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Deputado Wellington declara apoio ao professor Natalino Salgado para reitor da UFMA 

 
 
Na sessão plenária desta segunda-feira (24), o deputado estadual Wellington do Curso 
declarou apoio ao candidato Natalino para reitor da Universidade Federal do Maranhão. 
Para o deputado Wellington, que também é professor, a experiência de Natalino 
Salgado, que já foi reitor da Universidade, foi um dos pontos cruciais na declaração do 
apoio e voto. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington destacou seu compromisso com a educação, 
algo que já é reconhecido como característica do seu mandato. 
 
“Antes de declarar apoio, aprofundei alguns pontos que, ao meu ver, são importantes. 
Entre eles, há o compromisso com a educação. Sou professor e defendo ações que 
priorizem a educação pública, obedecendo os limites estabelecidos em nossa 
competência. A UFMA é um espaço que não apenas forma profissionais, mas também 
fomenta a cidadania. Por isso, encaro como sendo uma grande responsabilidade a 
escolha do próximo reitor ou reitora da Universidade. Ao professor Natalino Salgado, 
declaro o meu apoio”, afirmou Wellington. 
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Duarte Jr diz que se for da vontade de Deus, do povo e do seu grupo político será o 
melhor gestor que São Luís já teve 

 
 
O deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB), confirmou pela primeira vez de forma 
pública sua intenção de disputar a Prefeitura de São Luís. Em entrevista a rádio Nova FM 
93.1, o parlamentar disse que “se for da vontade de Deus, do povo e do grupo político, 
o qual eu faço parte também, eu irei claro topar esse desafio e farei de tudo para que eu 
seja o melhor gestor que essa cidade já viu, assim como foi no Procon, assim como foi 
no Viva”. 
 
Duarte Júnior porém deixou claro que não entrará nesse debate agora, pois tem a missão 
de continuar atuando como parlamentar e argumentou “não tá sendo difícil, tá sendo 
muito complicado, mas as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho”. 
 
Essa menção diz respeito a uma perseguição de parte da classe política e da imprensa 
que fazem duras críticas a atuação do deputado estadual Duarte Júnior. 
 
Porém em um ato de humildade e maturidade, Duarte Júnior enfatizou que “quem sabe 
próximo ano aumentará nossas responsabilidades e estou preparado para honrá-las”. 
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Ao longo de uma hora de entrevista, Duarte Júnior não fugiu de nenhuma 
questionamento e falou sobre a problemática da Caema, demissão de cobradores, 
sistema de transporte público de São Luís, demissão de vigilantes, aumento de impostos, 
entre outros temas. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O9AAn9ORaIg
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Assembleia aprova projeto que fixa recompensa por informações na área de segurança 
pública 

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, nesta segunda-feira (24), 
projeto de lei enviado pelo Governo do Estado que fixa recompensa por informações 
que auxiliem os órgãos estaduais de segurança em investigações criminais. É o Projeto 
de Lei 315/2019, que passou em votação de 1º e 2º turnos, e em redação final, por conta 
de um pedido de regime de urgência em decorrência da importância da matéria. 
 

 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT), que presidia os trabalhos, suspendeu a sessão para 
que as comissões técnicas apresentassem, em Plenário, parecer ao projeto enviado pelo 
Poder Executivo, dispondo sobre o pagamento de recompensa por informações que 
auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas investigações criminais. 
 
O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, deputado Neto 
Evangelista (DEM), convocou, em seguida, os integrantes das demais comissões e a 
matéria foi relatada pelo deputado Dr. Yglésio (PDT), tendo sido aprovado, em seguida, 
por unanimidade. 
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Evangelista informou que o projeto foi aprovado, sem qualquer modificação, na reunião 
conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento, de Administração 
Pública e de Segurança Pública. 
 
