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Na manhã desta quarta-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 
utilizou a tribuna para solicitar que o governador Flávio Dino reduza o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços – ICMS, como forma de diminuir o alto valor da 
gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. Somente nos últimos 
dez dias, já foram 4 aumentos no preço da gasolina no país, sendo que 45% do valor do 
combustível correspondem a impostos. 
 
No final de 2016, o Governo do Estado sancionou a Lei nº 10.542/2016 que aumentou 
os preços da gasolina, do etanol, tarifas de energia elétrica, internet, telefonia e TV por 
assinatura, a partir do reajuste de ICMS, tornando o combustível mais caro em todo 
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Maranhão. Wellington votou contra esse aumento por entender que a medida prejudica 
consideravelmente o povo maranhense. 
 
Atualmente, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual, o que tem 
atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. 
 
“Diante do grande do número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir 
que a população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas 
cargas tributárias. Precisamos encontrar maneiras para que não joguemos o prejuízo no 
bolso do cidadão maranhense onde principalmente os mais pobres, moto-taxistas, 
taxistas padecem. Se na capital o preço já está alto, imagine no interior! Por isso, solicito 
ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 17% para 2% no 
fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de transporte urbano da região 
metropolitana de São Luís e Imperatriz, haja redução da alíquota do ICMS que incide 
sobre o valor do combustível. Votei contra o aumento de impostos dos combustíveis. 
Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, reduza o imposto que incide sobre os 
combustíveis no Maranhão. O povo maranhense não merece pagar por mais essa 
conta!”, destacou o deputado Wellington ao reafirmar seu compromisso com a 
população e a luta para reduzir o preço do combustível. 
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Júnior Verde pede pavimentação da MA-006 e conclusão do Anel da Soja… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) solicitou nesta terça-feira, 22, a pavimentação 
da MA-006, que corta Alto Parnaíba e Balsas, e a conclusão das obras do Anel da Soja. A 
solicitação foi feita por meio de Indicação, e foi destaque no pronunciamento do 
parlamentar. 
 
Pela MA-006, passa mais da metade da produção agrícola do Sul do Maranhão e uma 
parte da safra do Piauí. Atualmente a estrada está em péssimas condições, causando 
prejuízo, sobretudo para o transporte da safra de grãos. 
 
A precariedade, agravada pelo período chuvoso, provoca o aumento do preço do frete e 
atrasa as viagens. 
 
“Segundo relato que ouvi de caminhoneiros que por lá passam, para percorrer um trecho 
de 240 km é gasto até 10 horas. Um absurdo. A falta de manutenção da via compromete 
o escoamento da produção. Por isso estamos empenhados para que a pavimentação da 
MA-006 se concretize. Um sonho para a região”, justificou Júnior Verde. 
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O deputado pediu ainda a conclusão do Anel da Soja, também imprescindível para o 
escoamento da produção e consequente desenvolvimento da agricultura no Maranhão. 
 
“Precisamos de infraestrutura, uma das lutas desde o início do nosso mandato. Apoio e 
logística para o desenvolvimento da produção maranhense, que precisa de mais atenção 
e investimentos”, concluiu. 
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Ricardo Murad iniciará viagens ao interior, disse Andrea Murad 

 
 
A deputada Andrea Murad confirmou em entrevista à Difusora FM que, ainda nesta 
semana, Ricardo Murad vai iniciar as viagens para interior do Maranhão. Andrea é 
candidata a deputada federal e Ricardo Murad a governador, ambos pelo PRP. 
“Ricardo Murad esse final de semana já deve estar indo a alguns municípios e tenho 
certeza que a partir do momento que ele começar a rodar o estado, colocar para as 
pessoas o projeto grandioso que ele tem para o Maranhão, o cenário que aí está já vai 
mudar”, disse Andrea. 
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De fato, Ricardo Murad nunca rodou o estado para falar da sua candidatura, é o único 
pré-candidato que aparece nas pesquisas sem ainda ter feito qualquer tipo de evento no 
Maranhão. Essa iniciativa mostrará a força que tem o ex-secretário junto ao povo e 
lideranças políticas. Ricardo é líder nato, tem o poder de conduzir as pessoas e inspirar. 
Conhecido por ser extremamente verdadeiro, o que alguns não gostam, ele é um político 
claro, se diz que faz ele faz e é exatamente isso o seu diferencial. 
 
Político experiente, conhece o estado como ninguém, conhecido por trator no 
Maranhão, ainda tem a seu favor ter idealizado e construído o maior programa de saúde 
do Brasil em tão pouco tempo, sem falar no fato que hoje a saúde é o grande problema 
do governo Flávio Dino e ninguém melhor que Ricardo para idealizar junto com o povo 
novos e grandes planos para o estado, tanto na saúde quanto nas demais áreas do 
governo. 
 
Afastado da política e do corpo a corpo, os próximos passos irão fazer muita diferença 
na corrida eleitoral. 
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Wellington pede que Flávio Dino diminua impostos no preço do combustível do 
Maranhão 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 
utilizou a tribuna para solicitar que o governador Flávio Dino reduza o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços – ICMS, como forma de diminuir o alto valor da 
gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. Somente nos últimos 
dez dias, já foram 4 aumentos no preço da gasolina no país, sendo que 45% do valor do 
combustível correspondem a impostos. 
 
