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Tivemos um 2017 muito difícil. Um ano de retrocessos, 
de perdas de direitos e de desencantamento. Mas toda 
dificuldade sempre contém uma oportunidade, ainda 
que seja de aprendizado. Acredito, portanto, que 2017 
foi um ano que possibilitou reflexão, que demonstrou 
onde estão os verdadeiros erros e, por isso mesmo, 
permitirá que 2018 seja um ano melhor. E vejo nas 
eleições um caminho direto e seguro para que as coisas 
comecem a mudar.

O presidente Temer e seus aliados chegaram ao poder 
afirmando que o impeachment seria a solução para a 
crise econômica do Brasil. Uma vez no poder, mesmo 
sem legitimidade, tentaram fazer de 2017 o ano das 
reformas liberais, anunciando que elas seriam o 
caminho para a retomada do crescimento. Na prática o 
que se viu foi uma inédita flexibilização das leis 
trabalhistas, com perda de direitos históricos e criação 
de uma nova classe de trabalhadores intermitentes que 
podem ganhar menos que o salário mínimo; aumentos 
expressivos do preço da energia elétrica, do gás e do 
combustível; extrema liberalidade com os grandes 
devedores, presenteados com um generoso Refis; e 
ameaça ao direito de aposentadoria dos brasileiros. Ao 
mesmo tempo, os escândalos políticos tornaram-se 
ainda mais evidentes, criando na população um 
sentimento de desesperança e descrédito na política.

Mas, apesar do cenário parecer sombrio, o momento 
não é de desânimo. Ao contrário. O momento é de 
ação, de protagonismo, de escolher e abraçar o 
caminho que se quer seguir. E as urnas são um espaço 
importante de manifestação dessa escolha.
Nas eleições, o povo poderá afirmar o que quer, tendo 
consciência que é preciso um projeto coletivo para o 
país. Um projeto que começa nos estados. Cada voto é 
importante, porque cada instância de poder é parte de 
uma engrenagem de representação que funciona como 
um conjunto. Se as partes são harmônicas, o conjunto 
funciona bem. Portanto, a decisão na hora de votar 
precisa ser baseada na expectativa de defesa daquilo 
que cada um considera mais importante. Feitas as 
escolhas, os representantes eleitos terão legitimidade 
para conduzir o Brasil para um rumo melhor.
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No Maranhão registramos avanços consideráveis nos 
últimos três anos e é preciso dar continuidade a esse 
projeto. No âmbito federal precisaremos fazer 
correções de rota, voltando o governo para uma 
atuação mais comprometida em diminuir as grandes 
diferenças sociais do nosso país.

Para que isso ocorra, é fundamental o protagonismo 
da sociedade, que precisa mostrar sua vontade nas 
ruas, nas redes sociais e nas urnas, compreendendo 
que a solução reside e sempre residirá na democracia 
e a política, compreendida como prática do diálogo e 
da representação popular.

Tenho convicção de 2018 será melhor que 2017. Vou 
trabalhar para isso. E convido a todos a também 
trabalharem, fazendo a diferença no dia-a-dia, pois é 
nos pequenos atos que começam as grandes 
transformações. Vamos juntos transforma o Brasil no 
país que queremos para nós e para nossos filhos!

2018 será um ano muito
melhor

ARTIGO
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Parceria é a receita para enfrentar a crise

Weverton entrega equipamento agrícola em 
Satubinha

Igarapé Grande recebe equipamentos agrícolas e
sistema de abastecimento de água.

“Tenho dito, de forma repetida, 
que a receita para enfrentar esta 
crise é justamente a parceria 
entre o Governo do Maranhão, 
deputados estaduais, federais e 
prefeitos”, disse o deputado 
federal Weverton durante a 
entrega de 10 patrulhas agrícolas 
e quatro retroescavadeiras para 
12 municípios maranhenses que 
integram os programas Agropólos 
e Mais Produção, desenvolvidos 
pela administração estadual.

Fazendo uma menção ao ano de 
Copa do Mundo, o parlamentar 
disse que o governador Flávio 
Dino (PCdoB), como bom técnico 
de um time, tem feito o 
enfrentamento dessa fase com 
muita competência. E destacou 
que esta é mais uma ação em 
apoio à agricultura familiar dos 
municípios e, consequentemente, 
do estado.

O deputado federal Weverton 
(PDT-MA) esteve em Satubinha 
e, ao lado da prefeita Dulcinha, 
fez a entrega ao município de um 
trator com grade de arar. “O 
equipamento vai auxiliar o 
preparo de áreas para o plantio e 
a colheita, permitindo o aumento 
da produção rural no município”, 
disse o parlamentar.