O artigo primeiro do projeto define que “fica o Poder Executivo autorizado a instituir 
formas de recompensas por informações prestadas aos órgãos de segurança pública 
estaduais que sejam úteis à prevenção, à repressão e à investigação criminais”. O projeto 
diz também que caberá ao Governo do Estado definir os valores dessa recompensa 
pecuniária e assegurou que existem recursos para isto. 
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Deputado Wellington declara apoio ao professor Natalino Salgado para reitor da UFMA 

 
Deputado Wellington defende retorno de Natalino Salgado ao cargo de reitor da UFMA 

 
Na sessão plenária desta segunda-feira (24), o deputado estadual Wellington do Curso 
declarou apoio ao candidato Natalino para reitor da Universidade Federal do Maranhão. 
Para o deputado Wellington, que também é professor, a experiência de Natalino 
Salgado, que já foi reitor da Universidade, foi um dos pontos cruciais na declaração do 
apoio e voto. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington destacou seu compromisso com a educação, 
algo que já é reconhecido como característica do seu mandato. 
 
“Antes de declarar apoio, aprofundei alguns pontos que, ao meu ver, são importantes. 
Entre eles, há o compromisso com a educação. Sou professor e defendo ações que 
priorizem a educação pública, obedecendo os limites estabelecidos em nossa 
competência. A UFMA é um espaço que não apenas forma profissionais, mas também 
fomenta a cidadania. Por isso, encaro como sendo uma grande responsabilidade a 
escolha do próximo reitor ou reitora da Universidade. Ao professor Natalino Salgado, 
declaro o meu apoio”, afirmou Wellington. 
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Ao votar contra projeto que extinguiu o Cintra, Wellington diz que medida foi birra de 
Flávio Dino 

 
Deputado Wellington se posicionou contra a extinção do Cintra em audiência pública que discutiu o assunto 

 
O deputado estadual Wellington do Curso votou contra o Projeto de Lei nº 2019/2019, 
de autoria do poder executivo, que extingue a Fundação Nice Lobão – CINTRA. A votação 
aconteceu na manhã desta Quarta (19), durante a sessão plenária, na Assembleia 
Legislativa. 
 
Em seu pronunciamento, Wellington destacou a realização de audiência pública 
realizada no CINTRA e frisou que não houve qualquer transparência para extinção 
domCINTRA é tão pouco no processo de transição para IEMA, ou consulta à comunidade 
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escolar sobre o processo de extinção da tradicional escola. Entretanto, a base governista, 
maioria na Assembleia, votou a favor do projeto de lei. 
 

 
Audiência pública registrou presença maciça de estudantes e pais 

 
“Na tarde de terça-feira, realizamos audiência pública para discutir a extinção e transição 
do CINTRA para IEMA e constatamos que não houve qualquer tipo de reunião ou 
consulta aos alunos, pais de alunos, professores e comunidade. A verdade é que 
ninguém sabe da existência desse projeto que irá extinguir a Fundação Nice Lobão e nem 
sabem como vai ocorrer essa transição para IEMA. No entanto, a mensagem que o 
Governador Flávio Dino mandou para esta casa encaminhando o Projeto de Lei 219/2019 
que extingue a Fundação, é mentirosa, pois segundo ela, houve consulta aos discentes, 
servidores, docentes e responsáveis. Entretanto, nós realizamos audiência pública na 
tarde de ontem onde constatamos que ninguém sabe de nada. Sabemos que o IEMA só 
tem ensino Médio, mas e o ensino fundamental que havia no CINTRA, como fica? Vão 
colocar os alunos em escolas que já estão superlotadas? Além disso, recebemos diversas 
denúncias sobre a falta de estrutura e fim dos esportes na escola. A verdade é que Flávio 
Dino está fazendo isso por birra e, o mais grave, não houve transparência e nem 
discussão sobre extinção do CINTRA e muitos alunos poderão ser prejudicados. Por isso, 
sou contra o projeto de lei que extingue a Fundação Nice Lobão.” Disse o professor e 
deputado Wellington. 
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Sucessão Municipal poderá provocar alteração das Bancadas na Assembleia Legislativa 

 
 
Enquanto o caldeirão pega fogo em Brasília por conta das revelações do site Intercept 
Brasil, em São Luís, os bastidores da sucessão municipal estão fervilhando, embora de 
forma silenciosa e sem alarde dos pré-candidatos que tentam se viabilizar pelas legendas 
de origem ou buscam convencer as direções dos seus partidos a liberá-los para que 
possam disputar o pleito de 2020, como são os casos dos deputados estaduais Dr. Yglésio  
(PDT), Duarte Junior (PCdoB) e Wellington do Curso (PSDB). 
 