No final de 2016, o Governo do Estado sancionou a Lei nº 10.542/2016 que aumentou 
os preços da gasolina, do etanol, tarifas de energia elétrica, internet, telefonia e TV por 
assinatura, a partir do reajuste de ICMS, tornando o combustível mais caro em todo 
Maranhão. Wellington votou contra esse aumento por entender que a medida prejudica 
consideravelmente o povo maranhense. 
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Atualmente, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual, o que tem 
atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. 
 
“Diante do grande do número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir 
que a população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de 
altas cargas tributárias. Precisamos encontrar maneiras para que não joguemos o 
prejuízo no bolso do cidadão maranhense onde principalmente os mais pobres, moto-
taxistas, taxistas padecem. Se na capital o preço já está alto, imagine no interior! Por 
isso, solicito ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 
17% para 2% no fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de 
transporte urbano da região metropolitana de São Luís e Imperatriz, haja redução da 
alíquota do ICMS que incide sobre o valor do combustível. Votei contra o aumento de 
impostos dos combustíveis. Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, reduza o imposto 
que incide sobre os combustíveis no Maranhão. O povo maranhense não merece pagar 
por mais essa conta!”, destacou o deputado Wellington ao reafirmar seu compromisso 
com a população e a luta para reduzir o preço do combustível. 
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Partido Verde denuncia governo Flávio Dino por Fake News 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney, presidente do Partido Verde no Maranhão (PV-
MA), informa que o partido ingressou nesta quarta-feira (23) com uma denúncia junto à 
Superintendência da Polícia Federal no Maranhão (SPF-MA) e à Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE) contra o secretário de Comunicação do governo Flávio Dino (PCdoB), 
Edinaldo Neves, para que seja apurada a divulgação de Fake News (notícia falsa em 
tradução livre do inglês). Constam ainda na denúncia os nomes de Antonio Fabrício 
Oliveira Silva e Uberlandes Alves. 
 
 A ação, que é também chamada “notícia de fato” no jargão jurídico, foi encaminhada à 
PF e à PRE após a divulgação de uma imagem adulterada, em um grupo de Whatsapp, 
no qual foi postado uma foto do evento ocorrido no início desta semana, em que a ex-
governadora Roseana Sarney (MDB) havia confirmado a sua pré-candidatura ao Palácio 
dos Leões, ao lado de diversas autoridades e políticos aliados. 
 
De acordo com a documentação, este tipo de ato ilícito pode ser enquadrado como 
calúnia, injúria e difamação. Do ponto de vista político, a Fake News pode ter o intento 
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de manipular a opinião pública; desestabilizar a disputa eleitoral; influenciar no 
resultado eleição de 2018; e prejudicar adversários políticos. 
 
Neste caso há também como enquadrar o fato a crimes tipificados no §1º e no §2º do 
art. 57-H, da Lei das Eleições, que tratam da “contratação direta ou indireta de grupo 
de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na 
Internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou 
coligação”, sendo igualmente consideradas criminosas as pessoas contratadas. 
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Deputado Wellington alerta sobre possibilidade de paralisação e irregularidades no 
Porto do Itaqui 

 
 
Após reunião com trabalhadores do Porto do Itaqui, o deputado estadual Wellington do 
Curso, que ouviu as denúncias, solicitações e reivindicações de quem trabalha no local, 
destacou a possibilidade de greve por tempo indeterminado. O motivo, entre outros, é 
a grande insatisfação dos trabalhadores com as inúmeras irregularidades existentes na 
administração do Porto. 
 
De acordo com os trabalhadores, há diversos casos de infrações à lei portuária; acidentes 
de trabalho; prática de crimes ao meio ambiente; além de movimentação de dinheiro 
das empresas para prejudicar os trabalhadores e ocupação indevida de postos de 
trabalhos. 
 
“Fomos convidados para participar de uma reunião no Sindicato dos Arrumadores e ao 
nos reunirmos com os trabalhadores do Porto, percebemos quantas irregularidades há 
naquele local. As falas dos trabalhadores apontam para violações à lei portuária, 
passando por crimes ambientais e alcançando, até mesmo, ocupação indevida de 
postos de trabalho e até mesmo verdadeiros cabides de empregos no Portto de Itaqui 
e na EMAP. Os trabalhadores alertaram, inclusive, para a possibilidade de greve, que 
ocorreria amanhã, quinta-feira. O Governo do estado deve agir, até porque sabemos 
da relevância dos serviços que ali são prestados”, disse Wellington. 
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Assembleia Legislativa vai analisar implantação de app para taxistas no Maranhão 

 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta 
quarta-feira (23), uma reunião de trabalho com dirigentes do Sindicato dos Taxistas de 
São Luís.  Eles fizeram um relato da situação em que se encontra a categoria e pediram 
apoio para que seja implantado no Maranhão um aplicativo que permita a solicitação de 
táxi pelo aparelho celular. 
 
O presidente do Sindicato dos Taxistas, Renato Medeiros, explicou que o dispositivo 
permite localizar o motorista cadastrado mais próximo e, assim, a solicitação da corrida. 
Segundo Medeiros, usuários não pagam nada para baixar e usar o produto. 
 
