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Weverton assume Liderança da Minoria
O deputado Weverton (PDT-MA) foi anunciado no Plenário
da Câmara como o novo Líder do Bloco da Minoria que faz
oposição ao Governo do presidente Michel Temer, bloco
formado pelo PT, PDT, PCdoB e PSB. “O debate do
momento é a privatização da Eletrobrás e estaremos
ﬁrmes para dizer não a ela, assim como ﬁzemos com a
reforma trabalhista, como lutamos de forma intransigente
para não deixar entrar em pauta a reforma da Previdência
e como ﬁzemos dizendo não ao impeachment da
presidente Dilma, que na época já sabíamos que se
tratava de um golpe”, aﬁrmou Weverton em seu
pronunciamento como líder.
A Minoria é o bloco parlamentar que reúne os maiores
partidos de oposição ao governo. Entre as funções do líder
está o de encaminhar as votações nas Comissões e no
Plenário, falar em nome dos partidos em qualquer tempo
da sessão para tratar de assunto de relevância nacional e
defender determinada linha política. Também são
responsáveis por indicar os parlamentares que irão
compor as Comissões Técnicas e registram os candidatos
para concorrer aos cargos da Mesa Diretora.

Weverton é o primeiro maranhense a assumir a Liderança
da Minoria na Câmara. O ex-líder José Guimarães (PTCE), que fez o anúncio do nome de Weverton ao Plenário,
explicou que a decisão foi um consenso entre todos os
partidos e destacou a capacidade de diálogo e articulação
do novo líder. “Weverton tem relevância em serviços
prestados, relação muito ampla de diálogo com toda a
Casa e ﬁrmeza de posições”, disse Guimarães. “Estamos
todos unidos ﬁrmes na oposição ao governo”,
complementou. O deputado Arthur Lira do Partido
Progressista de Alagoas parabenizou o parlamentar
maranhense por assumir a posição e disse acreditar que
Weverton sempre preserve suas principais características:
a palavra, o saber e a articulação.
O líder da bancada pedetista, André Figueiredo (PDT-CE)
ressaltou a importância de um líder aguerrido como
Weverton, diante de tantas pautas danosas à população
brasileira, como a privatização da Eletrobrás entre outras.
Em sua fala, Weverton agradeceu aos líderes pela
conﬁança e se comprometeu em fortalecer a luta em favor
do povo brasileiro.

Mantenha sua cidade limpa. Não jogue este impresso em vias públicas.

Rádio Comunitária da Vila Luizão leva cidadania
e serviços aos moradores
“Esta rádio é, na verdade, um
sonho da área do Turu, porque já
tivemos lá atrás uma, que por
conta da burocracia da nossa
legislação federal e dos
interesses comerciais dos
grandes veículos de
comunicação, não sobreviveu,
penalizando a comunidade”,
disse Weverton, durante a
inauguração da Rádio Geração
Jovem FM.

A Rádio passa a funcionar na
sede da União de Moradores da
Vila Luizão, em São Luis. Um
novo canal de comunicação
comunitária com abrangência em
toda a região do Turu, a emissora
homenageou o deputado
Weverton e o secretário
Municipal Ivaldo Rodrigues, dois
apoiadores do bairro, como
padrinhos da iniciativa.

Regras para criação de novos municípios é aprovada
em Comissão Especial
A Comissão Especial que deﬁne
as regras para a criação de
novos municípios aprovou por
unanimidade o parecer do relator,
deputado Carlos Henrique
Gaguim.
Entre os novos critérios exigidos,
está a necessidade de a
população do novo município ser
de pelo menos 6 mil habitantes,
nas regiões Norte e CentroOeste, 12 mil habitantes no NE; e
20 mil, no Sul e Sudeste.

Como Líder da Minoria, o
deputado Weverton, garantiu a
não obstrução da pauta no
Plenário da Câmara e destacou a
importância em reverter grandes
discrepâncias entre e a sede dos
municípios. “Várias cidades,
povoados e distritos estavam
isolados e invisíveis. Hoje é dado
um importante passo para levar
cidadania e políticas públicas
para a população”, destacou
Weverton.

