denunciar à Justiça 
Eleitoral documentos do Estado ordenando que a Polícia Militar monitore ‘opositores 
que podem causar embaraços’ nas eleições de 2018. 
 
Documento da Secretaria de Segurança Pública maranhense determina identificação de 
políticos opositores ‘ao município’ ou ao ‘Estado’ que possam ‘causar embaraços no 
pleito eleitoral’ e ainda manda transferir policiais envolvidos com política. 
 
A ordem foi emitida pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI) aos Batalhões da 
Polícia Militar e pede um ‘levantamento eleitoral’ das forças de segurança do Estado. 
 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/e-uma-venezuela-uma-coreia-no-maranhao-diz-deputado/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/policia-de-flavio-dino-monitora-liderancas-da-oposicao-que-podem-causar-embaracos-nas-eleicoes/
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A deputada estadual Andrea Murad (PRP) afirmou ter tomado conhecimento do caso 
nesta quinta-feira, 19. “Vou denunciar Flávio Dino para a Procuradoria Geral Eleitoral 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral”, diz. 
 
“É muito grave e caso se confirme essa violência a única forma de garantir a lisura do 
pleito é uma intervenção federal”, defende. 
 
Correligionário de Andrea, o deputado estadual Sousa Neto reagiu. “Já viu uma coisa 
assim na sua vida? Além da Venezuela?Isso é uma Venezuela, uma Coreia do Norte no 
Maranhão!”. 
 
“Eu sou o maior defensor da PM do ma nas causas militares, mas fiquei muito surpreso 
hoje. Eu entrei em contato com vários Coronéis e eles disseram: ‘Olha, uma Venezuela 
vai estar se constituindo aqui no Maranhão’. Porque, assim, você não pode fazer 
oposição ao governo porque ele está te monitorando. vai ter uma retaliação muito 
grande em cima de ti!” 
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Deputado Rigo Teles presta homenagem ao Dia do Índio 
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Antônio Pereira prestigia encontro de deputados com dirigentes da Suzano 

O deputado Antônio Pereira (DEM) ocupou a tribuna da Assembleia para registrar que 
participou, na terça-feira (17), do jantar promovido pelo Grupo Suzano Papel e Celulose, 
para apresentar aos deputados e dirigentes do poder Legislativo, os novos projetos de 
expansão da empresa no Estado do Maranhão. 
 

 
 
Durante o jantar, o democrata estava acompanhado da esposa, Carol Pereira, do 
presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, e dos deputados Edivaldo Holanda, 
Max Barros, Fábio Braga, Zé Inácio, Edilázio Júnior, Léo Cunha, Francisca Primo, Professor 
Marco Aurélio, Sérgio Vieira (PEN), e Glalbert Cutrim. 
 
O Grupo Suzano foi representado pelo gerente de Relações e Gestão Legal, Flávio Moura 
Fé, o diretor Industrial, José 
 
Ventura, e a gerente executiva de Recursos Humanos da empresa, Simone Caixeta. O 
jantar aconteceu no restaurante Villa do Vinho, na Avenida Mário Andreazza, no bairro 
do Olho D’Água. 
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EMPREGO E RENDA 
 
Na ocasião, Antônio Pereira reconheceu que foi o Grupo Suzano que abriu as portas do 
processo de industrialização de Imperatriz. “Acompanho a atuação da Suzano no 
Maranhão, e constato que a empresa tem dado uma contribuição muito grande para o 
desenvolvimento da região Tocantina”, declarou. 
 
Para o deputado Antônio Pereira, além de abrir as portas do processo de 
industrialização, a Suzano busca mitigar ao máximo seus impactos ambientais. 
“Precisamos trazer outras indústrias para desenvolver ainda mais a região Tocantina, e 
gerar mais empregos e renda para a população que precisa”, apelou. 
 
