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Zé Inácio participa de congresso estadual da JPT 

 
 
O deputado Zé Inácio participou neste sábado (26) do Congresso Extraordinário da 
JPT/MA, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. 
 
Em seu discurso Inácio parabenizou a juventude pela unidade que está sendo construída 
em função de um objetivo maior que é lutar pela liberdade do Lula e pelo seu direito de 
ser candidato a presidente nas eleições deste ano. 
 
“Vocês jovens estão dando exemplo para os adultos do partido que muitas vezes tem 
dificuldade na construção dessa unidade, que faz com que o partido possa caminhar com 
um projeto político bem definido”. 
 
O parlamentar ressaltou ainda as consequências reais que o país vem enfrentando após 
o golpe contra o governo Dilma, a exemplo da greve dos caminhoneiros que tem gerado 
transtornos em todo o Brasil. 
 
Por fim Inácio reafirmou seu compromisso e a disponibilidade do mandato em favor da 
juventude petista e maranhense. 
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Durante o evento foram eleitos o secretário estadual de Juventude do PT Augusto, a 
secretária municipal de juventude do PT Criciele Muniz e a executiva estadual da 
juventude do PT, composta pelos jovens Bruno Cacau, Edmar Neto, Ivan Armstrong, 
Carol Viana, Carla Alcântara, Patrícia Carlos, Raquel Torres, Rafaela Botelho, Keilyano 
Hércules, Elton e Ricardo Cruz. 
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Deputado Zé Inácio participa de congresso estadual da JPT 

 
 
O deputado Zé Inácio participou neste sábado (26) do Congresso Extraordinário da 
JPT/MA, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. 
 
Em seu discurso Inácio parabenizou a juventude pela unidade que está sendo construída 
em função de um objetivo maior que é lutar pela liberdade do Lula e pelo seu direito de 
ser candidato a presidente nas eleições deste ano. 
 
“Vocês jovens estão dando exemplo para os adultos do partido que muitas vezes tem 
dificuldade na construção dessa unidade, que faz com que o partido possa caminhar 
com um projeto político bem definido”. 
 
O parlamentar ressaltou ainda as consequências reais que o país vem enfrentando após 
o golpe contra o governo Dilma, a exemplo da greve dos caminhoneiros que tem gerado 
transtornos em todo o Brasil. 
 
Por fim Inácio reafirmou seu compromisso e a disponibilidade do mandato em favor da 
juventude petista e maranhense. 
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Durante o evento foram eleitos o secretário estadual de Juventude do PT Augusto, a 
secretária municipal de juventude do PT Criciele Muniz e a executiva estadual da 
juventude do PT, composta pelos jovens Bruno Cacau, Edmar Neto, Ivan Armstrong, 
Carol Viana, Carla Alcântara, Patrícia Carlos, Raquel Torres, Rafaela Botelho, Keilyano 
Hércules, Elton e Ricardo Cruz. 

 

  



 

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: 
Chapão governista para disputa de deputado estadual 

terá disputa acirrada 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 29/05/2018 

Chapão governista para disputa de deputado estadual terá disputa acirrada 

 
 
Assim como para a disputa de deputado federal do lado do governador Flávio Dino 
(PCdoB), uma disputa acirrada pode deixar medalhões de fora da nova composição da 
Assembleia Legislativa a partir de 2019. A ideia dos palacianos é fazer um grande chapão 
e duas chapinhas para chegar a ambiciosa marca de eleger 22 parlamentares aliados. E 
é no famoso chapão que reside o maior problema, onde praticamente todos são nomes 
de peso, mas naturalmente alguns ficarão de fora da nova legislatura do parlamento 
estadual. 
 

 
 
A ideia inicial é reunir PCdoB/PDT/DEM/PSB/PR/PTC/PRB nesse “chapão”. Os 
governistas explicam que todos partidos com representantes na chapa majoritária estão 

http://diegoemir.com/2018/03/chapa-robusta-de-flavio-dino-para-disputa-de-deputado-federal-pode-deixar-medalhoes-sem-mandatos/
http://diegoemir.com/2018/03/chapa-robusta-de-flavio-dino-para-disputa-de-deputado-federal-pode-deixar-medalhoes-sem-mandatos/
http://diegoemir.com/2018/03/chapa-robusta-de-flavio-dino-para-disputa-de-deputado-federal-pode-deixar-medalhoes-sem-mandatos/
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obrigados a fazer essa composição, exclui-se desse debate o PPS que não tem nomes 
com qualquer chance para disputar algo nessa coligação, mas ainda assim a legenda de 
Eliziane Gama pode ser obrigada a compor essa disputa proporcional. 
 

