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Devaneio: Waldir Maranhão continua insistindo em candidatura ao Senado 

 
 
Depois de ser rejeitado pelo PT e se filiado ao PSDB, o deputado Waldir Maranhão ainda 
não desistiu do seu projeto de concorrer ao Senado nas eleições deste ano. 
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Durante visitas feitas a lideranças políticas do interior, Waldir tem reafirmado sua pré-
candidatura de senador e pedido apoio ao sonho que não deve se concretizar. (veja na 
imagem acima) 
 
Entretanto, como se sabe o PSDB já tem dois nomes para a vaga: José Reinaldo Tavares 
e Alexandre Almeida. Eles foram confirmados pelo presidenciável Geraldo Alckmin em 
visita a São Luís como os candidatos do ninho tucano no Maranhão à Câmara Alta. 
 
A persistir em mais essa ilusão de que disputará o senado pelo PSDB, Waldir pode acabar 
se frustrando novamente. Só que dessa vez não poderá mais mudar de partido. 
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Glalbert Cutrim participa de grande encontro com a Juventude de São Luís 

 
 
O evento aconteceu em pleno sábado, 19, pela manhã, e lotou a Sede do PDT, no centro 
da capital. Jovens de diversos bairros e membros de Grêmios Estudantis estiveram 
presentes na Roda de conversa com a juventude de São Luís, composta pelo deputado 
Glalbert Cutrim (PDT); pelo ex-presidente da Famem, Gil Cutrim (PDT), pelo presidente 
municipal da JS-PDT, Joanderson Barbosa; a presidente da Central Estudantil-CES, Denise 
Duarte; Clarissa Almeida, membro da executiva municipal do PDT; Ruslana Lopes, 
presidenta do Conselho Municipal da Juventude; Denis Ribeiro, presidente estadual da 
JS-PDT;  Lucivaldo Lopes, do PDT de Bacuri e do vereador Raimundo Penha, presidente 
municipal do PDT. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), idealizador do encontro, respondeu perguntas, ouviu 
propostas e ratificou seu compromisso com políticas públicas voltadas para os jovens do 
Maranhão. 
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“Em 2014, rodei o Estado inteiro, e em todas as cidades que eu chegava, para muitos era 
uma surpresa, um candidato tão jovem, e assim como vocês, eu dialogava com o público 
presente e falava da necessidade de termos jovens na política, lutando por um Maranhão 
de todos. O resultado veio nas urnas, e tivemos a segunda maior votação, prova de que 
a população acredita na nossa juventude. Durante o meu mandato, sempre me 
preocupei em lutar pelo direito de todos, em especial dessa classe que está começando 
a vida. Hoje venho aqui prestar contas com vocês, dizer que nosso mandato está à 
disposição da Juventude, e afirmar que continuaremos empenhados em garantir dias 
melhores para todos”, destacou Glalbert. 
 
O presidente estadual da Juventude Socialista, vereador Denis Ribeiro, falou do apoio 
que vem recebendo do deputado, e destacou alguns projetos idealizados por Glalbert 
Cutrim e que tem beneficiado jovens de todas as regiões do Estado. 
 
“A meia passagem do ferry boat por exemplo, existe desde de 2004, mas só passou a 
funcionar em 2016, após pedirmos o apoio do deputado. Agora, tramita na Assembleia, 
Projeto de Lei de autoria de Glalbert, que após dialogar com representantes estudantis, 
propôs alteração na lei para facilitar a vida dos estudantes que moram em outros 
municípios e precisam se deslocar para capital”, relembrou Denis. 
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Restam duas incógnitas para disputa de governador: Ricardo Murad e Eduardo Braide 

 
 
Após a confirmação da ex-governadora Roseana Sarney (MDB), que irá concorrer ao 
Governo do Maranhão restam duas incógnitas para a corrida eleitoral: Ricardo Murad 
(PRP) e Eduardo Braide (PMN). O ex-secretário de Saúde foi o primeiro a anunciar sua 
pré-candidatura ainda em 2017, porém sem conseguir aglutinar partidos em torno do 
seu projeto, a sua presença na disputa de outubro corre sério risco. Situação semelhante 
vive o deputado estadual, mas diferente de Murad, Braide possui conversas adiantas 
com cinco legendas, o problema é que todas são nanicas e juntas não somam nem 30 
segundos de tempo de TV. 
 