Também participaram do jantar os dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, jornalista Edwin Jinking (diretor de Comunicação); Tarcísio Araújo 
(procurador-geral); Bráulio Martins (diretor geral da Mesa) e Sílvia Tereza, diretora-
adjunta de Comunicação do poder Legislativo Estadual. 
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Wellington debaterá em audiência pública descompressão salarial de professores 

 
 
Em defesa da educação pública e valorização do magistério, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) utilizou as redes sociais para convidar os mais de 40 mil 
professores do Maranhão para audiência pública que discutirá sobre o processo de 
descompressão salarial. A audiência acontecerá na próxima quinta-feira, dia 19, no 
auditório da OAB, a partir das 15h. 
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“Por meio de manobras judiciais, Flávio Dino tenta, de todas as formas, dar mais um 
calote nos professores do Maranhão. O processo da descompressão já transitou em 
julgado desde 2011 e, agora, tentam retomar a discussão. Isso não pode acontecer. 
Professores, contem comigo! Continuarei firme em defesa dos direitos de cada professor 
do Maranhão. Não existe educação pública de qualidade sem valorização de professor”, 
disse Wellington, que também é professor. 
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Autoridades e população se manifestam em defesa ao secretário Carlos Lula… 

 
Secretário recebeu inúmeras manifestações de apoio 

 
Autoridades políticas e civis de várias partes do Maranhão se manifestaram em defesa 
da democracia e condenaram os ataques contínuos da oposição contra o secretário 
Carlos Lula, responsável pela Secretaria de Estado da Saúde. 
 
O deputado Marco Aurélio usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão para 
destacar os avanços da saúde na gestão do secretário Carlos Lula, relembrando o 
aumento de 40% no número de leitos na saúde do estado. O parlamentar também 
destacou a inauguração do Hospital de Traumatologia e Ortopedia, a chegada da Casa 
de Apoio Ninar e o fortalecimento da assistência em oncologia. 
 
“Ao contrário de algumas pessoas que já estiveram sentadas naquela cadeira como 
secretário de saúde, Carlos Lula é um homem integro, trabalhador, que se esforça… É 
uma pessoa de mãos limpas ao contrário de outras no passado que fizeram todo tipo de 
artimanhas, inclusive proteger pessoas. É uma pessoa que de fato se dedica para 
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melhorar a saúde do estado e é o que ele tem feito nesses anos que está à frente da 
SES”, afirmou do deputado durante discurso. 
 
No Twitter, a deputada federal Eliziane Gama alertou a população que Carlos Lula tem 
sido alvo de perseguição política, já que as suspeitas contra ele não têm qualquer 
fundamento. “Conheço o secretário Carlos Lula desde quando era deputada Estadual e 
sua forma de agir e conduta sempre foram de retidão moral e extremo zelo com suas 
atividades profissionais. As acusações que ele sofre atualmente são infundadas e tentam 
macular a história de um profissional íntegro. Vivemos em tempos onde, por conta da 
disputa política eleitoral, tentam manchar a biografia de pessoas honradas e dignas. O 
secretário de saúde do Maranhão Carlos Lula tem passado limpo e tem tocado a saúde 
do Maranhão de maneira irretocável”, publicou em sua rede social. 
 
O deputado federal Rubens Júnior também usou as redes sociais para falar sobre o 
compromisso e a confiança da população na atual gestão da saúde do Maranhão. “Uma 
das principais virtudes do governador Flávio Dino é ter uma equipe republicana como 
ele. Carlos Lula é exemplo de competência e seriedade. Tem nossa irrestrita confiança. 
 
Além das autoridades, a população também manifestou apoio ao secretário com críticas 
ao Sistema Mirante de Comunicação, principal instrumento de calúnia e difamação 
contra Carlos Lula. Vários questionamentos sobre a parcialidade da emissora foram 
publicados no Facebook. 
 
“Está chegando as eleições e eles querem a todo custo continuarem comendo lagosta às 
custas do povo. A farra acabou e agora vão atacar como animais famintos”, postou a 
internauta Josy Viegas. 
 
“Essa Mirante usa o jornalismo para conquistar bobos através de mentiras, estão cada 
dia mais desacreditados, mas o povo não é bobo”, disse Placidina dos Reis Oliveira no 
Facebook. 
 
“A Mirante nunca vai falar bem do governo atual. Mas vai ter que engolir mais quatro 
anos porque nós não vamos colocar essa família no poder de novo não. É Flávio Dino”, 
destacou Nilde Cabral. 
 
“O povo quer saber cadê os 2 bilhões desviados na saúde na época da dona Rosengana 
que tinha como secretário seu Ricardo Murad, vulgo boneco de Olinda. Vamos Mirante, 
mostra por onde anda este processo”, questionou Alexsandro Tavares. 
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“Uma Venezuela, uma Coreia no MA”, diz Sousa Neto sobre ordem para PM “fichar” 
oposição 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP) comentou a decisão do Governo do Maranhão 
de mandar a Polícia Militar “fichar” opositores que podem causar “embaraço ao pleito 
eleitoral” no interior do estado (saiba mais). 
 