 
 
O PRB eventualmente poderia sair do “chapão”, caso Carlos Brandão não disputasse 
mais o cargo de vice-governador, assim o partido ficaria desobrigado a permanecer 
nessa “coligação da morte”, como já vem sendo apelidada por políticos governistas. 
 
Dada essa formação, o Democratas é o que desponta com o maior potencial de eleição 
de representantes por apresentar um grupo homogêneo que coloca praticamente todos 
no mesmo patamar. Rogério Cafeteira, Antônio Pereira, Neto Evangelista, Stênio 
Rezende e Daniela Tema todos tem potencial para mais de 40 mil votos, o único que 
poderia ficar abaixo dessa faixa seria Paulo Neto. 
 

 
 
Depois o PCdoB é o que apresenta o maior número de concorrentes com chances, porém 
havendo uma disparidade enorme entre os comunistas. Othelino Neto é o que alcança 
status de superfavorito para alcançar uma votação superior a 80 mil votos. Depois do 
presidente da Assembleia surgem Carlinhos Florêncio, Marco Aurélio e Adelmo Soares 
em um segundo grupo. Por fim aparecem Levi Pontes, Ana do Gás, Raimundo Cutrim, 
Francisca Primo, Duarte Júnior e Odair José. 
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O PDT é a terceira força, mas também com um grupo forte, porém com disparidades. 
Cleide Coutinho e Glalbert Cutrim despontam para mais de 60 mil votos, enquanto um 
segundo pelotão com Rafael e Fábio Macedo aparece com um potencial superior a 40 
mil votos e por fim Ricardo Rios, Valéria Macedo e Yglésio Moises brigando por vagas. 
 

 
 
O PR é outro peso-pesado, os republicanos contam Detinha (esposa de Josimar de MA), 
Vinicius Louro, Sérgio Frota e Hélio Soares. 
 
Os demais partidos não apresentam tantos nomes, porém possuem concorrentes muito 
fortes como o caso do PSB que deve ter Marcelo Tavares e Édson Araújo; o PRB terá 
Júnior Verde e Zé Gentil e o PTC com Edivaldo Holanda Braga. 
 
Diante deste cenário apresentado e com um otimismo de eleição de pelo menos 18 
deputados nesse “chapão governista”, fica certo que pelo menos 14 concorrentes vão 
ficar sem mandato na próxima legislatura. 
 
Vale lembrar que em 2014, o “chapão governista” reuniu oito partidos e elegeu 16 
deputados estaduais, o último a entrar teve mais de 27 mil votos. 
 
*Stênio Rezende está condenado e não pode disputar a eleição até então, mas ele está 
recorrendo e caso não consiga indicará a esposa. 

 

  



 

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: Zé Inácio participa de congresso estadual da JPT 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 29/05/2018 

O deputado Zé Inácio participou no último sábado (26) do Congresso Extraordinário da 
JPT/MA, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. 

 
 
Em seu discurso Inácio parabenizou a juventude pela unidade que está sendo construída 
em função de um objetivo maior que é lutar pela liberdade do Lula e pelo seu direito de 
ser candidato a presidente nas eleições deste ano. 
 
“Vocês jovens estão dando exemplo para os adultos do partido que muitas vezes tem 
dificuldade na construção dessa unidade, que faz com que o partido possa caminhar com 
um projeto político bem definido”. 
 
O parlamentar ressaltou ainda as consequências reais que o país vem enfrentando após 
o golpe contra o governo Dilma, a exemplo da greve dos caminhoneiros que tem gerado 
transtornos em todo o Brasil. 
 
Por fim Inácio reafirmou seu compromisso e a disponibilidade do mandato em favor da 
juventude petista e maranhense. 
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Durante o evento foram eleitos o secretário estadual de Juventude do PT Augusto, a 
secretária municipal de juventude do PT Criciele Muniz e a executiva estadual da 
juventude do PT, composta pelos jovens Bruno Cacau, Edmar Neto, Ivan Armstrong, 
Carol Viana, Carla Alcântara, Patrícia Carlos, Raquel Torres, Rafaela Botelho, Keilyano 
Hércules, Elton e Ricardo Cruz. 
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O deputado Rigo Teles (PV) acaba de receber mais apoio político para conquistar o sexto 
mandato na Assembleia Legislativa. 