A entrada de Ricardo e Eduardo agregaria muito para disputa eleitoral de 2018. Ambos 
possuem um bom repertório e qualificariam o debate sobre o Maranhão. Mas ambos 
também têm projetos pessoais e temem que uma entrada na disputa do Governo 
poderia atrapalha-los. 
 
Ricardo Murad tem como ambição principal eleger a filha, Andréa Murad, como 
deputada federal e também mantém o desejo de garantir um representante na 
Assembleia Legislativa, o qual seria seu genro, Sousa Neto (PRP). 
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Já Eduardo Braide ambiciona a Prefeitura de São Luís e o temor de ficar dois anos sem 
mandato em caso de derrota para o Governo do Maranhão, acaba o desestimulando 
para entrar na disputa majoritária. 
 
Na construção de alianças, Ricardo Murad é o que enfrenta maior dificuldade, o seu 
partido, o PRP ainda não se aproximou com ninguém. Por isso, o ex-secretário de Saúde 
vive uma dúvida que orbita entre uma aproximação com Roseana Sarney (MDB), Roberto 
Rocha (PSDB) ou Maura Jorge (PSL). 
 
Eduardo Braide tem uma expectativa de uma aliança que envolve PMN-PSC-PHS-
AVANTE-REDE-PPL. A somatória do tempo dos partidos e do proporcional distribuído a 
todos candidatos chega aos 29 segundos. Na avaliação própria, ainda insuficiente para 
ter chances de chegar ao segundo turno. 
 
É óbvio que os dois podem esticar essa corda até agosto, prazo final das convenções, 
mas cresce a expectativa para um posicionamento o quanto antes, principalmente de 
Eduardo Braide que pode ser a principal novidade da eleição maranhense. 
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Fábio Macedo parabeniza Hernando Macedo pela posse na Secretaria de Trabalho e 
Economia Solidária 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, prestigiou nesta segunda-
feira (21), a solenidade de posse do novo secretário de Estado do Trabalho e Economia 
Solidária, Hernando Macedo. A cerimônia aconteceu no Salão de Atos do Palácio dos 
Leões com a participação do Governador Flavio Dino, que empossou o ex-prefeito de 
Dom Pedro. 
 
Na ocasião, Fábio destacou a competência de Hernando, frente a prefeitura de Dom 
Pedro, onde foi prefeito no período de 2012 a 2016. Hernando Macedo fez uma grande 
gestão enquanto foi prefeito, levando desenvolvimento, trabalho, educação e saúde de 
qualidade, transformando a vida de várias pessoas em Dom Pedro. Tenho certeza que 
fará um excelente trabalho na Secretaria do Trabalho e irá ajudar o governo Flávio a levar 
condições de vida mais dignas para o nosso povo”, afirmou. 
 
O evento contou com a participação de várias lideranças políticas que incluíam o vice-
governador, Carlos Brandão, o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, o 
deputado federal Weverton Rocha, varios deputados estaduais, os prefeitos Erlânio 
Xavier (Igarapé Grande), Dr Cristino (Araioses), o presidente da Câmera de Vereadores 
de Pedreiras e familiares do novo secretário. 
 
Hernando Macedo garantiu que irá trabalhar fortemente na execução dos planos e ações 
do governo. “Estou preparado para contribuir com o estado e buscar, cada vez mais, 
oportunidades de trabalho para o povo maranhense”, disse. 

 



 

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 Alcântara, Othelino prestigia entrega da nova 

iluminação da Igreja Nossa Senhora do Carmo 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/05/2018 

Em Alcântara, Othelino prestigia entrega da nova iluminação da Igreja Nossa Senhora do 
Carmo 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), prestigiou, no 
último sábado (19), a entrega de uma moderna iluminação de LED na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo, em Alcântara, feita pela Prefeitura do município, pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Cemar. 
 

 
 
Othelino Neto estava acompanhado de sua esposa Ana Paula Lobato, presidente do 
Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), do ex-secretário de Comunicação e Assuntos 
Políticos do Estado, Márcio Jerry, e da chefe da Assessoria Especial do Governo, Joslene 
da Silva Rodrigues. 
 
O prefeito do município, Anderson Wilker (PCdoB); o superintendente do Iphan-MA, 
Maurício Itapary; o presidente da Cemar, Augusto Dantas; além de diretores e 
engenheiros da companhia de energia também estiveram presentes na entrega da 
iluminação da Igreja, que abrilhantou a Festa do Divino, comemorada há 400 anos na 
cidade. 
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“Nesta época da Festa do Divino, a cidade fica lotada, cheia de turistas. Então, não teria 
data mais especial para iniciar esse projeto, que deixa Alcântara mais bela nesse tom de 
luz amarelada, ressaltando as características dos seus prédios históricos”, acentuou o 
presidente Othelino Neto. 
 