Segundo ele, o governo Flávio Dino (PCdoB) tenta promove a “venezualização” do 
Maranhão. 
 
“Isso é uma Venezuela, uma Coreia do Norte no Maranhão!”, reagiu. 
 
Ele cobrou investigação do caso, sob pena de a eleição deste ano estarem prejudicadas 
no estado. 
 
“Um verdadeiro absurdo! É necessário e urgente que haja investigação sobre esse fato; 
do contrário, comprometerá a lisura do processo eleitoral deste ano. Não podemos 
permitir que esse Governo criminoso volte a agir, como fez nas eleições municipais, que 

http://gilbertoleda.com.br/2018/04/20/perseguicao-governo-manda-policia-adversarios-no-interior/
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usou às forças de segurança para perseguir adversários, abusou do poder e da máquina 
pública em favor dos seus aliados”, destacou. 
 

 
 
A deputada Andrea Murad (PRP) afirmou que vai denunciar o caso à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
 
“Vou denunciar Flávio Dino para a Procuradoria Geral Eleitoral junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral. A única forma de garantir a lisura do pleito é uma intervenção federal”, 
completou. 
 



 

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 

Outro lado 
 
Em nota, a Polícia Militar do Maranhão confirmou a edição do memorando, mas garantiu 
que trata-se de “um equívoco grave e sem precedentes, não autorizado pelo Comando 
da Instituição Policial Militar, que na sua gênese procurava tão somente catalogar dados 
informativos e estatísticos que subsidiassem um banco de dados para a elaboração do 
planejamento do policiamento das eleições 2018”. 
 
Ainda de acordo com o comunicado, assinado pelo coronel PM Jorge Luongo, 
comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, os oficiais envolvidos no caso foram 
afastados e responderão sindicância. O documento, diz o governo, foi tornado sem 
efeito. 
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Roberto Costa e João Alberto conseguem apoio a municípios atingidos por enchentes 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) foi eleito presidente da Frente Parlamentar 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tem como objetivo acompanhar e prestar 
assistência às cidades maranhenses atingidas pelas enchentes. 
 
Ele participou de uma reunião muito proveitosa, na última terça-feira (18), em Brasília, 
na presidência do Senado Federal, com a presença do ministro da Integração Nacional, 
Antônio Pádua de Deus Andrade, e o senador João Alberto (MDB), para buscar apoio, 
junto ao Ministério de Integração Nacional, para os municípios maranhenses atingidos 
pelas enchentes. 
 
Segundo dados da Defesa Civil, 11 municípios maranhenses decretaram estado de 
emergência, como: Marajá do Sena, Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago dos Rodrigues, 
Presidente Vargas, Brejo, São João do Sóter, Tuntum, Caxias, Formosa da Serra Negra e 
São Luís Gonzaga. 
 
O parlamentar reafirmou o seu compromisso e solidariedade com o povo maranhense e 
sua solidariedade. De acordo com o último levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros 
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e Defesa Civil do Maranhão, existem 2.357 famílias desabrigadas com as enchentes em 
todo o Estado do Maranhão. 
 
O senador João Alberto informou toda a situação em que se encontra Estado e 
demonstrou a preocupação com a necessidade de socorro às vítimas das fortes chuvas. 
“É importante que o socorro seja completo para que todos os afetados retomem suas 
vidas o mais rápido possível, com atendimento médico, construção de casas e de redes 
de escoamento da água”. 
 
Em Bacabal, há mais de 700 pessoas desabrigadas que se encontram em situação de 
calamidade nos ginásios e no estádio. O parlamentar Roberto Costa destacou a 
problemática. “Estive nestes locais e pude perceber o sofrimento do povo, que padece 
por falta de alimentos, falta de medicamentos, falta de água.  Estamos denunciando o 
prefeito de Bacabal, o senhor Zé Vieira, que não decretou estado de emergência ao 
município”. 
 
Roberto Costa ressaltou a prioridade da Prefeitura de Bacabal. “Foi gasto do dinheiro 
público o valor de um milhão de reais, com contrato com bandas de forró, no aniversário 
da cidade. Em função dessa festa, a Gestão Municipal deixa de decretar estado de 
emergência, que é a real situação da cidade. Enquanto isso, o povo bacabalense sofre e 
clama por assistência, saúde, educação, infraestrutura. Embora, a Gestão Municipal não 
tenha decretado estado de emergência”. 
 
