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Weverton visita aos municípios atingidos pelas chuvas
O deputado Weverton esteve, juntamente com o 
governador Flavio Dino, nos municípios de Pedreiras 
e Trizidela do Vale, dois dos mais afetadas pelas 
fortes chuvas do início de abril no estado. Em 
conversa com os moradores e políticos da região o 
pedetista afirmou que a prioridade agora é o 
restabelecimento dos principais serviços nesses 
municípios. 

“No momento difícil que o país atravessa, a solução 
para resolver os problemas está em estabelecer 
parcerias. E, neste caso, é uma irmandade mesmo – 
todo mundo junto pelas famílias que estão 
precisando muito, neste momento, de apoio e de 
solidariedade”, disse Weverton. 

Ele ressaltou que este é um momento de 
reconstrução, de pedir muita proteção a Deus e, 
acima de tudo, oferecer a assistência necessária aos 
municípios e aos desabrigados para o enfrentamento 
dessas dificuldades.

O parlamentar e a comitiva do governador também 
participaram de uma conversa que reuniu os 
prefeitos de Pedreira, Antônio França, e de Trizidela 
do Vale, Fred Maia, e lideranças locais. Na 
oportunidade, Flávio Dino anunciou que, além de 
tudo o que já vem sendo feito para minimizar os 
danos, os municípios afetados também poderão 
receber os benefícios do “Cheque Minha Casa”, 
especialmente estendidos para ajudar aquelas 
famílias que tiveram suas casas e seus bens 
destruídos pelas forças das águas. Cada família 
receberá o auxílio conforme a avaliação dos danos 
feitas pela Defesa Civil, podendo chegar ao valor 
de R$ 5 mil.

Weverton defendeu, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, que o Governo Federal libere em 
regime de urgência as emendas destinadas aos 
municípios castigados pelas cheias, para que as 
prefeituras possam realizar ações de apoio às 
vítimas da enchente.
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Jairzão, no Coroadinho, será entregue em maio

Câmara de vereadores confere título de cidadão 
timonense a Weverton

O Jairzão é palco de torneios de 
futebol com times do bairro e de 
interbairros. A população do 
Coroadinho solicitou a realização 
de melhorias para atender  
jogadores e torcedores. Foram 
realizados serviços de drenagem, 
terraplenagem e plantio da nova 
grama. Arquibancadas foram 
construídas e as já existentes, 
recuperadas. O campo passou a 
contar também com banco de 
reserva e novos vestiários.
O deputado Weverton visitou a 

obra do campo de futebol 
Jairzão, no Coroadinho, que está 
sendo executada pela Prefeitura 
de São Luís com recursos de 
emenda parlamentar de sua 
autoria. “Fiquei feliz de poder 
contribuir para que a demanda 
da comunidade esteja sendo 
atendida”, afirmou Weverton. 

A obra está avançada e a 
entrega do campo está prevista 
para 27 de maio.

O deputado Weverton (PDT) 
recebeu o título de cidadão 
timonense, no auditório Wall 
Ferraz, centro da cidade de 
Timon. Proposto pelo presidente 
da Câmara de Vereadores, Uilma 
Resende (PDT), o título foi 
concedido como reconhecimento 
pelo trabalho do deputado na 
cidade, com a qual mantém 
relações estreitas e apoio em 
obras como a Fundação Cidade, 
importante ação para 
a juventude.

A solenidade teve a presença de 
vereadores; secretários 
municipais; do prefeito Luciano 
Leitoa; do deputado estadual 
Rafael Leitoa; da secretária de 
Estado da Juventude, Tatiana 
Pereira, representadno o 
governador Flávio Dino; do 
comandante do 11° Batalhão da 
Polícia Militar do Maranhão, 
coronel Hommer Schinnayder; e 
do presidente do PDT no Piauí, 
Flávio Nogueira.

Weverton ressalta valor do esporte em Copa 
Estudantil de Futsal
O deputado federal Weverton 
defendeu o incentivo ao esporte 
como alternativa para manter 
crianças e jovens em 
ocupações saudáveis e longe 
das drogas e marginalidade. “O 
esporte é importante para o 
desenvolvimento físico e metal 
em todas as idades, em 
especial para crianças e 
jovens”, afirmou da abertura 
Copa Estudantil de Futsal de 
2018 (CES 2018), no Parque 
do Bom Menino, em São Luís .