 
 
Desta vez o deputado Rigo Teles recebeu, no município de Paulo Ramos, um grande 
apoio político do grupo liderado pela ex-prefeita, dona Maria dos Anjos, pelo ex-prefeito 
por dois mandatos, Dr. Tancledo, e expressivas lideranças da região. 
 
Também declararam apoio a Rigo Teles o prefeito de Marajá do Sena, Lindomar Araújo; 
o ex-deputado estadual, Kinkas Araújo; a Dra. Renata; a vereadora Nalvinha, o vereador 
Bigode e tantas outras lideranças que acreditam no trabalho do parlamentar. 
 
COMPROMISSO DE TRABALHO 
 
Na presença de milhares de pessoas, o prefeito, vereadores e lideranças políticas do 
município de Paulo Ramos declararam total apoio às pré-candidaturas de Rigo Teles a 
deputado estadual, e Hildo Rocha a deputado federal nas eleições de outubro. 
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Ao receber o apoio, o deputado Rigo Teles agradeceu o voto de confiança de todos que 
acreditam no seu trabalho, e prometeu continuar trabalhando pela população na 
Assembleia, e demais esferas de poder. 
 
Para o ex-prefeito Lindomar Araújo, ex-deputado Kinkas Araújo, vereadores e lideranças, 
trabalhar em parceria com o deputado Rigo é a certeza de dias melhores para a 
população, uma vez que por meio de emendas parlamentares, o deputado sempre tem 
beneficiado os municípios. 
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Em visita a Sítio Novo, Othelino Neto vistoria obras do Hospital Municipal Frei Alberto 
Beretta 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
vistoriou, na última sexta-feira (25), as obras de reforma do Hospital Municipal Frei 
Alberto Beretta, em Sítio Novo, região central do Maranhão. O parlamentar destinou 
emendas, no valor de R$ 400 mil, para a saúde do município, valor que será investido na 
conclusão das melhorias na unidade de saúde e aquisição de equipamentos. 
 

 
 
Acompanhado da esposa, enfermeira Ana Paula Lobato, presidente do Grupo de Esposas 
de Deputados do Estado Maranhão (Gedema), Othelino Neto foi recepcionado pelo 
prefeito do município, João Piquiá (PRB), e também por vereadores e lideranças políticas. 
 
Ao chegar à cidade, reuniu-se com a população na Câmara de Vereadores. Em seguida, 
visitou as instalações do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta, que está em reforma. 
Othelino Neto parabenizou o prefeito João Piquiá por ter construído o hospital com 
recursos próprios e afirmou estar feliz por poder contribuir com as melhorias, para 
benefício da população de Sítio Novo. 
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“Vemos que é um hospital bem estruturado e grande. É um prazer ver a unidade de 
saúde bem estruturada e, agora, poder ajudar com uma emenda minha para que possa 
funcionar ainda melhor”, disse o parlamentar. 
 
O prefeito João Piquiá agradeceu a visita e lembrou que, há alguns meses, esteve na 
capital maranhense em reunião com o deputado Othelino Neto, que prontamente ouviu 
as demandas do município e trabalhou para que elas fossem atendidas. “Nós estivemos 
em São Luís há alguns meses, onde ele mostrou interesse em trabalhar com a população 
de Sítio Novo. Fizemos algumas reivindicações e ele, prontamente, destinou essas 
emendas para a saúde de Sítio Novo”, afirmou o prefeito. 
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Salomão Macedo (PTB), declarou que a 
população de Sítio Novo reconhece o compromisso do deputado Othelino Neto com o 
município. “É um orgulho o recebermos e tenho certeza de que a população também o 
recebe de braços abertos, pois ele demonstra que tem compromisso com o povo. Antes 
mesmo de vir ao município, o deputado Othelino colocou essa emenda, que só vem a 
somar com a saúde do nosso município”, finalizou. 
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Parlamentar participou do Congresso Estadual da Juventude do PT e falou sobre a 
importância do envolvimento de jovens no processo político eleitoral 

 
 
O deputado Zé Inácio participou neste sábado (26) do Congresso Extraordinário da 
JPT/MA, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. 
 
Em seu discurso Inácio parabenizou a juventude pela unidade que está sendo construída 
em função de um objetivo maior que é lutar pela liberdade do Lula e pelo seu direito de 
ser candidato a presidente nas eleições deste ano. 
 