O deputado Roberto Costa afirmou que, mesmo diante desta situação, junto com o 
senador João Alberto, conseguiram apoio para que o município de Bacabal seja a cidade 
polo, ou seja, um posto de comando para atender aos municípios da região do Médio 
Mearim atingidos pela chuva. “Bacabal receberá toda a estrutura da Defesa Civil 
Nacional, com cestas básicas, colchões e equipamentos para serem distribuídos aos 
demais municípios da Região Mearim”, conclui Roberto Costa. 
 
O nível do Rio Mearim já está oito metros acima do normal e mais de nove mil pessoas 
foram afetadas direta ou indiretamente, de acordo com a Defesa Civil do Maranhão. O 
ministro afirmou que o Ministério não tem medido esforços para prestar todo apoio 
necessário aos municípios afetados. 
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Andrea: “Imaginem o que deve ter saído da conta de Mariano para compra de votos” 

 
 
A deputada Andrea Murad (PRP) destacou, em discurso ontem (18) a prática constante 
de Mariano de Castro, descrita em carta de sua autoria, sobre os vários serviços e 
pagamentos que demandavam ao ex-assessor do governo Flávio Dino sem qualquer 
contrato ou legalidade (saiba mais). 
 
Num dos trechos do manuscrito, por exemplo, ele revela irregularidades no contrato da 
Maternidade Marly Sarney (reveja). 
 
No pronunciamento, a parlamentar criticou a linha de defesa dos governistas. 
 
“A maneira dele [Flávio Dino] se defender é dizendo que a carta é inventada, que são 
reportagens e fotos fraudadas, essa é a maneira dele se defender nesse escândalo e deve 
estar se perguntando como vai sair dele. O fato é que ele não vai sair, vai entrar cada vez 
mais, está dentro, ele é o cabeça disso tudo que aconteceu, ou seja, o fato estarrecedor 
são aqueles narrados por Mariano de uso dos recursos desviados da saúde para agir 
pontualmente nos municípios em que o governador tinha interesse na eleição municipal 
como em Coroatá, comprando ar condicionados, fazendo pagamentos e outros absurdos 
com recursos da saúde, transferidos para sua conta pessoal e usados de forma irregular. 

http://gilbertoleda.com.br/2018/04/14/carta-atribuida-a-mariano-de-castro-traz-detalhes-da-corrupcao-na-ses/
http://gilbertoleda.com.br/2018/04/19/em-manuscrito-mariano-relatou-irregularidades-na-marly-sarney/
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Imaginem o que deve ter saído da conta de Mariano para compra de votos, apoio a 
vereadores e tantas outras ilegalidades. E esses fatos, como bem demonstrou o 
blogueiro Luís Pablo, contaram com a participação direta e presencial de Flávio Dino. Por 
isso é necessária uma investigação do STJ para pegar a cabeça da cobra, não adianta só 
o corpo”, disse Andrea. 
 
Andrea ressaltou ainda o fato da intensa participação do Luis Júnior no esquema junto 
com o Mariano. Luís Junior já fez parte do quadro da Secretaria de Estado da Saúde e 
está cumprindo prisão domiciliar, e para deputada detém informações cruciais para 
desfecho da investigação. 
 
“Dou exemplo aqui do Luis Júnior, que eu alertei Flávio Dino quando ele o nomeou como 
gestor da rede de saúde estadual, o mesmo que assaltou e eu falei aqui na época, 
assaltou a Prefeitura de Coroatá junto com Luís da Amovelar nos anos de 2008 a 2012. 
Mesmo assim nomeou o Luis Júnior, está aí em prisão domiciliar, precisa ter cuidado 
para não acontecer com ele o que aconteceu com Mariano quando querem descarregar 
a culpa somente nos funcionários. Luis foi condenado pelo TCE a devolver mais de sete 
milhões ao município em apenas um ano de gestão julgada. Ainda faltam sete anos de 
contas para ser julgadas. Como está na carta, ele é sócio, parceiro e operador com 
Mariano e pode falar o que fez para se livrar da cadeia. Vamos aguardar”, discursou. 
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Flávio Dino larga na frente ao apresentar chapa majoritária com Carlos Brandão, 
Weverton Rocha e Eliziane Gama 