Márcio Jerry destacou que a Festa do Divino “é uma tradição muito forte e referência 
em turismo religioso, razão pela qual o governador Flávio Dino (PCdoB) tem dado 
atenção especial à cidade”. 
 
O presidente da Assembleia e a comitiva percorreram trechos da cidade. O diretor do 
Iphan e a equipe da Cemar, coordenada pelo diretor Comercial e Técnico, Sérgio de 
Melo, estavam no grupo e explicaram os aspectos técnicos do projeto. 
 
Portas abertas 
 
O prefeito Anderson Wilker elogiou o projeto e ouviu do superintendente do Iphan-MA 
que o órgão busca eficiência e valorização das cidades turísticas. Além disso, garantiu 
que o instituto está de portas abertas para novas parcerias. 
 
A obra integra o Projeto “Luzes da Cidade” que beneficia municípios providos de 
monumentos históricos eleitos pela Unesco com investimento de R$ 1,2 milhão e 
redução de energia elétrica de 54%. 
 
O Projeto “Luzes de Alcântara” faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL 
que tem como objetivo promover a modernização do sistema de iluminação das áreas 
urbanas e Centro Histórico do município de Alcântara, além de promover a iluminação 
artística de monumentos históricos (Praça da Matriz, Pelourinho, Igreja do Sinos, etc.), 
começando pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
 
Fazendo história 
 
De acordo com o superintendente do Iphan-MA, o projeto fará com que Alcântara brilhe 
ainda mais, pois a nova iluminação acarretará melhoria na segurança, além de ajudar a 
fomentar, ainda mais, o turismo da cidade. A conclusão do Projeto “Luzes de Alcântara” 
acontecerá em agosto deste ano. 
 
Maurício Itapary lembrou que, em 1988, Alcântara foi elevada ao posto de Cidade 
Monumental pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e dividida em 
áreas de conservação e preservação rigorosa. 
 
O Projeto “Luzes de Alcântara” foi elogiado pelo guia turístico Danilo de Alcântara, que 
tem o nome em homenagem ao santo padroeiro da cidade. Ele mostrou as belezas 
históricas do Pelourinho e a Igreja da Matriz, local da primeira missa realizada no 
município, em 1648. 
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Presença de Roseana na disputa reforça tese de duas rodadas de votação no estado; 
demais candidatos também tendem a crescer, superando a força de Eduardo Braide, que 
se ausentou do debate 

 
CHAPA PRONTA. Roseana em fotomontagem com Sarney Filho e Lobão; pesquisa mostra favoritismo 

 
A presença da ex-governadora Roseana Sarney (MDB) na disputa pelo Governo do 
Estado é a certeza de que haverá segundo turno no Maranhão. 
 
Com recall eleitoral histórico na casa dos 40%, a ex-governadora já polariza, sozinha, o 
eleitorado com o governador Flávio Dino (PCdoB) que, por estar no poder, pode angariar 
outros 40%. 
 
Neste caso, ambos disputariam um confronto direto na segunda rodada de votações. 
 
A partir da confirmação de candidatura de Roseana Sarney, a eleição maranhense passa 
a ganhar contornos definitivos, independentemente da entrada ou não do deputado 
Eduardo Braide (PMN). 
 
Aliás, a hipótese Braide vai ficando cada vez mais improvável à medida que o tempo vai 
passando e os partidos – grandes ou pequenos – vão tomando suas posições, restando 
pouca margem para o parlamentar. 
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AUSENTE. Eduardo Braide manteve-se distante do debate e começa a perder espaços para os demais candidatos 

 
Até agora, todas as pesquisas apontam o nome de Braide na terceira posição, mas a 
tendência é que outros candidatos, como o senador Roberto Rocha (PSDB) e a ex-
prefeita Maura Jorge (PSL) cresçam, até superá-lo. 
 
E é o que deve ocorrer nos próximos meses, quando os candidatos já começam a se 
preparar para as convenções que definirão as chapas. 
 