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Bira do Pindaré (PSB), e o 
deputado Cabo Campos (PEN) ouviram atentamente a reivindicação formulada pelos 
dirigentes do Sindicato dos Taxistas. 
 
“O pleito formulado nos parece justo. Acho que é uma ideia muito boa. E os taxistas 
estão buscando legitimamente mercado”, declarou o deputado Bira do Pindaré, 
manifestando apoio à luta da categoria. 
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De igual modo, o deputado Cabo Campos também se declarou solidário aos taxistas. 
“Eles merecem todo o nosso apoio e estão se espelhando em algo que já está dando 
certo em outras regiões do país”, frisou. 
 
O vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, Jean Fábio, informou que o aplicativo 
funciona como uma espécie de central de táxis, ou seja, o dispositivo localiza o condutor 
cadastrado que esteja mais próximo do local onde o usuário se encontra e verifica se o 
motorista pode fazer a corrida. Ele também destacou que o serviço já está disponível 
tanto em Goiânia, quanto em Curitiba, e deve se expandir para outras capitais. 
 
Ao final da reunião, o deputado Bira do Pindaré anunciou que a Comissão de Assuntos 
Econômicos irá apresentar à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa uma Indicação 
solicitando que o Governo do Estado faça um estudo de viabilidade, para que o aplicativo 
possa ser implantado também no Maranhão. 
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Deputado Wellington solicita que Flávio Dino diminua impostos no preço do combustível 
do Maranhão 

Na manhã desta quarta-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 
utilizou a tribuna para solicitar que o governador Flávio Dino reduza o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços – ICMS, como forma de diminuir o alto valor da 
gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. Somente nos últimos 
dez dias, já foram 4 aumentos no preço da gasolina no país, sendo que 45% do valor do 
combustível correspondem a impostos. 
 

 
 
No final de 2016, o Governo do Estado sancionou a Lei nº 10.542/2016 que aumentou 
os preços da gasolina, do etanol, tarifas de energia elétrica, internet, telefonia e TV por 
assinatura, a partir do reajuste de ICMS, tornando o combustível mais caro em todo 
Maranhão. Wellington votou contra esse aumento por entender que a medida prejudica 
consideravelmente o povo maranhense. 
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Atualmente, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual, o que tem 
atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. 
 
“Diante do grande do número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir 
que a população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas 
cargas tributárias. Precisamos encontrar maneiras para que não joguemos o prejuízo no 
bolso do cidadão maranhense onde principalmente os mais pobres, moto-taxistas, 
taxistas padecem. Se na capital o preço já está alto, imagine no interior! Por isso, solicito 
ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 17% para 2% no 
fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de transporte urbano da região 
metropolitana de São Luís e Imperatriz, haja redução da alíquota do ICMS que incide 
sobre o valor do combustível. Votei contra o aumento de impostos dos combustíveis. 
Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, reduza o imposto que incide sobre os 
combustíveis no Maranhão. O povo maranhense não merece pagar por mais essa 
conta!”, destacou o deputado Wellington ao reafirmar seu compromisso com a 
população e a luta para reduzir o preço do combustível. 

 

  



 

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: 
Deputado Wellington alerta sobre possibilidade de 

paralisação e irregularidades no Porto do Itaqui 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 24/05/2018 

Deputado Wellington alerta sobre possibilidade de paralisação e irregularidades no 
Porto do Itaqui 

Após reunião com trabalhadores do Porto do Itaqui, o deputado estadual Wellington do 
Curso, que ouviu as denúncias, solicitações e reivindicações de quem trabalha no local, 
destacou a possibilidade de greve por tempo indeterminado. O motivo, entre outros, é 
a grande insatisfação dos trabalhadores com as inúmeras irregularidades existentes na 
administração do Porto. 
 

 
 
De acordo com os trabalhadores, há diversos casos de infrações à lei portuária; acidentes 
de trabalho; prática de crimes ao meio ambiente; além de movimentação de dinheiro 
das empresas para prejudicar os trabalhadores e ocupação indevida de postos de 
trabalhos. 
 
“Fomos convidados para participar de uma reunião no Sindicato dos Arrumadores e ao 
nos reunirmos com os trabalhadores do Porto, percebemos quantas irregularidades há 
naquele local. As falas dos trabalhadores apontam para violações à lei portuária, 
passando por crimes ambientais e alcançando, até mesmo, ocupação indevida de 
postos de trabalho e até mesmo verdadeiros cabides de empregos no Porto de Itaqui 
e na EMAP. Os trabalhadores alertaram, inclusive, para a possibilidade de greve, que 
ocorreria amanhã, quinta-feira. O Governo do estado deve agir, até porque sabemos 
da relevância dos serviços que ali são prestados”, disse Wellington. 
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Rafael Leitoa preside sessão em homenagem aos 10 anos do Curso de Direito da UEMA 

 
 
A Sessão Solene ocorrida na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (23), 
homenageou os 10 anos de criação do Curso de Direito da UEMA. 
 