Weverton destaca a importância de ações
coordenadas para a segurança pública
O deputado federal Weverton
defendeu o fortalecimento da
segurança publica com uma visão
cidadã, que também abrace as
políticas sociais, em ações
coordenadas. Para o deputado,
essa linha que vem sendo
adotada pelo governador Flávio
Dino, traz resultados mais efeitos
e permanentes.
A declaração foi feita no Palácio
dos Leões, em São Luís, durante
a entrega de novas viaturas feita

pelo governador Flávio Dino a 20
municípios maranhenses. “O
governador entende que
segurança pública é abrir novos
hospitais; é levar a Escola Digna
para todas as regiões do estado;
é levar obras importantes, como a
ampliação de serviços do Viva,
para atender as demandas da
comunidade em um só espaço“,
disse. Weverton também citou o
aparelhamento e modernização
da Segurança Pública no estado.

Reinauguração do Costa Rodrigues - Anos de
perseguição a gestão de Jackson Lago
O ginásio o Costa Rodrigues foi
reinaugurado pelo governador
Flávio Dino e já na estreia
recebeu o jogo de Sampaio e
Catanduva pela Liga Feminina
de Basquete.
“A novela de reconstrução do
Costa Rodrigues, depois de dez
anos, chega ao ﬁm, o ginásio
está deﬁnitivamente,
verdadeiramente entregue a
todos os desportistas do
Maranhão”, aﬁrmou o
governador.

Na ocasião, o deputado
Weverton desabafou sobre a
perseguição política que ele, e
toda a equipe de secretários do
ex-governador Jackson Lago,
sofreram durante a demolição da
antiga estrutura e o golpe que
cassou o mandato popular de Dr
Jackson. “Hoje viramos uma
página, ﬁca claro nas
declarações dos ex-secretários
que me sucederam que a
decisão de não concluir a obra
de requaliﬁcação do ginásio foi
meramente política”, desabafou.
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Weverton destaca a importância das parcerias em
favor da agricultura familiar
“Temos pautado nosso mandato
justamente em defesa da
agricultura familiar e dos nossos
trabalhadores rurais, que
sofreram muito nessa legislatura
com perda de direitos, com
ataques frontais às conquistas
que tiveram nos últimos anos”,
disse o parlamentar durante
reunião do Conselho Deliberativo
da entidade de classe, em São
Luís, quando foi assinado
convênio no valor de R$ 8
milhões entre a Fetaema e o
Governo do Maranhão.

Além disso o deputado participou
da assinatura do termo que
revitalizará a Ceasa da cidade de
Timon, e da entrega de
equipamentos feita em uma
parceria entre a Prefeitura de São
Luís, Governo do Estado,
agricultores e pescadores. “É
preciso apoiar os pequenos para
maximizar a produtividade do seu
trabalho, que além de ser sua
fonte de renda, contribui para a
economia do município e do
estado”, disse.

“É preciso fazermos uma grande intervenção
educacional no Maranhão”, diz Weverton
O deputado Weverton defendeu a
educação como a mais
importante intervenção que
precisam ser feitas no país. A
declaração foi feita no Palácio dos
Leões, durante assinatura de um
termo de cooperação técnica
entre o Governo do Estado e 13
municípios onde funcionarão os
novos polos do Programa
Ensinar, que visa formar
proﬁssionais para o exercício da
docência na educação básica.
Idealizado pela Uema, o

Programa ‘Ensinar’ tem como
público-alvo professores das
redes de ensino que não tenham
a formação em nível superior,
além dos egressos do ensino
médio. Os municípios
contemplados nesta etapa foram
Arari, Anajatuba, Icatu, Loreto,
Pedreiras, Pinheiro, Paraibano,
Pirapemas, Presidente José
Sarney, Santa Luzia do Paruá,
Santa Luzia, Santa Rita, Turuaçu,
Viana, Vitória do Mearim e Zé
Doca.

Pré-candidatura de Ciro Gomes é lançada na sede
do PDT Nacional, em Brasília
Durante o lançamento, Ciro disse
que quer se o candidato de todos
os brasileiros que entendem que o
Brasil precisa de desenvolvimento
com justiça social. Ele aﬁrmou que
sua prioridade será o combate à
miséria e à desigualdade social.
“Considero que nenhum de nós
pode faltar ao Brasil nessa hora
tão difícil. As coisas precisam
mudar. Há muita desorientação na

discussão brasileira, muita
propaganda, muita conversa,
muita enganação”, aﬁrmou Ciro.
“Ciro tem um projeto para trazer
de volta o desenvolvimento e a
recuperação da economia, com
justiça social. Vamos trabalhar por
esse projeto porque acreditamos
nele”, disse o deputado federal
Weverton.