É aguardar e conferir… 
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Festa das Mães de Roberto Costa leva multidão para Centro Cultural em Bacabal 

 
 
Milhares de pessoas participaram da Grande Festa das Mães realizada pelo deputado 
estadual Roberto Costa, que ocorreu no último sábado (19), no Centro Cultural. O evento 
é tradição, sendo realizado todos os anos pelo deputado Roberto Costa, e mais uma vez 
foi marcado pela sua grandiosidade e sucesso na cidade. 
 
Mesmo diante da perseguição da Prefeitura de Bacabal, que queria a qualquer custo 
impedir a realização da Festa, chegando até interromper o fornecimento de iluminação 
pública para o espaço do evento. Mas, o deputado Roberto Costa não deixaria de 
homenagear as mães bacabalenses e providenciou o gerador para o abastecimento de 
energia. E teve festa, sim! 
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Na chegada ao evento, o deputado Roberto Costa teve uma recepção calorosa do povo 
bacabalense. Ele recebeu todo o carinho e palavras de apoio, que afirmavam ser um 
político atuante e que pensa no povo bacabalense, proporcionando momentos de 
alegria à população. 
 
Durante a Festa das Mães teve sorteio de mais de 100 prêmios, várias geladeiras, vários 
fogões, vários tanquinhos, várias Tvs, 10 poupanças de 500 reais e um super prêmio, 
uma POP 100. 
 

 
 
A dona Ana da Silva, moradora do Parque Amazonas, ganhou uma geladeira e agradeceu 
ao deputado estadual Roberto Costa. “Muito feliz de ganhar essa geladeira. Obrigada, 
deputado Roberto Costa por nos proporcionar momentos como este, que o senhor 
continue assim, lembrando do povo bacabalense”. 
 
Outra felizarda foi dona Carmelita de Oliveira, moradora do Centro, que ganhou uma 
televisão. “Estava precisando de uma televisão, agora vou poder assistir com toda a 
minha família os jogos da copa.  Esse é o nosso deputado estadual Roberto Costa. O 
deputado que não esquece da gente”. 
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A ganhadora do super prêmio, uma POP 100, foi dona Rosilene da Conceição, do bairro 
Trizidela. “Nunca pensei que fosse ganhar, estou muito feliz. Agradeço ao deputado 
estadual Roberto Costa por realizar essa festa para a gente”. 
 
O deputado estadual Roberto Costa contou sobre o sucesso da Festa das Mães. 
 
“O nosso sentimento é de gratidão pelo povo de Bacabal e pelas mães bacabalenses. 
Mesmo diante da dificuldade, da perseguição da Prefeitura, nós conseguimos realizar 
esta grandiosa festa. Obrigado, mães de Bacabal! O meu carinho e minha admiração as 
mães bacabalenses”. 
 

 
 
Participaram do evento o deputado federal João Marcelo, o Secretário Nacional de 
Juventude, Assis Filho, o presidente da Câmara de Vereadores, Edvan Brandão, a 
vereadora Natália Duda, vereador Melquides, vereador Joãozinho do Algodãozinho, 
vereador Venâncio, vereador Serafim, o líder político Dedê da Trizidela, a Vanusa da 
Jades, o padre Lauro, o apóstolo Cláudio, o coordenador Marcelo Almeida, o líder 
comunitário Leonardo, professor Jerry. 
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Alexandre Almeida se reúne com vereadores e apresenta mais de R$ 1,5 milhão em 
emendas para Timon 

 
 
O deputado estadual Alexandre Almeida (PSDB) fez uma visita à Câmara Municipal de 
Timon no início da manhã desta segunda-feira, 21, e foi recebido no gabinete da 
presidência pelo presidente da Casa, Uilma Resende (PSB) e demais vereadores. O 
parlamentar foi levar até o conhecimento dos vereadores timonenses uma série de 
emendas de sua autoria que foram destinadas a Timon. 
 
Segundo Alexandre, uma emenda aprovada no orçamento do Estado contempla, no 
valor de R$ 100 mil, a reforma e ampliação na Fundação Câmara Municipal de Timon e 
mais R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos. Além dos R$ 150 mil destinados à 
Fundação Câmara Municipal de Timon, Alexandre Almeida destinou ainda R$ 500 mil 
para a construção de um ginásio de esportes no município de Timon, R$ 450 mil para a 
aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Drº Luís Firmino de Sousa (Hospital 
do Parque Alvorada), R$ 300 mil para a construção da sede do SAMU e mais R$ 150 mil 
para a realização do Salão do Livro de Timon (SaliTi). 
 