“Vocês jovens estão dando exemplo para os adultos do partido que muitas vezes tem 
dificuldade na construção dessa unidade, que faz com que o partido possa caminhar com 
um projeto político bem definido”. 
 
O parlamentar ressaltou ainda as consequências reais que o país vem enfrentando após 
o golpe contra o governo Dilma, a exemplo da greve dos caminhoneiros que tem gerado 
transtornos em todo o Brasil. 
 
Por fim Inácio reafirmou seu compromisso e a disponibilidade do mandato em favor da 
juventude petista e maranhense. 
 
Durante o evento foram eleitos o secretário estadual de Juventude do PT Augusto, a 
secretária municipal de juventude do PT Criciele Muniz e a executiva estadual da 
juventude do PT, composta pelos jovens Bruno Cacau, Edmar Neto, Ivan Armstrong, 
Carol Viana, Carla Alcântara, Patrícia Carlos, Raquel Torres, Rafaela Botelho, Keilyano 
Hércules, Elton e Ricardo Cruz. 
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Em evento sobre feminicídio, parlamentar defendeu que vítimas da violência doméstica 
devem contar com apoio do poder público 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) participou na última sexta-feira (25), do 
evento “Sala de Provocações”, com o tema “Feminicídio- pelo fim da violência contra a 
mulher”, realizado pela Fundação Ulysses Guimarães. O parlamentar e relator da CPI de 
Combate à Violência Contra a Mulher, destacou pontos do relatório da CPI e debateu 
amplamente sobre o assunto. 
 
“Como deputado estadual e relator da CPI de Combate à Violência Contra a Mulher, 
realizada pela Assembleia Legislativa em 2013, objetivei, de forma prática, combater e 
diminuir dados alarmantes de violência contra as mulheres”. 
 
Roberto Costa destacou ainda que as mulheres vítimas da violência doméstica devem 
contar com total apoio do poder público. Disse ele, que geralmente o feminicídio é 
precedido de uma série de atos violentos, que não são contidos em razão dos mais 
variados fatores, principalmente em função da mulher ser subjugada pelo companheiro. 
 
Roberto Costa afirma que é necessário que as mulheres denunciem e que o Estado 
ofereça todas as condições necessárias para as vítimas. 
 
“Desta forma, só conseguiremos combater esse tipo de violência a partir da 
conscientização, respeito e cumprimento efetivo das punições legais. Para isso, resta 
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imperioso que todas as vítimas rompam o silêncio, enfrentem o medo e denunciem. 
Todavia, para isso, precisamos de um Estado garantidor de condições necessárias para 
que a mulher tenha contato com o Poder Público, sobretudo às delegacias 
especializadas, pois são estas instituições as primeiras a serem procuradas pelas 
vítimas”. 
 

 
 
De acordo com Roberto Costa, “a Fundação Ulysses Guimarães traz à tona um assunto 
que é pauta nacional, por conta do elevado índice de violência contra a mulher. Estamos, 
na realidade, em busca da adoção de políticas públicas que venham estabelecer a 
redução desses números assustadores”, disse o parlamentar. 
 
A delegada Kazumi Tanaka, coordenadora de todas as Delegacias de Mulher do 
Maranhão, apresentou gráficos e exibiu vídeos sobre a violência contra a mulher, 
fazendo uma abordagem sobre a contextualização do que ela considera quase uma 
epidemia, no que concerne à violência contra a mulher no Brasil. 
 
A delegada ressaltou que o termo feminicídio foi utilizado pela primeira vez em 1976, 
em relação ao brutal assassinato de uma mulher. 
 
“Quando se mata uma mulher no Brasil, ainda se leva para a questão do crime passional, 
para lavar a honra, como ocorria no passado. Eles romantizam essa violência 
exacerbada”, afirmou. 
 