Cleide Coutinho e Yglésio Moysés se ﬁliam ao
PDT Maranhão
Formada em Medicina, Cleide
Coutinho já foi eleita deputada
estadual duas vezes, em 2006 e
em 2014. Ao se ﬁliar ao PDT,
também assume o comando do
diretório municipal em Caxias,
ocupando a vaga que era do seu
marido, Humberto Coutinho, que
faleceu há dois meses.
O ato de ﬁliação, ocorrido em
Caxias, contou com as
presenças do governador Flávio
Dino; do prefeito de São Luis,
Edivaldo Holanda Júnior; além
de deputados, prefeitos e

lideranças políticas.
Yglesio Moysés é ex-diretor do
Hospital Djalma Marques –
Socorrão I, o médico e professor
universitário concorreu em 2012,
a uma vaga na Câmara
Municipal de São Luís e em 2014
a uma vaga na Assembleia
Legislativa pelo PT, obtendo uma
votação de 16.032.
“Vamos continuar a nossa
trajetória de trabalho, agora em
um partido que tem um histórico
de lutas no Maranhão e
nacionalmente”, aﬁrmou.
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Aldenora Belo adquire equipamentos com
emenda de Weverton
“O Hospital Aldenora Belo
desenvolve um trabalho admirável
no tratamento do câncer, sendo
reconhecido por todo o estado, e
a Fundação Antônio Jorge Dino
tem sido incansável no sentido de
garantir atendimento à população
mais carente sem cobrar por seus
serviços”, disse Weverton.
Desde 2016, Weverton vem
fazendo indicação de emendas
para o Hospital do Câncer. No
Orçamento da União de 2017, o
deputado destinou R$ 300 mil
para a compra de um endoscópio
e 36 venoscópios ambulatoriais,
equipamento que ajuda a localizar
a veia do paciente, reduzindo o
sofrimento na coleta do sangue.

A aquisição desses equipamentos
já está em fase de licitação.
No Orçamento de 2018, fechado
no ano passado, Weverton
destinou mais R$ 300 mil para a
compra de um novo aparelho de
Raio X.
“Esses novos equipamentos vão
melhorar tanto o serviço quanto a
qualidade do tratamento dos
pacientes, proporcionando-lhes
modernidade e conforto aﬁrmou
Antônio Dino. “Para nós esses
recursos são de grande
importância. E com visitas como
esta a gente vai subindo mais um
degrauzinho”, comemorou a
presidente da entidade Enid Jorge
Dino.

CPI DA ENERGIA ELÉTRICA
Fornecimento de energia elétrica precisa ser
melhor regulado
O deputado Weverton deu entrada
no pedido de instalação de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito com a ﬁnalidade de
investigar com profundidade e
perícia o porquê dos valores
exorbitantes das contas de luz
elétrica, além de apurar a
morosidade do restabelecimento
no fornecimento de energia
elétrica pelas Concessionárias de
Energia. O pedido de CPI foi
assinado por 189 deputados
federais.
Na justiﬁcativa incluiu as
constantes reclamações da
população brasileira e a
necessidade de investigações
profundas da razão dos valores
exorbitantes das contas de luz
elétrica, além de apurar a

morosidade do restabelecimento
no fornecimento de energia
elétrica cometida pelas
concessionárias, sobretudo, após
a ocorrência de fenômenos
climáticos independentemente da
sua intensidade. “A qualidade do
serviço das Concessionárias já
alcançou um grau de total
desrespeito ao cidadão e ao
consumidor”, destacou Weverton.
Em uma fala no Plenário da
Câmara na noite desta quartafeira, o deputado Weverton
também anunciou a criação de
uma frente parlamentar em defesa
dos consumidores de energia
elétrica, já instalada na semana
passada e que contou com a
adesão de 245 deputados de
diferentes partidos.
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