Para o parlamentar, são valores que beneficiam a população. 
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“São recursos de minhas emendas individuais aprovadas ao orçamento do Estado do 
Maranhão e que vão permitir que a Fundação continue prestando serviços para a 
população timonense, em especial a qualificação profissional”, afirmou. 
 
O presidente da Câmara Municipal de Timon, Uilma Resende, destacou a importância da 
visita do deputado Alexandre Almeida e o volume de recursos que o mesmo foi 
apresentar aos vereadores. O presidente afirmou ainda que independente de bandeiras 
partidárias distintas é importante que os políticos timonenses se unam para trazer mais 
recursos para o município. 
 
O vereador líder da oposição na Câmara Municipal de Timon, Anderson Pêgo (PSDB), 
destacou a atitude do presidente Uilma em receber o deputado Alexandre Almeida e 
tomar conhecimento dos recursos que ele está trazendo para Timon. 
 
“Só temos a agradecer ao gesto tanto do deputado Alexandre Almeida, quanto do 
presidente Uilma Resende, que independente de bandeiras partidárias hoje se reuniram 
em prol do bem da população timonense. O deputado Alexandre Almeida não veio aqui 
fazer política, ele trouxe as suas indicações de emendas aprovadas no orçamento do 
Estado e agora cabe a nós vereadores e ao prefeito de Timon cobrar o governador para 
que o nosso município possa receber estes recursos o mais rapidamente possível”, 
relatou. 
 
Alexandre Almeida lembrou que no final de 2017, momento da indicação das emendas 
ao orçamento, se reuniu com os vereadores Henrique Júnior, Socorro Waquim, Adão da 
Ceasa, Antunes Macêdo, Anderson Pêgo, Ramon Júnior e Francisco Torres para que 
todos juntos pudessem definir áreas e valores a serem contemplados no município de 
Timon. 
 
“As emendas que estamos apresentando hoje é o resultado do trabalho conjunto do 
nosso mandato na Assembleia Legislativa em parceria com os nossos vereadores de 
oposição, que nos trouxeram demandas e sugestões de aplicações de recursos nas áreas 
de saúde, esporte, educação e cultura, o que mostra a importância desse intercâmbio 
entre os legislativos estadual e municipal”, concluiu. 
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Waldir Maranhão desafia PSDB e continua com sua pré-candidatura ao Senado 

 
Mesmo com a decisão do PSDB, Waldir Maranhão continua tocando sua pré-candidatura de olho no Senado Federal 

 
O deputado federal, Waldir Maranhão (PSDB), parece desafiar seu partido, o senador 
Roberto Rocha, o ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira, e o pré-candidato à 
Presidência da República, Geraldo Alckmin. 
 
Apesar de todos se pronunciarem sobre a formação oficial da chapa majoritária do PSDB 
no Maranhão, tendo o deputado estadual, Alexandre Almeida, e o deputado federal, 
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José Reinaldo, como pré-candidatos a senador, Waldir Maranhão continua tocando sua 
pré-candidatura de olho no Senado Federal. 
 
Em recente visita ao município de Balsas, Waldir Maranhão reuniu lideranças políticas e 
reafirmou sua candidatura. O deputado continua com a mesma tática, de quando 
pertencia ao grupo governista. 
 
Basta saber se o pré-candidato ao governo, o senador Roberto Rocha, vai aceitar Waldir 
Maranhão, ao invés do jovem Alexandre Almeida. A disputa interna está acirrada no 
PSDB, já que Alexandre retirou sua candidatura à reeleição como deputado estadual. 
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“Roseana fez tremer as bases palacianas”, diz César Pires 

 
 
O deputado estadual César Pires (PV) foi sucinto, hoje (22), a comentar a repercussão do 
ato político realizado ontem (21) pela ex-governadora Roseana Sarney (MDB). 
 
Em discurso na Assembleia, ele avaliou a série de ataques de comunistas à emedebista 
após o evento. 
 
“Roseana fez tremer as bases palacianas. Essa é a verdade”, disse. 
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Festa das Mães: Roberto Costa leva multidão ao Centro Cultural de Bacabal 

 
 

 
 
Milhares de pessoas participaram da Grande Festa das Mães realizada pelo deputado 
estadual Roberto Costa, que ocorreu no último sábado (19), no Centro Cultural. O evento 
é tradição, sendo realizado todos os anos pelo deputado Roberto Costa e mais uma vez 
foi marcado pela sua grandiosidade e sucesso na cidade. 
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Mesmo diante da perseguição da Prefeitura de Bacabal, que queria a qualquer custo 
impedir a realização da Festa, chegando até interromper o fornecimento de iluminação 
pública para o espaço do evento. Mas, o deputado Roberto Costa não deixaria de 
homenagear as mães bacabalenses e providenciou o gerador para o abastecimento de 
energia. E teve festa, sim! 
 
