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O líder da bancada do PDT na Câmara Federal, deputado 
Weverton, considerou uma vitória da oposição e dos 
trabalhadores o adiamento da votação da reforma da 
Previdência para 2018. A decisão de pautar o tema só no 
próximo ano foi anunciada pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), líder do governo no Senado, depois de um 
acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado. “Na 
verdade o governo está percebendo que não tem os votos 
necessários para votar a reforma da Previdência, está 
praticamente jogando a toalha”, avaliou Weverton.

Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a 
reforma da Previdência precisaria do voto de 308 dos 513 
deputados federais para ser aprovada. O governo não 
conseguiu até o momento reunir esse apoio.

“Vamos manter essa mobilização em 2018”, afirmou 
Weverton. Ele considera que a reforma enviada pelo 
governo prejudica muito o trabalhador. “Por essa proposta, é 
preciso uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 
para mulheres se aposentarem, mas mesmo que cheguem a 
essa idade e tenham contribuído por 15 anos, só receberão 
60% do benefício. Para aposentadoria integral são 
necessários 40 anos de contribuição, uma meta impossível 
de ser alcançada para a grande maioria dos brasileiros”, 
criticou.

A oposição defende que o governo equilibre as contas 
primeiro, cobrando os grandes devedores, que juntos 
acumulam uma dívida de R$ 427 bilhões, e reveja as 
isenções e renúncias fiscais de R$ 57 bilhões. “Esses 
valores junto são maiores que a economia pretendida com a 
reforma”, explica o líder do PDT.

“O grande déficit que existe hoje é o político, é a 
necessidade de tirar um governo que não tem compromisso 
com os trabalhadores e com as bases sociais”, disse 
Weverton.

Adiamento da votação da 
Reforma da Previdência é 
vitória dos trabalhadores

Vamos manter essa 
mobilização contra a 

Reforma da 
Previdência em 2018.
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Durante a reunião da Fetaema, Weverton 
reafirma o compromisso com as causas dos 
trabalhadores

Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini 
do Maranhão tem nova vice-presidente

Weverton reconhece a importância da Força 
Estadual de Saúde

A união dos Poderes é a receita usada pelo 
Maranhão para superar a crise

O deputado, que votou contra a 
reforma trabalhista e já declarou 
voto contra a reforma da 
Previdência, lembrou que há um 
movimento exaustivo no sentido 
de precarizar e dificultar o acesso 
dos trabalhadores aos direitos 
que conquistaram em uma 
década. “A reforma trabalhista, 
por exemplo, foi uma tentativa de 
desmobilizar os sindicatos, 

porque são eles que na hora do 
aperto saem em favor dos 
trabalhadores”, comentou na 
reunião da da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares do 
Estado do Maranhão. “Só existe 
um caminho pra gente resistir, 
que é nos unirmos, traçando 
estratégias políticas e sindicais da 
luta do dia a dia”. 

Em um ano e meio de existência, 
a Fesma atuou de forma 
destacada nos 30 municípios 
mais pobres do estado, de acordo 
com o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M). Neste 
período, os profissionais 
realizaram mais de 700 mil 
atendimentos e conseguiram 
alcançar áreas e pessoas jamais 
assistidas pelo poder público no 
Maranhão – aproximadamente 
400 mil pessoas.

“Vocês hoje conseguem levar 
essa mão amiga, que no 
momento mais difícil que o país 
atravessa, consegue dizer: vamos 
enfrentar as dificuldades de vocês 
juntos. E isto, em um problema 
que atinge toda a família, que é a 
saúde”, destacou Weverton 
durante o 2º Encontro Anual da 
Força Estadual de Saúde 
(Fesma). 

Weverton participou na sede do 
Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) de São Luís da eleição, por 
aclamação, da nova vice-
presidente da Fundação Leonel 
Brizola – Alberto Pasqualini, 
Jacimara Maciel. A Fundação 
reúne representantes dos sete 
movimentos sociais do partido, 
com representação em todo o 
estado. A FLB-AP é um órgão de 

cooperação do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) 
responsável pela formulação, 
execução e avaliação de projetos, 
estudos e pesquisas na área 
política, econômica, social, 
cultural e educacional, bem como 
a promoção de cursos, seminários 
e oficinas voltados à formação e 
capacitação dos quadros 
partidários.