O Requerimento para realização da Sessão foi encaminhado pelo deputado Rafael Leitoa 
(PDT) e sobrescrito pelo deputado Roberto Costa (MDB). O curso foi campeão em 
aprovações na OAB em 2018 no Maranhão, sendo 5º no Nordeste e 14º nacional. 
 
A sessão também homenageou o professor Flávio Trindade, um dos fundadores do 
curso, com a Medalha Manuel Beckman. 
 
No pronunciamento, o reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, lembrou que os 10 
anos de fundação, as lutas para criação, os desafios enfrentados nos primeiros anos e os 
resultados positivos colhidos nos dias de hoje, fazem a data parecer próxima. 
 
“Gostaria de agradecer, além do professor Flávio Trindade, aos professores Francisco 
Pinto, Gisele Neres, Antônio César Costa Choairy e Gilson Martins Mendonça. Sem estes 
professores, dificilmente chegaríamos ao esplendor destes 10 anos”, destacou o reitor. 
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Marcelo Lima, chefe do Departamento do Curso de Direito da UEMA, agradeceu o 
empenho de todos os envolvidos nos eventos ocorridos há dez anos para criação do 
curso. 
 
“Há dez anos, iniciamos com apenas 5 professores, hoje o departamento conta com 25 
professores”, comemorou o professor. Ao concluir a fala, o professor Marcelo solicitou 
ao deputado Rafael que no ano de 2019, 30º aniversário da última Constituição Estadual, 
seja também comemorado na Assembleia. 
 

 
 
Curso de Direito da UEMA em Timon 
 
Autor do Requerimento que homenageou os 10 anos do Curso de Direito da UEMA, o 
deputado Rafael Leitoa destacou em seu pronunciamento as vantagens práticas de 
termos um curso de qualidade, público e vencedor em número de aprovações na OAB. 
 
“Este é um curso que traz aos alunos o ensino sobre os direitos e deveres da sociedade, 
é um curso que tem resultados práticos e eficientes em nosso estado”, reforçou. 
 
Segundo o deputado, o curso, detentor de tantos títulos positivos desde sua criação, 
merece ser expandido e, conforme destacou Rafael Leitoa, desde o ano de 2017 ele tem 
encampado uma luta para instalação do curso de Direito em Timon. 
 
“Encontramos a parceria do reitor Gustavo, do professor Marcelo e a sensibilidade do 
governador Flávio Dino e de todo corpo docente da UEMA, inclusive, estiveram conosco 
numa Audiência Pública em Timon, com diversas outras autoridades. O curso de Direito 
para a cidade de Timon é uma reivindicação da Região Leste e uma luta nossa. Um curso 
que servirá para Caxias, Presidente Dutra, Coelho Neto, Matões e Parnarama. Nosso 
trabalho é este, defender e oferecer ainda mais oportunidades de ensino superior para 
os jovens de nossa região”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Júnior Verde pede pavimentação da MA-006 e conclusão do Anel da Soja… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) solicitou nesta terça-feira, 22, a pavimentação 
da MA-006, que corta Alto Parnaíba e Balsas, e a conclusão das obras do Anel da Soja. A 
solicitação foi feita por meio de Indicação, e foi destaque no pronunciamento do 
parlamentar. 
 
Pela MA-006, passa mais da metade da produção agrícola do Sul do Maranhão e uma 
parte da safra do Piauí. Atualmente a estrada está em péssimas condições, causando 
prejuízo, sobretudo para o transporte da safra de grãos. 
 
A precariedade, agravada pelo período chuvoso, provoca o aumento do preço do frete e 
atrasa as viagens. 
 
“Segundo relato que ouvi de caminhoneiros que por lá passam, para percorrer um trecho 
de 240 km é gasto até 10 horas. Um absurdo. A falta de manutenção da via compromete 
o escoamento da produção. Por isso estamos empenhados para que a pavimentação da 
MA-006 se concretize. Um sonho para a região”, justificou Júnior Verde. 
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O deputado pediu ainda a conclusão do Anel da Soja, também imprescindível para o 
escoamento da produção e consequente desenvolvimento da agricultura no Maranhão. 
 
“Precisamos de infraestrutura, uma das lutas desde o início do nosso mandato. Apoio e 
logística para o desenvolvimento da produção maranhense, que precisa de mais atenção 
e investimentos”, concluiu. 
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Deputado Wellington pede a Flávio Dino que diminua impostos no preço do combustível 
do Maranhão 

 
Wellington diz que população não pode pagar a conta pela ineficácia da administração pública na  
forma de elevadas cargas tributárias 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa, na manhã desta quarta-feira (23), para solicitar que o governador Flávio Dino 
reduza o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, como forma de 
diminuir o alto valor da gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. 
Somente nos últimos dez dias, já foram 4 aumentos no preço da gasolina no país, sendo 
que 45% do valor do combustível correspondem a impostos. 
 
No final de 2016, o Governo do Estado sancionou a Lei nº 10.542/2016 que aumentou 
os preços da gasolina, do etanol, tarifas de energia elétrica, internet, telefonia e TV por 
assinatura, a partir do reajuste de ICMS, tornando o combustível mais caro em todo 
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Maranhão. Wellington votou contra esse aumento por entender que a medida prejudica 
consideravelmente o povo maranhense. 
 
Atualmente, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual, o que tem 
atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. 
 