Na chegada ao evento, o deputado Roberto Costa teve uma recepção calorosa do povo 
bacabalenses. Ele recebeu todo o carinho e palavras de apoio, que afirmavam ser um 
político atuante e que pensa no povo bacabalense, proporcionando momentos de 
alegria à população. 
 
Durante a Festa das Mães teve sorteio de mais de 100 prêmios, várias geladeiras, vários 
fogões, vários tanquinhos, várias Tvs, 10 poupanças de 500 reais e um super prêmio, 
uma POP 100. 
 
A dona Ana da Silva, moradora do Parque Amazonas, ganhou uma geladeira e agradeceu 
ao deputado estadual Roberto Costa. “Muito feliz de ganhar essa geladeira. Obrigada, 
deputado Roberto Costa por nos proporcionar momentos como este, que o senhor 
continue assim, lembrando do povo bacabalense. 
 
Outra felizarda foi dona Carmelita de Oliveira, moradora do Centro, que ganhou uma 
televisão. “Estava precisando de uma televisão, agora vou poder assistir com toda a 
minha família os jogos da copa.  Esse é o nosso deputado estadual Roberto Costa. O 
deputado que não esquece da gente”. 
 
A ganhadora do super prêmio, uma POP 100, foi dona Rosilene da Conceição, do bairro 
Trizidela. “Nunca pensei que fosse ganhar, estou muito feliz. Agradeço ao deputado 
estadual Roberto Costa por realizar essa festa para a gente”. 
 
O deputado estadual Roberto Costa contou sobre o sucesso da Festa das Mães. ” O nosso 
sentimento é de gratidão pelo povo de Bacabal e pelas mães bacabalenses. Mesmo 
diante da dificuldade, da perseguição da Prefeitura, nós conseguimos realizar esta 
grandiosa festa. Obrigado, mães de Bacabal! O meu carinho e minha admiração as mães 
bacabalenses”. 
 
Participaram do evento o deputado federal João Marcelo, o Secretário Nacional de 
Juventude, Assis Filho, o presidente da Câmara de Vereadores, Edvan Brandão, a 
vereadora Natália Duda, vereador Melquides, vereador Joãozinho do Algodãozinho, 
vereador Venâncio, vereador Serafim, o líder político Dedê da Trizidela, a Vanusa da 
Jades, o padre Lauro, o apóstolo Cláudio, o coordenador Marcelo Almeida, o líder 
comunitário Leonardo, o professor Jerry. 
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Edilázio tenta cantar de galo e Bira enquadra “Só se elege na caneta da Juíza” 

 
 
Sem moral e mimado, o deputado estadual Edilázio Junior (PV), em mais um ataque 
contra o governador Flávio Dino (PC), protagonizou na manhã desta terça-feira (22) um 
verdadeiro barraco no Plenário da Assembleia Legislativa. Desta vez, contra o também 
deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), que, ao rebater as ofensas do genro da 
desembargadora Nelma Sarney, afirmou que ele (Edilázio) não tem moral e se elege na 
caneta da Juíza. 
 
Tudo começou quando o defensor da oligarquia Sarney na Assembleia subia à tribuna 
para falar da pré-candidatura de Roseana Sarney (MDB) à governadora do Estado. 
Conhecido como uma das viúvas da Oligarquia, o parlamentar achou pouco tecer elogios 
ao grupo que faz parte e partiu para o discurso desqualificado de ataques ao Governo 
do Estado. Não deu outra, foi enquadrado pelos deputados Marco Aurélio (PCdoB) e Bira 
do Pindaré (PSB). 
 
“Ela que já foi quatro vezes governadora do Estado e eu considero realmente 
importante, que ela seja candidata. Não tem candidatura melhor para enfrentar nesse 
momento do que a dela, para que a gente possa realmente fazer essa comparação do 
que era o Maranhão sob a sua gestão em quatro mandatos e do que é agora em três 
anos e meio com o governador Flávio Dino (PCdoB). Nós vamos ter oportunidade de 
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comparar em todas as áreas, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura”, 
destacou o deputado Bira. 
 