O deputado Weverton afirmou que 
a fórmula que o Maranhão 
encontrou para enfrentar a crise 
econômica brasileira foi a parceria 
do Governo do Estado com 
deputados federais e estaduais, 
prefeitos e vereadores. “Ao unir 
as forças de todos os poderes, é 
possível centralizar as prioridades 
em cada área, como a saúde, em 
que foram abertos vários hospitais 
de alta e média complexidades e 
oferecido auxílio para que os 
municípios custeiem as melhorias 
físicas, o atendimento e o 

aparelhamento do setor, como no 
caso das ambulâncias”, 
acrescentou o parlamentar após 
participar da entrega de 20 das 
143 ambulâncias entregues a 
municípios do estado.

Em outubro, durante uma reunião 
da Bancada Federal com mais de 
100 prefeitos, Weverton anunciou 
que destinaria suas emendas 
individuais ao Orçamento da 
União de 2018 para o custeio de 
saúde municipal. 
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Investimento no social é caminho para o
desenvolvimento

Presidente Carlos Lupi diz que PDT do Maranhão
é modelo para o Brasil

Plenário aprova tributação especial para cinema
e audiovisual

O Judiciário é importante para o fortalecimento
da democracia

“Aqui no Maranhão, nós temos 
uma espécie de PDT modelo para 
o Brasil desde a época de 
Jackson Lago, que junto com 
Neiva Moreira – duas figuras 
históricas – foi o fundador do 
trabalhismo aqui no estado”, 
afirmou o presidente nacional do 
PDT e ex-ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Lupi em 
entrevista ao programa Na Hora D 
da TV Difusora. Ele esteve em 
São Luís para a Convenção do 
PDT.

Lupi elogiou o trabalho do 
presidente estadual do partido, 
deputado Weverton e falou dos 
planos do partido de fazer parte 
da chapa majoritária apoiando o 
governador Flávio Dino. “Meu 
companheiro Weverton, líder da 
bancada na Câmara Federal, em 
minha opinião, é o melhor 
deputado em Brasília, um homem 
dedicado à causa popular e o 
meu desejo é vê-lo Senador da 
República pelo Estado do 
Maranhão”.

“Enquanto o governo federal corta 
investimentos sociais, no 
Maranhão mostramos que esses 
investimentos são o caminho para 
o desenvolvimento”, afirmou o 
deputado federal Weverton (PDT), 
em Cururupu, durante a abertura 
da 14ª edição da Feira de 
Tecnologia para a Agricultura 
Familiar (AGRITEC). Na ocasião, 
ele acompanhou o governador 
Flávio Dino na entrega de títulos 
de terra, sementes, recursos de 

crédito e de fomento para 
produtores da região.

Weverton também participou das 
inaugurações do Centro de 
Referência em Assistência Social 
e das obras do Programa Mais 
Asfalto no município. O 
Governador anunciou a inclusão 
de Cururupu no programa Escola 
Digna, com a construção de uma 
escola em tempo integral. 

O deputado federal Weverton 
destacou o papel do Judiciário 
para o equilíbrio da democracia 
durante a posse do 
desembargador José Joaquim 
Figueiredo como presidente do 
Tribunal de Justiça do Maranhão. 
Tomaram posse também o vice-
presidente do Tribunal, Lourival 
Serejo, e o novo corregedor-geral 
de Justiça, Marcelo Carvalho 
Silva.

O desembargador José Joaquim 
foi eleito no dia 4 de outubro deste 
ano para o biênio 2018/2019. 

O Plenário aprovou o projeto de 
lei de conversão da Medida 
Provisória 796/17, que amplia a 
vigência Regime Especial de 
Tributação para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine) para 31 
de dezembro de 2019. O mesmo 
prazo passa a valer para 
benefícios previstos pela Lei do 
Audiovisual (8685/93). Mesmo em 

processo de obstrução política 
contra a votação da Reforma da 
Previdência, o deputado Weverton 
orientou pela aprovação da MP e 
destacou a necessidade de 
estímulo a cultura em cidades de 
menor população. “Opções de 
cultura, esporte e lazer são 
importantes ferramentas para 
reverter situações de risco social, 
onde a vida realmente acontece”.