O presidente da Fundação Ulysses Guimarães, professor Wellington Gouveia, disse que 
a sociedade, de um modo geral, precisa lutar contra esse flagelo, e disse que o Ministério 
Público de São Paulo mostrou estudo recente, mostrando que 8 mulheres são 
assassinadas diariamente pelos companheiros no Brasil. 
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Participaram ainda do evento: a assistente social Sílvia Leite, presidente do Conselho 
Estadual da Mulher; Nildinha Teles, vereadora de Chapadinha e assistente social; Mary 
Silva Maia, coordenadora do Programa Pacto pela Paz e que representou o secretário de 
Estado de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves; Walber Neto, do Conselho Nacional 
da Juventude e Paulo Passos, superintendente da Juventude de Rosário. 
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“Oposição nunca cobrou Temer sobre os sucessivos aumentos nos combustíveis”, 
dispara Cafeteira 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (DEM), 
chamou atenção para a postura dos parlamentares de Oposição, que nunca cobraram 
medidas efetivas do presidente Temer quanto aos sucessivos e abusivos aumentos no 
preço dos combustíveis e agora tentam imprimir responsabilidade ao governador Flávio 
Dino (PCdoB), sendo que esta política, dos combustíveis, é de competência do Governo 
Federal. 
 
“A oposição, que nunca falou nada sobre os sucessivos aumentos de combustível, 
impostos pelo governo Temer, agora quer transferir para o nosso governo as 
consequências da incompetência do presidente deles”, destacou Cafeteira. 
 
AÇÕES DO GOVERNO – Da tribuna da Assembleia, o líder governista ressaltou as 
inúmeras ações executadas pelo Governo do Estado com o objetivo de garantir a 
continuidade de serviços essenciais. “Aproveito para parabenizar a ação do governador 
Flávio Dino (PCdoB), de seu governo e de toda a sua equipe, que montou um gabinete 
de crise, para que fossem tomadas providências no sentido de minimizar, ao máximo, os 
impactos da paralisação”, frisou Rogério Cafeteira. 
 
Ele observou que foi muito importante a participação dos empresários de postos de 
combustíveis, que contribuíram para a distribuição do produto no interior do Estado. Em 
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seu discurso, estendeu agradecimentos à direção da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Emap), que contou com a colaboração da Agência Estadual de 
Mobilidade (MOB). 
Rogério Cafeteira enalteceu também o trabalho de todo o sistema de segurança pública 
do Estado, que contou com o apoio da Casa Civil e da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura (Sinfra), além de outros órgãos. 
 
“Graças a esse conjunto de ações, a gente teve condições de, principalmente com as 
forças de segurança, organizar comboios protegidos pela polícia, e abastecer, em 
primeiro lugar, obviamente, os serviços essenciais, garantindo o combustível para o 
transporte público, para as viaturas e ambulâncias”, destacou o deputado. 
 
Ele frisou que o governador Flávio Dino coordenou as ações iniciais, pessoalmente, entre 
elas, a distribuição de combustível para todo o estado, inicialmente para São Luís. “Hoje, 
dentre as cidades que sofrem as consequências, São Luís, sem dúvida, é a que tem o 
menor impacto. Mas, dentro da realidade que nós vemos no Brasil hoje, a capital ainda 
enfrenta uma situação melhor que as demais”, declarou o líder do governo. 
 
O parlamentar afirmou que um grande aparato policial foi mobilizado para assegurar o 
atendimento de demandas essenciais, com o abastecimento de viaturas, carros do Corpo 
de Bombeiro, ambulâncias e veículos que prestam serviços essenciais à sociedade. 
 
Segundo ele, os comboios organizados pelo Governo do Maranhão já garantiram o 
abastecimento de dezenas de caminhões-tanque em São Luís. A operação foi montada 
para amenizar os efeitos da crise federal dos combustíveis. Rogério Cafeteira frisou que, 
além disso, o governador Flávio Dino determinou outras medidas para reduzir os 
transtornos causados à população. 
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Após reunião com Braide, Zé Reinaldo tem candidatura ameaçada no PSDB 

 
 
O deputado federal Zé Reinaldo teve sua pré-candidatura a senador no PSDB 
publicamente ameaçada pelo secretário-geral do partido, o ex-prefeito de Imperatriz 
Sebastião Madeira. 
 
Em entrevista ao jornalista Ribamar Corrêa, do Repórter Tempo, o líder tucano criticou 
o mais recente movimento do ex-governador em prol da candidatura do deputado 
estadual Eduardo Braide (PMN) a governador. Para Madeira, a ligação entre os dois é 
uma “afronta” ao PSDB. 
 