O socialista lembrou que a Mirante, afiliada da Rede Globo, mostrou o discurso dela e 
citou o ‘laranjal’, mas não tocou no nome do governador, que também é pré-candidato. 
Segundo ele, além do debate político haverá também um enfrentamento ao Império 
Midiático comandado pela Oligarquia Sarney, grupo ao qual o deputado Edilázio defende 
e faz parte. 
 
“Foi curioso ouvir a governadora dizer que o Maranhão era orgulho nacional no seu 
governo. Orgulho nacional? Cabeças decepadas em pedrinha, será que alguém esqueceu 
disso? Da crise do sistema de segurança do Estado? Do pânico em São Luís, dos ônibus 
queimados, de pessoas morrendo? De pessoas inocentes sendo mortas aqui na cidade, 
será que alguém esqueceu disso? Esse é o orgulho nacional?”, questionou. 
 
Ele ainda questionou se orgulho nacional era o caviar, a champanhe, o whisky escocês e 
a lagosta que faziam parte das farras do Palácio dos Leões na gestão da pré-candidata 
de Edilázio Junior, a ex-governadora Roseana Sarney. 
 
“Orgulho nacional o Maranhão com os piores indicadores sociais do Brasil depois de 50 
anos de oligarquia? Os piores indicadores em todas as pastas que a gente possa imaginar. 
Educação, saúde, em tudo o Maranhão nas últimas colocações, isso depois de 50 anos 
de mandonismo, controlando tudo e todas as instituições no Estado do Maranhão e o 
resultado era essa. Aí ela me vem falar de orgulho nacional? Era uma vergonha nacional 
e é por isso que o Brasil inteiro torce pelo governador Flávio Dino”, frisou. 
 
Claramente abalado com o discurso de Bira e sem discurso para rebater, Edilázio partiu 
para ofensas pessoais, desviando o foco da discussão com palavras chulas. Chamou o 
parlamentar de covarde e tentou desmoralizar o parlamento estadual, que no momento 
era presidido pelo deputado Zé Inácio Lula da Silva (PT). Nem mesmo os deputados os 
aliados Max Barros (PMB), César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB) conseguiram 
ajudar o genro de Nelma Sarney. O segundo chegou, inclusive a se ausentar do plenário. 
 
Sensato, Bira tombou, mais uma vez, o defensor da Oligarquia na Assembleia Legislativa. 
Segundo o socialista, o discurso de Edilázio não debate políticas públicas, visa apenas 
desqualificar os colegas de plenário e fazer ‘queimação’. 
 
“Quero dizer ao deputado Edilázio que eu vou ignorar as palavras ofensivas dele contra 
minha pessoa, porque não merece resposta. Não tem moral para falar da minha pessoa, 
é um sujeito que a gente sabe os méritos que usa para conseguir o mandato que tem. A 
gente sabe. Todo mundo sabe… Só se elege na caneta da Juíza”, ressaltou. 
 
Nervoso e descontrolado, Edilázio partiu para cima de Bira com mais ofensas e ameaças. 
Foi preciso a segurança da Casa se aproximar para tentar acalmar os ânimos. Quem não 
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lembra, Edilázio é casado com Alina Silva Sarney Costa, que foi nomeada em fevereiro 
de 2011 para exercer o cargo em comissão (símbolo DNAS) de Assessora Parlamentar na 
Presidência da Mesa – Diretora da Assembleia na gestão do presidente Arnaldo Melo 
(PMDB), aliado do genro da desembargadora Nelma Sarney – que é mãe de Alina. 
Nepotismo cruzado, deputado? 
 
Veja mais... 

 

  

http://www.marrapa.com/2018/05/22/edilazio-tenta-cantar-de-galo-e-bira-enquadra-so-se-elege-na-caneta-da-juiza/
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Roseana Sarney reuniu mais de 10 aliados no lançamento de sua candidatura 

Tudo somado, aquela reunião dava uns cinco séculos de cadeia. 
 
JM Cunha Santos 
 

 
 
Naquela sala, estreita e cheirando ao mofo das tenebrosas transações que arrastaram o 
Maranhão à condição de estado mais pobre do país e seu povo ao impacto da miséria 
absoluta. Não foi a mesma sala onde Sérgio Machado, da Transpetro, teria gravado 
Sarney negociando R$ 18 milhões em propina, mas serviu para abrigar o último suspiro 
da oligarquia. 
 