Organizada pela Central 
Estudantil de São Luís, a Copa 
Estudantil de Futsal é disputada 
por 112 times, compostos por 
alunos de escolas municipais e 
estaduais, nas categorias 
infanto e juvenil, masculino e 
feminino. Os jogos serão 
realizados aos finais de 
semana até o mês de junho, 
nas escolas Barbosa de Godois 
e Sagarana, além de no 
Ginásio Tião, no Parque do 
Bom Menino.

Criada comissão externa da Câmara para verificar 
prisão de Lula em Curitiba
A Câmara dos Deputados criou 
uma comissão externa destinada 
a verificar as condições em que 
se encontra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na 
superintendência da Polícia 
Federal, em Curitiba. A comissão 
foi criada atendendo a um ofício 
enviado pelo líder da Minoria, 
deputado Weverton (PDT/MA) e 
não terá ônus para a Câmara. A 
data da visita ao espaço da 
Polícia Federal será definida nos 
próximos dias.

Além de Weverton, integram a 
comissão os deputados Paulo 
Pimenta (PT/RS), André 
Figueiredo (PDT/CE), Bebeto 
(PSB/BA), Jandira Feghali 
(PCdoB/RJ), José Guimarães 
(PT/CE), Ivan Valente (PSOL/SP), 
Orlando Silva (PCdoB/SP), Paulo 
Texeira (PT/SP), Benedita da 
Silva (PT/RJ), José Mentor 
(PT/SP) e Waldih Damous 
(PT/RJ).
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Congresso derruba vetos do presidente e garante 
Refis dos microempreendedores

Educação deve ser prioridade na administração 
pública

O Congresso Nacional derrubou, 
nesta terça-feira (3), três vetos do 
presidente Michel Temer a projetos 
de lei que beneficiavam micro e 
pequenas empresas, agentes de 
saúde e agricultores. ”Não 
poderíamos manter esses vetos que 
tornavam sem efeito medidas 
importantes aprovadas pelo 
Congresso, prejudicando 
principalmente os pequenos. Meu 
voto foi reafirmando o apoio a ações 
que deem mais condições aos 

agricultores e microempresários 
para quitarem suas dívidas e 
retomarem seus investimentos; que 
criem postos de trabalho; e que 
melhorem a atuação dos agentes 
de saúde”, afirmou o líder da 
Minoria na Câmara, deputado 
Weverton.

Com a decisão dos congressistas, 
as leis serão promulgadas pelo 
Congresso Nacional da forma como 
foram inicialmente aprovadas.

Partidos de centro-esquerda lançam movimento 
pela democracia
PSB, PDT, PT, PCdoB e PSOL 
decidiram lançar um movimento 
em defesa da democracia, da 
Constituição e do povo brasileiro.
Uma carta-manifesto, assinada por 
todos os que estiveram no 
encontro, deve ser lançada nos 
próximos dias, defendendo o 
respeito à democracia como única 
solução política para o País e 
criticando os movimentos fascistas 
que pregam a violência e a 
intolerância na política.

O líder da Minoria na Câmara, 
deputado Weverton, explicou que 
a reunião foi uma conversa sobre 
o País e sobre o fortalecimento de 
um projeto de desenvolvimento 
com justiça social. “Todos os cinco 
partidos têm candidatos próprios, 
mas entendemos que, para além 
dos pensamentos divergentes, 
existe uma certeza em comum, a 
de que o mais importante é o bem 
do Brasil e do povo brasileiro”, 
afirmou.

O deputado federal Weverton 
afirmou que só por meio do 
investimento na educação o 
Brasil alcançará o 
desenvolvimento. Durante a 
entrega de uniformes a alunos do 
Centro de Ensino Benedito Leite 
(Escola Modelo), em São Luís, 
Weverton citou o filósofo chinês 
Confúcio para reafirmar que a 
educação deve ser prioridade na 
administração pública: “Se você 
tem planos para um ano, plante 
arroz. Se você tem planos para 
dez anos, plante uma árvore. Se 
você tem planos para uma vida 
inteira, eduque as pessoas”, 
parafraseou.

Em 2018, serão distribuídos 
127.886 uniformes, beneficiando 
63.943 alunos de 107 escolas da 
rede estadual de ensino, sendo 
que 4.144 fardamentos foram 
confeccionados com inscrições 
em braile para os 2.072 
estudantes com deficiência 
visual. Este foi o segundo ano 
que o Governo do Maranhão 
entregou uniformes para 
estudantes da rede pública. Em 
2017, foram beneficiados mais 
de 360 mil estudantes, com um 
investimento superior a R$ 5,5 
milhões, impulsionando 
empresas maranhenses que 
trabalharam na confecção.