Segundo uma fonte do blog, tudo indica que o caminho de Duarte Junior será o Partido 
Progressista do deputado federal André Fufuca, com quem já abriu conversações e 
contaria com as bênçãos do Palácio dos Leões para abrigar o “comunista”, uma vez que 
o PCdoB vai apostar todas as fichas na candidatura do deputado federal licenciado 
Rubens Junior, atual secretário das Cidades e que lançou nesta segunda-feira o programa 
Nosso Centro com um aporte de R$ 140 milhões para a revitalização do Centro Histórico. 
 
Problema semelhante vive o deputado Dr. Yglésio no PDT, partido que tem como pré-
candidato também o jovem presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho e 
já aponta com a possibilidade de trocar de legenda, mas para isso precisa convencer a 
cúpula dirigente pedetista a autorizar sua saída sem o risco de perder o mandato. Yglésio 
já anunciou, inclusive através deste blog, que seja preterido na escolha, vai pedir 
autorização para trocar de sigla. 
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O caso mais emblemático, porém, é caso do tresloucado deputado Wellington do Curso. 
Eleito pelo PSDB, mas sem ter a menor militância partidária, o parlamentar também não 
tem garantia de que terá legenda para voltar a disputar a eleição de prefeito. Primeiro 
procurou o PP, mas não conseguiu abrir a porta e agora flerta com o Partido Novo, mas 
caso consiga a legenda terá que convencer o senador Riberto Rocha a lhe conceder passe 
livre para deixar o ninho. 
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Hélio Soares destaca ações da administração Edivaldo e a parceria com o Governo 
Estadual 

 
 
Em pronunciamento na sessão desta segunda-feira (24), o deputado Hélio Soares (PR) 
parabenizou o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, pelo cuidado que a sua 
gestão vem tendo em relação ao lixo coletado na capital maranhense. 
 
“São Luís é uma das poucas capitais do país que cumpre a Lei dos Aterros Sanitários”, 
afirmou Hélio Soares, destacando a transferência do Aterro da Ribeira para a cidade de 
Rosário, bem como os Ecopontos instalados em diversos bairros da capital. 
 
“Essa foi uma das iniciativas do nosso prefeito de grande valia, uma vez que isso ajuda o 
recolhimento do lixo da cidade, além de educar a política dos usuários que precisam de 
iniciativas como essa para que nós possamos falar verdadeiramente de saúde preventiva 
no nosso Estado e na nossa capital”, complementou. 
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Ao mesmo tempo, ele criticou as cidades de São José de Ribamar, Raposa e Paço do 
Lumiar, que não têm o devido cuidado com a coleta e também com o destino dado ao 
lixo.  “Na área metropolitana, mais precisamente em Paço do Lumiar, onde há um lixão 
com uma grande concentração de urubus que prejudica até o transporte aéreo”, disse o 
deputado. 
 
Parceria – Hélio Soares elogiou a parceria entre o governador Flávio Dino (PCdoB) e 
Edivaldo Holanda Júnior para oferecer o melhor São João aos ludovicenses e visitantes. 
“Destaco aqui a parceria do prefeito Edivaldo com o governador Flávio Dino, que andam 
paralelamente bem sintonizados e estão realizando o melhor São João de São Luís”. 
 
Pesca – O parlamentar ainda falou sobre os debates que têm ocorrido entre a iniciativa 
privada e o poder público sobre cadeia produtiva da pesca e da aquicultura no 
Maranhão. Ele disse que o Maranhão é detentor de um imenso potencial para pesca 
artesanal e industrial e que o Estado precisa, de forma célere, ordenar a pesca em grande 
escala. 
 
“A nossa costa marítima é de, aproximadamente, 640 quilômetros, a segunda maior do 
nosso país. O nosso litoral tem o potencial imensurável de desenvolvimento na pesca em 
uma maneira geral, sendo que os manguezais, são de aproximadamente 550 mil 
hectares, representando 50% do total brasileiro. É rico em nutriente, um verdadeiro 
berçário para as espécies marinhas, um estoque de água doce invejável, como não há 
em nenhum país do mundo”, afirmou. 
 