“Diante do grande do número de desempregados no Maranhão, não podemos permitir 
que a população pague a conta da ineficácia da administração pública por meio de altas 
cargas tributárias. Precisamos encontrar maneiras para que não joguemos o prejuízo no 
bolso do cidadão maranhense onde principalmente os mais pobres, moto-taxistas, 
taxistas padecem. Se na capital o preço já está alto, imagine no interior! Por isso, solicito 
ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 17% para 2% no 
fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de transporte urbano da região 
metropolitana de São Luís e Imperatriz, haja redução da alíquota do ICMS que incide 
sobre o valor do combustível. Votei contra o aumento de impostos dos combustíveis. 
Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, reduza o imposto que incide sobre os 
combustíveis no Maranhão. O povo maranhense não merece pagar por mais essa 
conta!”, destacou o deputado Wellington ao reafirmar seu compromisso com a 
população e a luta para reduzir o preço do combustível. 
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Partido Verde denuncia governo Flávio Dino por Fake News 

 
para que seja apurada a divulgação de fake news contra Roseana Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney, presidente do Partido Verde no Maranhão (PV-
MA), informa que o partido ingressou nesta quarta-feira (23) com uma denúncia junto à 
Superintendência da Polícia Federal no Maranhão (SPF-MA) e à Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE) contra o secretário de Comunicação do governo Flávio Dino (PCdoB), 
Edinaldo Neves, para que seja apurada a divulgação de Fake News (notícia falsa em 
tradução livre do inglês). Constam ainda na denúncia os nomes de Antonio Fabrício 
Oliveira Silva e Uberlandes Alves. 
 
A ação, que é também chamada “notícia de fato” no jargão jurídico, foi encaminhada à 
PF e à PRE após a divulgação de uma imagem adulterada, em um grupo de Whatsapp, 
no qual foi postado uma foto do evento ocorrido no início desta semana, em que a ex-
governadora Roseana Sarney (MDB) havia confirmado a sua pré-candidatura ao Palácio 
dos Leões, ao lado de diversas autoridades e políticos aliados. 
 
De acordo com a documentação, este tipo de ato ilícito pode ser enquadrado como 
calúnia, injúria e difamação. Do ponto de vista político, a Fake News pode ter o intento 
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de manipular a opinião pública; desestabilizar a disputa eleitoral; influenciar no 
resultado eleição de 2018; e prejudicar adversários políticos. 
 
Neste caso há também como enquadrar o fato a crimes tipificados no §1º e no §2º do 
art. 57-H, da Lei das Eleições, que tratam da “contratação direta ou indireta de grupo de 
pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na Internet 
para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação”, sendo 
igualmente consideradas criminosas as pessoas contratadas. 
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Deputado Wellington alerta para possibilidade de paralisação e irregularidades no Porto 
do Itaqui 

 
Wellington se reuniu com os trabalhadores do porto e percebeu diversas irregularidades 

 
Após reunião com trabalhadores do Porto do Itaqui, o deputado estadual Wellington do 
Curso, que ouviu as denúncias, solicitações e reivindicações de quem trabalha no local, 
destacou a possibilidade de greve por tempo indeterminado. O motivo, entre outros, é 
a grande insatisfação dos trabalhadores com as inúmeras irregularidades existentes na 
administração do Porto. 
 
De acordo com os trabalhadores, há diversos casos de infrações à lei portuária; acidentes 
de trabalho; prática de crimes ao meio ambiente; além de movimentação de dinheiro 
das empresas para prejudicar os trabalhadores e ocupação indevida de postos de 
trabalhos. 
 
“Fomos convidados para participar de uma reunião no Sindicato dos Arrumadores e ao 
nos reunirmos com os trabalhadores do Porto, percebemos quantas irregularidades há 
naquele local. As falas dos trabalhadores apontam para violações à lei portuária, 
passando por crimes ambientais e alcançando, até mesmo, ocupação indevida de postos 
de trabalho e até mesmo verdadeiros cabides de empregos no Portto de Itaqui e na 
EMAP. Os trabalhadores alertaram, inclusive, para a possibilidade de greve, que 
ocorreria amanhã, quinta-feira. O Governo do estado deve agir, até porque sabemos da 
relevância dos serviços que ali são prestados”, disse Wellington. 
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Líder do Governo questiona conceito de obras estruturantes da oposição 

 
Avenida Quarto Centenário, que não serve pra nada, foi apresentado pela oposição como  
exemplo de obra estruturante 

 
O líder do governo no Poder Legislativo, deputado Epitácio Cafeteira, que não participou 
da sessão de terça-feira (22) por conta de uma virose, de forma didática e sem proferir 
insultos aos adversários, deu uma lição aos parlamentares da oposição sobre as obras 
estruturantes realizadas pelo Governo Flávio Dino. 
 
O tema, motivo de debate acalorado entre os deputados Bira do Pindaré (PSB), Edilázio 
Júnior (PV), Professor Marco Aurélio (PCdoB) e César Pires (PSD), ontem, no plenário, 
voltou a ser discutido com o líder do governo fazendo algumas ponderações no que 
tange as obras estruturantes reclamadas pela oposição. 
 