“Nós abrimos as portas e garantimos a entrada do ex-governador José Reinaldo no PSDB 
quando ele não tinha mais para onde ir. Criamos as condições para ele entrar no PSDB e 
ser candidato a senador. O que faz ele? Afronta a todos nós com essa história de apoiar 
também candidatura do deputado Eduardo Braide. Isso não é correto, o PSDB tem um 
candidato a governador, o senador Roberto Rocha, e é por ele que nós temos que lutar. 
Quem não quiser abraçar o nosso projeto, não tem problema, pode sair do partido. Mas 

http://reportertempo.com.br/cupula-do-psdb-avisa-se-jose-reinaldo-continuar-incentivando-eduardo-braide-perdera-a-vaga-de-candidato-a-senador/
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ninguém vai continuar agindo assim, porque se isso continuar, nós vamos tirar a vaga de 
candidato e entregar para outro. E não haverá ninguém que mude essa decisão”, 
declarou. 
 
Novo encontro 
 
O PSDB, como se sabe, também tem candidato ao Governo do Estado: o senador Roberto 
Rocha. 
 
Ocorre que, no fim de semana, Zé Reinaldo e Braide almoçaram juntos, ocasião em que 
o pré-candidato tucano reafirmou a candidatura do deputado estadual (reveja), 
recolocando-o de vez no jogo da sucessão. 
 
O movimento desagradou a cúpula do partido. 
 
Tudo certo? 
 
A reação de Madeira, no entanto, surpreendeu a maioria dos observadores da cena local. 
Por um motivo principal: logo ao filiar-se ao PSDB, Zé Reinaldo fez questão de deixar 
claro que, mesmo estando lá, trabalharia pela viabilização da pré-candidatura de 
Eduardo Braide (relembre). 
 
Naquela ocasião, pelo menos aparentemente, não houve óbices a essa postura. O que 
mudou? 
 
Não é bem assim… 
 
Aliados de Roberto Rocha contaram ao Blog do Gilberto Léda não haver qualquer 
estranhamento com a postura de Sebastião Madeira. 
 
Para esses tucanos, a conversa inicial – de Zé Reinaldo apoiar Braide – já havia sido 
superada, sendo uma agenda retomada agora por iniciativa do próprio ex-governador. 
 
Waldir no jogo 
 
A pressão do PSDB sobre Zé Reinaldo pode favorecer o deputado federal Waldir 
Maranhão. Recém-filiado ao PSDB, ele segue tentando encontrar brechas para ser 
candidato a senador. 
 
Tentou tomar a vaga de Alexandre Almeida, mas encontrou forte resistência. 
 
Agora, vê possibilidades maiores de ficar com a vaga do colega da bancada. 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/05/26/ze-reinaldo-confirma-braide-e-definitivamente-candidato/
http://gilbertoleda.com.br/2018/03/31/entraremos-firmes-na-campanha-diz-ze-reinaldo-ao-anunciar-filiacao-ao-psdb/
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Madeira ameaça candidatura de Zé Reinaldo e ex-governador o chama de afoito 

 
Olhar de desconfiança de Madeira por Zé Reinaldo só aumenta 

 
O clima esquentou no PSDB após mais uma investida de Zé Reinaldo em favor da 
candidatura de Eduardo Braide (PMN) ao governo do estado. Como se fosse porta-voz 
de Braide, o ex-governador anunciou que o deputado estadual seria candidato, embora 
o próprio Braide tenha desmentido, afirmando que ainda avalia. 
 
A reação da cúpula tucana foi imediata. O ex-prefeito de Imperatriz e secretário-geral do 
PSDB no Maranhão, não gostou nada da declaração. Em entrevista ao jornalista Ribamar 
Corrêa, Madeira foi duro com Zé Reinaldo pelo posicionamento. “Nós abrimos as portas 
e garantimos a entrada do ex-governador José Reinaldo no PSDB quando ele não tinha 
mais para onde ir. Criamos as condições para ele entrar no PSDB e ser candidato a 
senador. O que faz ele? Afronta a todos nós com essa história de apoiar também 
candidatura do deputado Eduardo Braide. Isso não é correto, o PSDB tem um candidato 
a governador, o senador Roberto Rocha, e é por ele que nós temos que lutar. Quem não 
quiser abraçar o nosso projeto, não tem problema, pode sair do partido. Mas ninguém 
vai continuar agindo assim, porque se isso continuar, nós vamos tirar a vaga de candidato 
e entregar para outro. E não haverá ninguém que mude essa decisão”, disparou. 
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Em resposta, Zé Reinaldo emitiu um comunicado no qual responde ao ex-prefeito. 
“Nutro um enorme respeito pelo ex-prefeito e ex-deputado Sebastião Madeira, que 
neste momento, entre útil e afoito, tem sido desbragadamente usado para atender aos 
interesses dos mais afetados pela ameaça de uma terceira via nas eleições deste ano”, 
alegando que Madeira está sendo útil aos grupos tanto do governador quanto aos 
Sarneys, já que na visão de Zé Reinaldo, Braide deveria ser o candidato viável do que 
chamou de terceira via. 
 