Weverton Rocha participa do aniversário de 122 anos 
de Codó e de inaugurações
O deputado Weverton Rocha 
(PDT) esteve nesta segunda-
feira (16) em Codó, participando 
da programação de aniversário 
dos 122 anos de emancipação 
política do município, que incluiu 
inaugurações de diversas obras 
nas áreas de infraestrutura, 
educação, saneamento básico, 
executadas pela administração 
local em parceria com os 
governos estadual e federal. 
“Codó é um município com 

grande importância para o 
estado. E o prefeito, mostra hoje, 
que mesmo em um momento de 
crise, como a que o País 
atravessa, se consegue 
administrar uma cidade com 
verdade, trabalhando, 
conversando com as pessoas e 
enfrentando os problemas”, 
disse Weverton. Segundo o 
deputado o prefeito Francisco 
Nagib faz uma boa gestão .



04

Coordenação: Andrea Viana e Fred Cunha | Redação: Mirlene Bezerra | Fotos: Marcos Leite, Foto Câmara e Google Imagens | 

Redes Sociais: Rafael Pereira | Diagramação: Igor Leonardo | Impressão: 25 mil unidades | Gráfica Imprime Pra Mim

BAIXE NOSSO
 APLICATIVO

Cassação de Jackson foi golpe contra a
democracia

O deputado Weverton (PDT) fez 
um paralelo entre os nove anos 
de cassação do governador 
Jackson Lago e os dois anos do 
início do processo de 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Em discurso no Plenário 
da Câmara dos Deputados, 
Weverton afirmou os dois foram 
vítimas de um golpe contra a 
democracia, tramado por grupos 
que sempre estiveram no poder 
no Brasil.

“O governador Jackson Lago, 
eleito de forma legítima e 
democrática, foi tirado de através 
de um processo forjado, através 
de um golpe”, afirmou. Para ele, 
até hoje o Maranhão comenta o 
grande absurdo que foi acusarem 

Jackson Lago de abuso de poder 
político e econômico, “um homem 
cuja honestidade é conhecida por 
todos”.

Weverton lembrou que venderam 
para as pessoas que o 
impeachment resolveria tudo, mas 
o que se viu é que o desemprego 
só aumentou e os problemas não 
se resolveram.  “Todos perderam, 
o Brasil especialmente. Hoje o 
trabalhador além de frustrado está 
sozinho sendo convidado a pagar 
a conta”, afirmou. “Esses dois são 
não só para refletir e lembrar o 
que aconteceu, mas para dizer 
que estamos aqui firmes, de forma 
triunfante defendendo a nossa 
Constituição Federal, defendendo 
o que a gente sempre acreditou.”

O líder da Minoria na Câmara dos 
Deputados e presidente do PDT 
Maranhão, deputado Weverton, 
solidarizou-se com o ex-
presidente da República, Luís 
Inácio Lula da Silva, depois do 
anúncio de que iria se entregar à 
Polícia Federal para cumprir o 
mandato de prisão expedido pelo 
juiz Sérgio Moro. A fala de Lula 
aconteceu durante celebração 
religiosa em homenagem ao 
aniversário de sua esposa, D. 
Marisa, já falecida.

Weverton afirmou em suas redes 
sociais que este é “um dia triste 
para a história do Brasil”. 
Segundo ele, a prisão foi 
motivada pelo desejo da elite 
brasileira de impedir a 
candidatura de Lula à Presidência 
da República. “Com isso tiram o 
direito da população de escolher 
o próprio futuro”, criticou.

O deputado, falando em nome do 
PDT, também disse que a 
esquerda continuará lutando 
pelos ideais sustentados por Lula. 
“Continuaremos a luta pela 
democracia, pelo respeito à 
Constituição e pelo direito a um 
Brasil justo para todos.”Confira a 
declaração do deputado 
Weverton:
Um dia triste para a história do 
Brasil. Dia em que, pelo desejo 
de poder de uma elite dominante, 
um grande líder popular é preso. 
Prendem-no para impedi-lo de 
concorrer à Presidência 
novamente e com isso tiram o 
direito da população de escolher 
o próprio futuro.

Minha solidariedade a Lula. 
Continuaremos a luta pela 
democracia, pelo respeito à 
Constituição e pelo direito a um 
Brasil justo para todos.

Prisão de Lula restringe o direito de escolha 
do povo