 
Flávio Dino entre Carlos Brandão, Weverton Rocha e Eliziane Gama no ato de apresentação dos  
nomes da sua chapa majoritária para as eleições de outubro 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) buscará a reeleição liderando chapa que tem o vice-
governador Carlos Brandão (PRB) também buscando a renovação do mandato, e os 
deputados federais Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT) como candidatos às 
duas cadeiras no Senado. A composição da chapa majoritária foi apresentada a 
presidentes de 14 dos 15 partidos que formam a aliança governista – PCdoB, PT, PPS, 
PRB, PTB, PTC, SD, PEN, PSB, PP, DEM, PR – na noite de quinta-feira, no Palácio dos Leões. 
Com a definição, o governador Flávio Dino larga na frente na corrida pelo voto, 
demonstrando que soube construir a base de sustentação do seu projeto de poder, 
aliando eficiência administrativa com inteligência política. Os seus companheiros de 
chapa estão inteiramente alinhados ao horizonte político alcançado pelo governador, 
estando também cientes de que enfrentarão adversários tarimbados e duros, e 
dispostos a usar todos os seus recursos e trunfos na disputa, uns para voltar ao poder, 
como a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), e outros para chegar lá pela primeira 
vez, como é o caso do senador Roberto Rocha (PSDB). 
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Ao fazer a proposta de chapa majoritária aos partidos, o governador Flávio Dino foi 
enfático ao afirmar que não se trata de uma imposição. Ele deixou os partidos à vontade 
para respaldar ou não os nomes, esperando que os indicados já tenham feito o seu dever 
de casa buscando o aval das agremiações aliancistas. A definição também foi feita com 
base na avaliação de pesquisas recentes, que apontam, primeiro, sua liderança folgada 
nas intenções de voto até aqui, para governador, e que indicam que os candidatos ao 
Senado têm suporte político e viabilidade eleitoral para conseguir bom desempenho nas 
urnas. 
 
O governador e sua aliança partidária caminharão agora para as urnas cientes dos 
imensos desafios que têm pela frente. Primeiro, e de convencer o eleitorado de que está 
realizando um bom Governo e que precisa de mais um mandato para consolidá-lo. E o 
segundo é o de que, se eleitos senadores, Weverton Rocha e Eliziane Gama fortalecerão 
um eventual segundo Governo com no Congresso Nacional, revertendo a situação atual, 
na qual a bancada do Maranhão no Senado é inteiramente hostil ao seu Governo. Se for 
reeleito levando junto os dois novos senadores, o governador Flávio Dino sairá das urnas 
de outubro com a sua liderança consolidada e permitindo-lhe intensificar sua cainhada 
política para um desfecho absolutamente imprevisível em 2022. 
 
Os deputados federais Eliziane Gama e Weverton Rocha têm noção clara e ampliada do 
cenário em que estão se movimentando. Sabem que se forem eleitos, passarão a ser 
nomes considerados cacifados de maneira diferenciada. Ela entrou nessa seara 
embalada pelas pesquisas de opinião que a apontam como um dos nomes mais fortes 
da disputa, e mais do que isso, que precisa convencer o eleitorado de que seu projeto 
senatorial consistente, como vem sendo o seu elogiado desempenho na Câmara Federal, 
reconhecido até mesmo por adversários. O mesmo cenário se descortina para Weverton 
Rocha, que, se eleito for, sairá das urnas como nome forte para o Governo do Estado em 
2022. 
 
A definição da chapa majoritária liderada pelo governador Flávio Dino certamente abre 
caminho para que seus adversários também definam as suas. Roseana Sarney já tem o 
senador e ex-ministro Edison Lobão como candidatos ao Senado, faltando-lhe bater 
martelo apenas na escolha ha do vice, que ainda não está devidamente encaminhada, 
mas é possível que ela recaia sobre o senador João Alberto (MDB), que decidiu não correr 
por um novo mandato na Câmara Alta. Roberto Rocha, por sua vez, já tem chapa 
encaminhada com o ex-governador José Reinaldo Tavares e o deputado estadual 
Alexandre Almeida (PSD) para o Senado, dependendo ainda de um nome para ser seu 
vice. O cenário da corrida pelo Palácio dos Leões e para as duas cadeiras no Senado está, 
como se vê, praticamente definido. E nesse contexto a única incógnita continua sendo o 
deputado estadual Eduardo Braide, que poderá ou não ser candidato a governador. 
 
Em Tempo: o presidente do PROS, ex-ministro Gastão Vieira, não compareceu ao ato de 
apresentação da chapa porque está em viagem ao exterior. 

 