Não é a primeira vez que Madeira e Zé Reinaldo entram em conflito desde a filiação do 
ex-governador ao PSDB. No começo de abril, já havia vazado áudio de Madeira 
reclamando do fato de Tavares insistir na candidatura de Braide alegando que Roberto 
Rocha não ganharia a eleição (relembre). 
 
A chapa deve esquentar ainda mais no ninho. 

 

  

http://clodoaldocorrea.com.br/2018/04/ze-reinaldo-sobre-roberto-rocha-nao-tem-voto/
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Márcio Jerry visita Grajaú ao lado do deputado Othelino Neto e de Simone Limeira 

Blog do Genivaldo Abreu 
 

 
 
Em visita à Grajaú, nesta sexta-feira (25), o presidente do PCdoB-MA, Márcio Jerry, 
reuniu com lideranças locais e testemunhou os relatos positivos das ações da gestão 
estadual no município. A agenda foi cumprida ao lado do deputado estadual Othelino 
Neto e da líder da cidade, Simone Limeira.  
 
Após percorrer rádios locais, fazendo um balanço do Governo Flávio Dino e sobre 
prospeções para o pleito de 2018, que se aproxima, o grupo foi ao povoado Alto Brasil e 
numa reunião puxada pelo vereador Roldão, conversou com a comunidade local. Ao fim 
do dia, em jantar na residência do vereador Marquinhos, várias lideranças de Grajaú 
estiveram reunidas, para debater temas importantes sobre o município.  
 
“A convite de Simone, que é uma grande líder na cidade, estive com o deputado Othelino 
em Grajaú, cidade que tem papel fundamental na região. Aqui, conversamos com a 
população e podemos constatar de perto os impactos positivos de ações do Governo 
Flávio Dino que transformam a vida da população, como construção de estradas, a 
chegada de asfalto e reforma de escolas”, pontuou Márcio Jerry. 

 

http://bloggenivaldoabreu.blogspot.com/2018/05/marcio-jerry-visita-grajau-ao-lado-do.html?m=1
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Cúpula do PSDB avisa: se José Reinaldo continuar incentivando Eduardo Braide, perderá 
a vaga de candidato a senador 

 
José Reinaldo está avisado por Roberto Rocha por Roberto Rocha e Sebastião Madeira: se insistir em  
Eduardo Braide perde a vaga de candidato a senador pelo PSDB 

 
A menos que aja um entendimento urgente na cúpula do ninho maranhense, uma crise 
de largas proporções poderá eclodir no PSDB e resultar na revisão da candidatura do ex-
governador e atual deputado federal José Reinaldo Tavares ao Senado. O presidente 
estadual do partido e candidato a governador, senador Roberto Rocha, e o secretário 
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geral e candidato a deputado federal, Sebastião Madeira, não estão mais escondendo o 
desconforto com a insistência com que o ex-governador continua fomentando o projeto 
de candidatura do deputado estadual Eduardo Braide (PMN) ao Governo do Estado, 
criando assim, segundo o entendimento deles, dificuldades para o candidato do partido. 
Roberto Rocha e Sebastião Madeira já mandaram seguidos recados a José Reinaldo com 
o objetivo de fazer com que ele “largue Braide de mão” e se envolva com o projeto 
eleitoral e político do PSDB, mas têm sido surpreendidos pela movimentação do ex-
governador no sentido de viabilizar a candidatura do deputado do PMN. Nas conversas 
reservadas no comando do tucanato maranhense, já se fala até em rever a candidatura 
de José Reinaldo Tavares e entregar a vaga de candidato a senador por ele ocupada ao 
deputado federal Waldir Maranhão. 
 