Assim como os poderes 
Executivo e Legislativo, o 

Judiciário é muito 
importante para o bom 

andamento das instituições 
e fortalecimento da nossa 

democracia.
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Natal de Todos tem programação em São 
Luis até 06 de janeiro

O deputado federal Weverton 
assistiu, junto com sua família, a 
abertura do Natal de Todos, 
promovido pelo governo do 
Estado, no Palácio dos Leões que 
recebeu decoração especial para 
o Natal, além de um show de 
luzes. O evento foi aberto ao 
público, com um espetáculo de 
teatro infantil, cantata natalina e a 
chegada do Papai Noel.

Até o dia 06 de janeiro serão 
promovidos espetáculos em 
vários pontos turísticos da cidade 
aos sábados e domingos. 
Também fazem parte das 
apresentações atividades de 
dança contemporânea, shows, 
orquestra e a já tradicional 
Cantata Natalina na escadaria da 
Catedral da Sé no último dia.

O Orçamento da União para 2018 foi 
aprovado. E não há muito o que se 
comemorar. Dos 3,5 trilhões de reais 
previstos para o próximo ano, um 
terço se destina à rolagem da dívida 
pública federal, enquanto áreas 
prioritárias para o desenvolvimento 
social sofreram cortes severos. 
Trabalhamos na Comissão Mista de 
Orçamento para minimizar os efeitos 
perversos dessa inversão de 
prioridade. Mas não conseguiu evitar 
que o Orçamento do próximo ano 
seja o reflexo de um governo para o 
qual satisfazer o capital financeiro é 
mais importante que diminuir a 
desigualdade no Brasil.

O governo destinará cerca de 70 

bilhões para investimentos, o que é 
quase 50% a menos que em 2016, e 
fez uma redução de 26,5% nas 
despesas discricionárias do Sistema 
Único de Assistência Social. Não 
precisa ser especialista para 
entender que os cortes na saúde 
vão fragilizar ainda mais os já 
precários serviços prestados à 
população mais pobre. Nem precisa 
ser economista para saber que, sem 
investimentos em estradas, portos, 
energia e novas tecnologias, não 
conseguiremos avançar num 
desenvolvimento sustentável, capaz 
de mitigar a pobreza e melhorar as 
condições de vida de todos.
Incomodado  com essa opção pela 
omissão do estado diante de um 

País que clama por mais justiça 
social, procurei contribuir de alguma 
forma para reduzir os problemas que 
serão causados por essa Lei 
Orçamentária. No primeiro semestre, 
consegui aprovar uma emenda 
garantindo o não contingenciamento 
de recursos para o Fundo da 
Criança e do Adolescente. Agora, no 
momento de fazer a destinação dos 
recursos, optei por colocar todas as 
minhas emendas individuais para o 
custeio da saúde nos municípios 
maranhenses e apoiei a decisão 
coletiva de enviarmos a emenda 
impositiva da bancada maranhense 
na Câmara para a saúde.

ARTIGO \\
Orçamento da União reafirma a opção do governo pela desigualdade social

Líderes de partidos elogiam atuação de Weverton 
na Câmara
Weverton que foi líder por dois 
anos consecutivos, 2016 e 2017, 
despediu-se agradecendo o 
convívio com os outros líderes e 
afirmando que procurou 
desempenhar o papel apoiado em 
suas convicções. “Agradeço ao 
deputado Weverton o nosso ótimo 
diálogo, nossa relação sempre 
muito respeitosa”, retribuiu em 
seguida o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM). Na 
despedida, outros líderes também 
elogiaram a atuação de Weverton 
que despede-se da liderança do 
PDT na Câmara.

O líder do PR, deputado José 
Rocha (BA), disse que ele foi um 
grande líder, com companheirismo 
e grande competência . O mineiro 
Júlio Delgado, líder do PSB, falou 
de um sentimento de irmandade 
que os uniu como liderança. “Ao 
Weverton eu desejo o Senado 
pelo nosso querido Maranhão”, 
afirmou a líder do PCdoB, 
deputada Alice Portugal (BA). “Foi 
sem dúvida uma grande parceria”, 
completou ela. O deputado André 
Figueiredo do PDT cearense 
assume a liderança do partido em 
2018.