O deputado lembrou ainda que o Maranhão contém 11 bacias hidrográficas de rios 
perenes, além de açudes, barragens, lagos, lagoas e pantanais, perfazendo uma área 
estimada de 404 mil e 600 hectares. 
 
“A ideia é criar uma política de desenvolvimento da pesca e da aquicultura visando 
garantir uma dinâmica de crescimento da pesca em uma escala bem maior do que nós 
temos. A pesca artesanal precisa urgentemente de uma reengenharia; precisa ser 
renovada e modernizada. Os métodos e técnicas utilizadas são absolutamente 
predatórios”, disse. 
 
Ele disse ainda que a Sagrima, por meio da Secretaria Adjunta da Pesca e da Aquicultura, 
acena com várias propostas na área da pesca extrativa. O objeto é criar oportunidade de 
negócios para o Maranhão com a revitalização de investimentos do Terminal Pesqueiro 
do Porto Grande, investimentos no entreposto pesqueiro de São Luís, no bairro do 
Portinho, e investimentos no município de Apicum-Açu. “É uma fonte de renda 
significativa para o Maranhão. Portanto, precisamos criar uma agência que estabeleça 
metas que contribuam com a prática da pesca e da aquicultura para a segurança 
alimentar nutricional”, acentuou Hélio Soares, afirmando que o assunto será discutido 
no workshop que a Secretaria de Estado de Pesca e da Aquicultura realizará. 
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Abacaxi – Hélio Soares também destacou reunião que teve na manhã de hoje com o 
presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Raimundo Coelho, que colocou 
o Sebrae à disposição para execução de políticas que contribuam para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva do abacaxi. “Tratamos da identificação geográfica 
do abacaxi de Turiaçu, pois nós temos aqui um potencial imensurável, mas nós não 
temos a certificação, que é como se fosse a certidão dos nossos irmãos, dos nossos filhos, 
nossos descendentes. Então, a nossa cadeia produtiva precisa alavancar, mas temos que 
iniciar com o certificado de cada produto que nós produzirmos aqui. Em Turiaçu, por 
exemplo, nós temos a cadeia do abacaxi, que é conhecida no mundo inteiro, mas não 
tem a certificação”. 
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Thaiza propõe Moção de Aplausos a Diego Galdino 

 
 
A deputada Dra. Thaiza Hortegal apresentou nesta segunda-feira (24), dia de São João, 
uma Moção de Aplausos para homenagear o secretário de cultura, Diego Galdino, pelo 
trabalho do órgão nesta temporada junina do Maranhão. O destaque dado pela 
parlamentar se refere à decoração com mosaico de bandeirinhas, que antecipou os 
festejos juninos atraindo milhares de visitantes ao Centro Histórico de São Luís. 
 
“Esse jovem vem, na medida do possível, transformando cada temporada a nossa 
cultura, este ano merece nosso reconhecimento pelo destaque na decoração junina do 
Centro Histórico, com o mosaico das bandeirinhas, algo que mudou a cara do nosso 
festejo e trouxe um novo ânimo. Imaginem   também os empregos, formal e informal, 
que têm surgido naquela área, dando oportunidade para os comerciantes, ambulantes, 
donos de barracas. E conversando com alguns deles pude ouvir da alegria de estar lá, de 
ter mais uma fonte de renda, e fico feliz com o movimento da economia local com essa 
iniciativa”, destacou Dra. Thaiza em discurso. 
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No fim da sessão plenária, a deputada ressaltou ainda sobre a organização dos arraiais 
em São Luís, fruto da parceria entre o prefeito da capital, Edivaldo Jr., e o governador 
Flávio Dino. 
 