“Na minha visão, posso estar equivocado, V.Exa. tem como obras estruturantes obras 
que demandam grande quantidade de recursos. E salvo engano foi dito Av. Quarto 
Centenário e Via Expressa, foram dois exemplos. Porém esses dois exemplos, na minha 
ótica, não preenchem os pré-requisitos de obras estruturantes”. 
 
Cafeteira explicou que a Avenida Quarto Centenário é um dos maiores desperdícios de 
dinheiro público que já teve na história de São Luís. “Eu acho que para o recurso que foi 
empregado lá, o custo benefício é muito negativo. E aqui a gente tem que fazer a ressalva 
de que é uma das obras mais mal executadas da história do Maranhão”, observou o líder 
governista. 
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Quanto a Via Expressa, na avaliação de Cafeteira, também é ruim, e basta para constatar 
isso basta passar indo e voltando num carro pequeno. “Eu até às vezes me questiono por 
que essa qualidade de pontes, aqui no Maranhão”. Se referindo diretamente ao 
deputado Edilázio Júnior, disparou: “As juntas são realmente mal feitas, angulagem de 
curvas equivocadas sem sobre-elevação e uma coisa me chama atenção nela, é que aqui 
quando a gente passa pelo Fórum, se quiser acessá-la para seguir no sentido do Shopping 
da Ilha, ali do Maranhão Novo, não tem alça. 
 
Após fazer suas considerações, Rogério Cafeteira advertiu que nesse critério de obras 
estruturantes o critério que foi usado eram obras vultosas com muitos recursos, eu diria 
que grandes obras realmente são difíceis de serem feitas em 4 anos, ou em 3 anos, mas 
diria que tem obras iniciadas agora, obras grandes e que provavelmente serão 
concluídas, algumas já foram. 
 
O parlamentar citou como exemplo que a ponte de Central a Bequimão “uma obra 
grande, uma obra que eu não diria estruturante, eu acho esse termo meio questionável, 
mas uma obra importante para a mobilidade, eu acho que o Programa Interbairros 
extremamente importante para São Luís, foram intervenções feitas dentro da Ilha, não 
num único ponto, não numa obra faraônica, mas que tiveram um grande impacto na 
questão da mobilidade, aqui do Maranhão. 
 
O líder do governo mostrou ainda aos parlamentares oposicionistas a MA-034, a Estrada 
do Arroz. Ele observou que o Governo Flávio Dino tem colocado como prioridade a 
educação no Maranhão. “Eu acho que esse, sim, é um programa estruturante, indelével, 
e que vai ficar para a eternidade. Só por meio da educação nós realmente conseguimos 
mudar um Estado e uma Nação e eu acho que neste momento, principalmente no 
momento em que o Brasil passa economicamente, eu acho que é importante que os 
administradores elenquem prioridades e eu acho que é o que o Governador Flávio Dino 
tem feito”. 
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PV denuncia secretário e aliados de Flávio Dino por fake News contra Roseana 

De O Estado 
 

 
 
O Partido Verde encaminhou ontem, à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão 
e à Procuradoria Regional Eleitoral, notícia de fato denunciando a disseminação de fake 
news contra a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) por servidores do governo Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
Assinada pelo deputado estadual Adriano Sarney, a denúncia destaca a atuação do atual 
secretário de Estado da Comunicação e Articulação Política, Ednaldo Neves (PCdoB), de 
dois assessores ou aliados do Executivo, identificados como Fabrício Oliveira e 
Uberlandes Alves, e do professor Samuel Barroso – irmão do ex-secretário Márcio Jerry. 
 
Neves, Barroso e Oliveira postaram em redes sociais ou espalharam em grupos de 
WhatsApp uma montagem em que o deputado federal Hildo Rocha (MDB) teve seu rosto 
trocado com o do presidente Michel Temer (MDB) para simular a presença deste num 
ato político da ex-governadora em São Luís, na segunda-feira 21. Já Uberlandes Alves 
tem usado as redes sociais, corriqueiramente, para publicar montagens ridicularizando 
a adversária do governador. 
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Para o PV, o fato de um secretário de Estado estar atuando para disseminar boatos 
contra uma pré-candidatura, em horário de expediente – a postagem de Ednaldo Neves 
ocorreu às 13h18 de terça-feira, 22 – e possivelmente com aparelho telefônico 
corporativo, é ainda mais grave e demonstra a crença dos governistas na impunidade. 
 
“A notícia falsa disseminada por Ednaldo Neves denuncia o intento de manipular a 
opinião pública, desestabilizar a disputa eleitoral, influenciar no resultado eleição de 
2018 e prejudicar adversários. O fato trazido a lume é de extrema gravidade e causa 
maior perplexidade por demonstrar que um secretário de estado (de comunicação) não 
tem o menor receio de praticar conduta ilícita, contaminando o ambiente político e 
ferindo de morte regime democrático. Desrespeita o direito de todos os maranhenses a 
informação correta, exata e sem contaminação, qualidade essencial para um voto 
consciente”, destaca a ação do partido. 
 
Em relação a Fabrício Oliveira e Uberlandes Alves, o PV aponta que os documento 
incluídos na notícia de fato denotam que ambos recebem recursos do Governo do 
Estado, via agências de publicidade, “para propagar centenas de matérias falsas e 
notícias que ataquem a honra, a imagem da candidata adversária do Governador Flávio 
Dino, com o objetivo de desequilibrar o pleito vindouro”. 
 