– Nós abrimos as portas e garantimos a entrada do ex-governador José Reinaldo no PSDB 
quando ele não tinha mais para onde ir. Criamos as condições para ele entrar no PSDB e 
ser candidato a senador. O que faz ele? Afronta a todos nós com essa história de apoiar 
também candidatura do deputado Eduardo Braide. Isso não é correto, o PSDB tem um 
candidato a governador, o senador Roberto Rocha, e é por ele que nós temos que lutar. 
Quem não quiser abraçar o nosso projeto, não tem problema, pode sair do partido. Mas 
ninguém vai continuar agindo assim, porque se isso continuar, nós vamos tirar a vaga de 
candidato e entregar para outro. E não haverá ninguém que mude essa decisão – disse 
à Coluna Sebastião Madeira, com a autoridade de secretário geral do partido e de ter 
sido um dos articuladores que possibilitaram a conversão do ex-governdor. Em sintonia 
com o presidente e candidato a governador Roberto Rocha, Sebastião Madeira avisou: 
“Ainda há tempo de ele concertar as coisas e evitar uns problemas maior para ele 
mesmo”. 
 
Essa situação começou a se desenhar quando, depois de viver semanas de incertezas, 
com vários partidos lhe fechando as portas, o ex-governador José Reinaldo desembarcou 
no PSDB, ganhou a vaga de candidato a senador, mas logo surpreendeu o mundo político 
ao anunciar sua desconcertante estratégia de apoiar dois candidatos a governador ao 
mesmo tempo, o do seu partido, Roberto Rocha, e Eduardo Braide, que ainda nem 
decidiu se será mesmo candidato. Suas declarações causaram fortes reações dentro do 
PSDB. Diante do mal-estar, José Reinado andou dando algumas declarações 
apaziguadoras, mas logo em seguida retomou esse movimento, gerando o clima de forte 
tensão que hoje move o braço maranhense do PSDB. 
 
A julgar pelas pelo que está posto dentro do partido, o comando regional do PSDB não 
vai mesmo aceitar a movimentação do ex-governador José Reinaldo Tavares. Primeiro 
porque, mesmo que, após deixar o PSB, onde não havia mais clima para permanecer e 
já estava quase sendo “convidado” a se retirar, tenha contado com o aval do então 
governador Geraldo Alckmin (SP) e do senador Tasso Jereissati (CE), o seu futuro no PSDB 
dependeria do comando local. E é exatamente o que está acontecendo agora: se Roberto 
Rocha e Sebastião Madeira, que o acolheram no PSDB e têm controle total sobre o 
partido, decidirem mesmo substituir José Reinaldo por Waldir Maranhão, por exemplo, 
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farão a mudança, e ponto final. Até porque a direção não comprará uma briga com um 
dos seus senadores e candidato a governador, para manter um ex-governador que, 
segundo a avaliação da cúpula tucana, está se movimentando na contramão da 
orientação do partido. 
 
Se essa crise eclodir como está se anunciando, o maior prejudicado será o próprio ex-
governador José Reinaldo Tavares, que poderá perder a única possibilidade de disputar 
o Senado da República. 
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Fábio Braga relembra recepção calorosa da cidade de Chapadinha 

 
Fábio Braga na Tribuna da Assembleia. 

 
O deputado Fábio Braga aproveitou, durante discurso na Assembleia Legislativa, para 
relembrar sua última visita à cidade de Chapadinha, onde foi recepcionado pelo ex-
prefeito e líder político Isaías Fortes. Fábio destacou a alegria da cidade e a hospitalidade 
da população. “Eu e o Deputado André Fufuca fomos muito bem recepcionados em uma 
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tarde de muito calor humano e muito bem acolhidos pelos vários amigos do Isaías”, 
contou o deputado. 
 
“Isaías mostrou que, ao longo desses últimos anos da carreira política, entre derrotas e 
vitórias, suas atitudes fizeram com que ele virasse uma lenda viva na região, e se tornasse 
uma das maiores lideranças e figuras políticas de Chapadinha, do Baixo Parnaíba, da 
região do Itapecuru e do Maranhão”, completou Fábio Braga. 
 
Agradecimento 
 
O deputado Fábio Braga em nome dele e do Deputado Federal André Fufuca, aproveitou 
o momento da tribuna para agradecer a hospitalidade da cidade de Chapadinha, além 
da recepção calorosa da família e dos amigos do ex-prefeito Isaías Fortes. 
 
“Agradeço a oportunidade e o carinho da população de Chapadinha que me recebeu tão 
bem e aproveito para dizer que a cidade vai receber uma série de obras, entre elas uma 
das mais importantes, que é o Hospital Regional de Chapadinha, antigo sonho do 
município”, afirmou o deputado Fábio Braga. 

 

 