“Sei da estrutura que esses espaços demandam e das várias frentes de trabalho que 
atuaram para que esses arraiais funcionassem com tanta qualidade e organização, e que 
não depende apenas do governo, mas da prefeitura, dos organizadores, comerciantes e 
empresários envolvidos em toda essa logística. Então, aqui   fica   toda a minha alegria, 
gratidão como representante do povo, e poder vivenciar esse novo momento de glória 
do Projeto Reviver e dos nossos arraiais em São Luís, graças ao empenho do governador 
Flávio Dino e do Prefeito Edivaldo, trabalhando juntos e com responsabilidade, fazendo 
uma bela festa”, disse Dra. Thaiza. 
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Thaiza Hortegal propõe Moção de Aplausos para Diego Galdino 

 
 
A deputada estadual Thaiza Hortegal (PP) apresentou, nesta segunda-feira (24), Dia de 
São João, uma Moção de Aplausos para homenagear o secretário de Estado da Cultura, 
Diego Galdino, pelo trabalho do órgão nesta temporada junina no Maranhão. O 
destaque dado pela parlamentar refere-se à decoração com mosaico de bandeirinhas, 
que antecipou os festejos juninos atraindo milhares de visitantes ao Centro Histórico de 
São Luís. 
 
“Esse jovem vem, na medida do possível, transformando cada temporada a nossa 
cultura. Este ano merece nosso reconhecimento pelo destaque da decoração junina do 
Centro Histórico, com o mosaico das bandeirinhas, algo que mudou a cara do nosso 
festejo e trouxe um novo ânimo. Imaginem   também os empregos, formais e informais, 
que têm surgido naquela área, dando oportunidade para os comerciantes, ambulantes 
e donos de barracas. E conversando com alguns deles pude ouvir da alegria de estar lá, 
de ter mais uma fonte de renda e fico feliz com o movimento da economia local com 
essa iniciativa”, destacou a Thaiza em discurso. 
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No fim da sessão plenária, a deputada ressaltou ainda a organização dos arraiais em São 
Luís, fruto da parceria entre o prefeito da capital, Edivaldo Jr., e o governador Flávio Dino. 
 
“Sei da estrutura que esses espaços demandam e das várias frentes de trabalho que 
atuaram para que esses arraiais funcionassem com tanta qualidade e organização, e que 
não depende apenas do governo, mas da prefeitura, dos organizadores, comerciantes e 
empresários envolvidos em toda essa logística. Então, aqui   fica   toda a minha alegria, 
gratidão como representante do povo, e poder vivenciar esse novo momento de glória 
do Projeto Reviver e dos nossos arraiais em São Luís, graças ao empenho do governador 
Flávio Dino e do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, trabalhando juntos e com 
responsabilidade, fazendo uma bela festa”, disse. 
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Roberto Costa na base do Governo do Estado… 

 
Roberto de mãos dadas com secretários de governo… 

 
O deputado Roberto Costa é, indesmentivelmente, base integrante do governo Flávio 
Dino na Assembleia Legislativa. 
 
No reduto eleitoral de Costa, comunidade do Desterro, na quinta-feira, dia 19, o 
parlamentar esteve ao lado do secretário de Cultura do Estado, Diego Galdino e o 
secretário da Sinfra, Clayton Noleto durante assinatura do termo de reforma da Fábrica 
de Artes “Os Cara de Onça”. 
 
O documento assinado equivale a ordem de mais de 1,7 milhões para a realização dos 
serviços. 
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André Campos, ex-superintendente da Funasa também rubricou a papelada, na ocasião 
como presidente da Associação Cultural José Preguinho. André é pré-candidato a 
vereador por São Luís apoiado pelo deputado. 
 
Obviamente, vislumbrando o lado político, o governo não iria atender um pedido dessa 
importância sem ter garantias do apoio de Roberto no Plenário da Assembleia. 
 
“Quero destacar a sensibilidade do governador Flávio Dino em compreender a 
importância do grupo “Os Cara de Onça” que tem trabalhos culturais na comunidade do 
Desterro. Agora, além de reformar, o governo irá devolver o espaço ao grupo para que 
possa continuar a fazer o trabalho cultural e social, agora com uma infraestrutura 
renovada.”, disse o parlamentar que também fez referência elogiosa a Dino, segundo ele 
[o governador], teve empenho e dedicação em investir na cultura do Maranhão. 

 