Não isolado 
 
Ainda de acordo com o PV, a conduta de assessores de segundo ou terceiro escalão, e 
de aliados do governador Flávio Dino, revela que a disseminação de notícia falsa pelo 
secretário de Comunicação “não é um caso isolado”. 
 
“Há pólos produtores de notícias falsas em todo Maranhão que devem ser investigados 
com seriedade e rapidez, para que seja elucidado quais são os financiadores de prática 
nociva ao sistema republicano, haja vista a existência de fortes rumores e, até de 
confissões (provas citadas acima), de que o próprio Governo do Estado seria o 
financiador da produção e disseminação de uma rede complexa e de imenso alcance de 
informações falsas”, acrescenta a denúncia. 
 
O partido ressalta, também, o potencial nocivo da atuação irregular dos comunistas no 
Maranhão. 
 
“Há ameaça real de que os atos ilícitos praticados possuem capacidade e potencialidade 
de influenciar no resultado do pleito eleitoral do Maranhão deste ano”, diz a notícia de 
fato, que cita os artigos da Lei das Eleições que tipificam os crimes praticados nesses 
casos. 
 
“Os crimes tipificados nos §§1º e 2º, do art. 57-H, da Lei das Eleições, tratam da 
‘contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir 
mensagens ou comentários na Internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de 
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candidato, partido ou coligação’, sendo igualmente consideradas criminosas as pessoas 
contratadas”. 
 
Mais 
 
Procurado pela reportagem de O Estado, Ednaldo Neves disse apenas que não foi ele 
quem produziu a fotomontagem com Michel Temer no lugar de Hildo Rocha. “Não 
montei foto nenhuma”, disse. Samuel Barroso afirmou não saber que se tratava de 
montagem. “Não percebi que era fake, dada a perfeição da montagem (há até matéria 
reconhecendo a perfeição), e logo que alertado, excluí a publicação”, declarou. 

 

  



 

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: 
Tema diz à bancada federal que a crise financeira dos 

municípios só será vencida com o Pacto Federativo 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 24/05/2018 

Tema diz à bancada federal que a crise financeira dos municípios só será vencida com o 
Pacto Federativo 

 
Cleomar Tema fala à bancada federal sobre o Pacto Federativo para salvar municipais 

 
Os mais de cinco mil municípios brasileiros, incluindo todos os 217 maranhenses, 
enfrentam uma das piores crises financeiras que já se abateram sobre a municipalidade 
nacional, com consequências diretas sobre serviços básicos – saúde, educação, 
saneamento e limpeza urbana, entre outros -, e só a materialização do Pacto Federativo 
será possível construir uma solução que contemple todas as unidades municipais do País. 
Essa posição foi defendida pelo prefeito de Tuntum e presidente da Federação dos 
Municípios do Maranhão, Cleomar Tema (PSB), durante reunião com a Bancada Federal, 
realizada terça-feira em Brasília, durante a 21ª Marcha à Brasília. Apontado hoje como 
um dos líderes municipalistas mais ativos do País, Cleomar Tema defendeu todas as 
reivindicações feitas pelos prefeitos e os acordos já firmados com o palácio do Planalto 
e o Congresso Nacional, como a liberação de mais de R$ 1 bilhão aos municípios – R$ 25 
milhões para as Prefeituras do Maranhão -, o aumento de 1% do bolo do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) e a liberação de recursos para uma série de 
programas negociados entre Municípios e o Governo da União. 
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Num pronunciamento contundente, o presidente da Famem, reclamou enfaticamente 
do fato de que os programas federais não conseguem se sustentar, fazendo com que as 
Prefeituras tenham de entrar com sua contrapartida. E fundamentou sua reclamação 
com exemplos inquestionáveis e reveladores do sufoco por que passam os Municípios, 
como é o caso do Programa Nacional de Família (PSF), que acaba se tornando um sufoco 
para os prefeitos. “O Governo Federal, através do DENASUS, quer que os médicos 
exerçam uma jornada de 40 horas semanais, com um salário que não passa de R$ 7 mil. 
Ora, todos sabem que há uma grande carência de médicos no Brasil, e nenhum deles 
aceita essa jornada com esse minguado salário”, assinalou o presidente da Famem, que 
é médico e sabe exatamente o que está falando. 
 
Com a experiência de prefeito no quinto mandato e pela terceira vez no exercício da 
presidência da Famem, Cleomar Tema destacou ainda como exemplo as dificuldades 
com a merenda escolar, afirmando que os recursos são parcos, e que acabam sendo 
complementados pelos municípios. Disse ainda que esses são alguns dos problemas que 
preocupam os gestores municipais. “Estamos atravessando talvez a pior crise econômica 
das últimas décadas, com elevação diária no preço dos combustíveis, um drama que já 
afeta milhares de brasileiros, assim com uma alta taxa de desemprego. E não estamos 
vislumbrando saída a curto prazo, mas todos os problemas acabam recaindo sobre a 
cabeça dos prefeitos”, salientou Tema. 
 