Mais de 20 pessoas estavam lá. Tinha até dois prefeitos ou um e meio, não deu para 
conferir direito na hora. Roseana Sarney lançou sua candidatura longe, bem longe do 
povo do Maranhão repetindo, como sempre, agressões inomináveis à língua pátria e 
defendendo com unhas e dentes o governo desgraçado do pai de sua candidatura, 
Michel Temer. 
 
Estavam lá Sarney Filho, Edison Lobão, José Sarney, João Alberto, Adriano Sarney, 
Edilazio Júnior, Hildo Rocha, Chiquinho Escórcio. Tudo somado, a julgar pelas últimas 
incursões dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Polícia Federal, Supremo Tribunal 
Federal, Procuradoria Geral da República e Tribunais Regionais Federais, aquela reunião 
dava uns 5 séculos de cadeia. 
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Com as barbas de molho, Maura Jorge e Eduardo Braide não foram convidados nem 
apareceram por lá. 
 
Mas ninguém se fez de rogado. Estava lançada a pedra fundamental da candidatura 
empurrada goela abaixo de Roseana Sarney. Ela tirou dos alforjes um discurso chocho, 
escrito a marqueteiro, alguma coisa no estilo “Return of the Jedi”, uma assombrosa 
coletânea de ameaças ao povo do Maranhão: eu vou voltar, o sarneisismo vai voltar! 
 
Para fazer de São Luís uma das cidades mais violentas do mundo. 
Para reinaugurar um Maranhão sem escolas de ensino médio, sem escolas 
profissionalizantes e sem escolas de tempo integral. 
 
Para que policiais e professores vivam em estado permanente de greve e ganhando 
salários de fome. 
Par inaugurar escolas de taipa e o ensino fundamental em galpões sujos. 
Para que o crime organizado controle o Sistema Penitenciário e as cabeças voltem a voar 
por cima dos muros. 
 
Para dar total apoio à gasolina de 5 reais de Michel Temer, à volta dos maranhenses e 
brasileiros ao fogão de lenha. 
Para o desmonte irracional do Sistema Estadual de Agricultura. 
 
Para abrir as portas dos nossos mais luxuosos hotéis aos doleiros da “Cambio, Desligo”. 
Não vai voltar não. Credo in Cruz, Va de Retro, Pé de Pato, Mangalô, Três Vezes! 
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Em Chapadinha, Fábio Braga recebe apoio do ex-prefeito e líder político Isaías Fortes 

 
 
Neste domingo (20), Fábio Braga deu um passo importante nas movimentações políticas 
deste ano. O deputado estadual, juntamente com o deputado federal André Fufuca, 
recebeu o apoio do ex-prefeito e líder político Isaías Fortes, na cidade de Chapadinha. 
 
Estiveram presentes no evento, a família do ex-prefeito Isaías Fortes. Entre eles, o 
vereador Marcelo Menezes que ressaltou o apoio que Fábio tem dado ao seu pai e que 
agora será retribuído nesta caminhada. 
 
As parcerias começaram a esquentar o cenário político local, dando o pontapé inicial 
para as Eleições 2018. Em discurso, Fábio Braga destacou a importância dos apoios 
municipais para sua candidatura. 
 
“Na política é importante fazer boas parcerias e, nesse caso, somos de cidades vizinhas, 
o que facilita ainda mais a troca de informações. E ainda falo mais: um político honesto 
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não tem o que esconder, por isso faço questão de mostrar nas minhas redes sociais as 
propostas que defendo. Lá vocês podem acompanhar tudo sobre a minha vida”, afirmou 
o deputado, dando a deixa para a população acompanhar seu mandato nas redes sociais. 
 
O ex-prefeito Isaías Fortes, aproveitou o momento para relembrar o apoio que Fábio 
Braga já deu à cidade. “O Fábio nos ajudou quando nós mais precisamos dele, que foi na 
campanha da minha esposa à prefeita de Chapadinha em 2016, não saímos vitoriosos 
mas mostramos que temos muitos amigos aqui em Chapadinha, e foi com a ajuda do 
Fábio Braga que continuamos a nossa caminhada e não desistimos. Agora, chegou a hora 
de nossos amigos ajudarem o Fábio”, disse o líder político. 
 
Atuação 
 
O deputado Fábio Braga é um dos parlamentares com mais presença nas tribunas da 
Assembleia Legislativa, destacando propostas e projetos de várias cidades do Maranhão 
e, principalmente, levando a público as reclamações e reivindicações da população. 

 