As palavras do presidente da Famem foram corroboradas pelo prefeito de Timbiras, 
Antonio Borba (PSDB), que integrou a comitiva de prefeitos maranhenses que 
participaram da 21ª Marcha. O chefe municipal timbirense, que também médico, 
ratificou as palavras de Cleomar Tema, afirmando que a lista de problemas é ainda maior. 
E com um discurso denso e duro, Antonio Borba reivindicou dos deputados federais 
maranhenses que apoio para a implantação de um Plano de Cargos, Carreira e Salários 
dos Médicos. “Vejamos os profissionais do Direito: todos têm garantias salariais, ao 
contrário de nós médicos, que trabalhamos até à exaustão, com uma carga de trabalho 
muito sacrificante. Por conta disso, dou meu total apoio ao seu pronunciamento, 
presidente Tema”, declarou Borba. 
 
Realizada no auditório Nereu Ramos, da Câmara Federal, a reunião dos líderes 
municipalistas com os parlamentares foi conduzida pela deputada Luana Costa (PSC), 
atual coordenadora da bancada maranhense, e contou com as presenças dos deputados 
Rubens Júnior (PC do B), João Marcelo (MDB), Hildo Rocha (MDB), Julião Amin (PDT), 
Juscelino Filho (DEM), Kleber Verde (PRB),  José Carlos (PT),  José Reinaldo (PSDB), Pedro 
Fernandes (PTB), Aluísio Mendes (Podemos), além do vice-governador Carlos Brandão 
(PRB) e os deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT) e Vinícius Louro (PR). Eles 
prometeram atuar para que o Pacto Federativo seja viabilizado, pelo menos em parte 
ainda nesta legislatura, o que, se de fato conseguirem, será um ganho excepcional. 
 
Em Tempo: Pacto Federativo é o tema de um dos grandes debates políticos em curso no 
País, por meio do qual governadores e prefeitos tentam rever a distribuição dos recursos 



 

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 

arrecadados pela União. Atualmente, de tudo o que o Fisco da União arrecada, 24% vão 
para os Estados na forma de FPE, e 18% vão para os Municípios na forma de FPM. 
Governadores e prefeitos consideram essa distribuição injusta, uma vez que a União fica 
com 58% do bolo, não assume responsabilidades básicas e gasta esses recursos como 
bem entende. O que se chapa de Pacto Federativo é exatamente a redistribuição desses 
recursos e, com ela, também a redefinição das responsabilidades. Uma proposta está 
em tramitação no Congresso Nacional. Prefeitos e governadores querem rediscutir essa 
fórmula, por consideram que as unidades da Federação estão sendo prejudicadas. O 
chamado Pacto Federativo defendido pelo presidente da Famem, Cleomar Tema, seria a 
solução para o problema. 

 

  



 

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: 
Acusou o golpe! Neto de Sarney vai à PF para provar 

que Temer não participou do evento de Roseana 

SITE: https://www.domingoscosta.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 24/05/2018 

Acusou o golpe! Neto de Sarney vai à PF para provar que Temer não participou do evento 
de Roseana 

 
O meme que fez Adriano Sarney ingressar na Polícia Federal contra o governo Flávio Dino. 

 
Parece brincadeira, mas não é! 
 
O deputado estadual Adriano Sarney, por meio do seu partido (PV), ingressou nesta 
quarta-feira (23) com uma denúncia junto à Superintendência da Polícia Federal no 
Maranhão (SPF-MA) e à Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) contra o governo Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
O motivo? Acredite, um meme. 
 
Isso mesmo, um meme criado por algum desses tantos internautas que gostam de 
gozação, botou o rosto do presidente Michel Temer no lugar de um dos oradores do 
evento realizado na última segunda-feira (21) na sala da casa do ex-senador José Sarney, 
no Calhau. 
 
O meme ganhou, inclusive, destaque aqui no Blog do Domingos Costa, que deixou claro 
se tratar de uma charge (LEMBRE). 
 

https://www.domingoscosta.com.br/charge-do-dia-michel-temer-no-evento-de-roseana/
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Neto de Sarney não aceita a imagem do presidente Temer  
associada à da sua tia, Roseana… 

 
Mas, para a oposição dos factoides, trata-se de uma grave denuncia de Fake News. 
 
Em termos práticos, o neto do emedebista Sarney quer provar por “A mais B” que o 
desgastado presidente da República Michel Temer, não esteve ao lado de Roseana no 
ato político que confirmou o nome da ex-governadora como pré-candidata ao governo. 
 
Ao ingressar com uma bobagem dessa junto a Polícia Federal, Adriano Sarney acusa o 
golpe dos sarneysistas e deixa claro que a estratégia da oligarquia é tentar a todo custo 
não atrelar a imagem de Temer a campanha eleitoral de Roseana. 
 
Querem a presença de Michel bem longe!!! 
 
Será que a turma de Sarney acha que a Polícia Federal não tem o que fazer?! 
 
Outro fato curioso é que no release distribuído a imprensa, Adriano Sarney também 
escondeu Temer, sequer teve a preocupação de explicar nos quatro parágrafos do texto 
que se trata de um meme do presidente da República – maior figura do partido da sua 
tia Roseana. 

 