A entrega é resultado de uma 
emenda individual do deputado, 
que possibilitou à Codevasf a 
compra de equipamentos para 

incentivo à produção 
agropecuária a diversos 
municípios do estado. Com esta 
entrega, já são 26 municípios 
beneficiados pela emenda, que é 
destinada a 46 municípios e 
soma um investimento de 
aproximadamente R$ 7 milhões. 
Na oportunidade, Weverton 
também participou da entrega de 
uma ambulância, adquirida pelo 
Governo de Flávio Dino com 
indicação do deputado Antônio 
Pereira .

O deputado Weverton esteve em 
Igarapé Grande no dia do 
aniversário da cidade, no bairro 
Alto Bela Vista, com o prefeito 
Erlânio Xavier e o deputado 
estadual Fábio Macedo, onde 
participou da entrega do sistema 
de abastecimento de água dessa 
comunidade. Um sonho antigo 
da população.

Na oportunidade, Weverton 
destacou a importância da 
promoção do desenvolvimento 
da agricultura familiar com a 
entrega de kits agrícolas a 
produtores rurais.

Igarapé Grande recebeu 
caminhões basculante e F-4000, 
pá carregadeira, entre outros 
equipamentos e insumos.  
Erlânio Xavier e Weverton 
também fizeram a entrega da 
reforma da quadra poliesportiva, 
inauguração do poço artesiano 
do Bairro Alto Bela Vista; 
inauguração de pavimentação 
asfáltica da Rua da Laranjeira; 
inauguração da UBS da Santa 
Madalena e ainda participaram 
das comemorações com 
gincana, corrida de jumento e 
concursos musicais.  

São Luís ganha 10 academias de saúde
Fruto de emenda do deputado 
Weverton, cerca de dez 
academias de saúde foram 
instaladas em praças da capital 
maranhense, nos bairros: 
Bacanga, Projeto Rio das Bicas 
na Areinha, Praça do Radional, 
Parque Bom Menino, Praça da 
Alemanha, Quadra do Sabará, 
Ipem São Cristovão, Circo Escola 

da Cidade Operária, Ipem Turu e  
Praça do Letrado.

“As academias ao ar livre vão 
garantir a possibilidade de uma 
prática diária e sem custo de 
atividade física, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida” 
afirmou Weverton. 
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Weverton prestigia pré-carnaval de São Luís

Bancada Federal Maranhense garante entrega de
duplicação da BR 135 até Bacabeira

Weverton e Rubens Jr participam da cavalgada de
 Passagem Franca

Foram entregues 11 km da obra 
de duplicação e requalificação da 
BR-135 entre São Luís e 
Bacabeira. A obra irá beneficiar 
diretamente mais de 1,5 milhão 
de pessoas na região 
metropolitana de São Luís. O 
trecho duplicado é o de maior 
índice de acidentes no estado do 
Maranhão.

A restauração e duplicação da 
porta de entrada da capital São 
Luís está sendo realizada com 
recursos de uma emenda coletiva 
e igualitária. “Trata-se de um 
apelo de todo o povo do nosso 
estado, que estamos 
empenhados em resolver o 
quanto antes”, destacou 
Weverton. 

O deputado Weverton participou 
do pré-carnaval do bairro da 
Cohab, no Bloco Sem Limite que 
acontece aos sábado saindo da 
sede do Boi Pirilampo, do 
pedetista Renato Dionísio.

O bloco, que é para toda a 
família, resgata tradições dos 
carnavais maranhenses, como a 
brincadeira do mela-mela com 
maisena, fofões e marchinhas.

Muito bom ver tradições sendo 
preservadas. Todos os amigos 
estão de parabéns por manter a 
verdadeira essência do carnaval: 
família, paz e alegria”, destacou 
Weverton.

O bloco é uma das atrações do 
palco do Ceprama no sábado de 
carnaval, juntamente com 
Confraria do Copo, Jegue Folia, 
Bloco do Reggae e muitos outros.

Os deputados federais Weverton e 
Rubens Pereira Jr foram algumas 
das autoridades que prestigiaram 
a tradicional cavalgada em 
Passagem Franca.

O evento conta com o apoio do 
prefeito Marlon Torres, além dos 

ex-prefeitos Reinaldo Sousa e 
Gordinho. A cavlagada atrai 
centenas de cavaleiros, amazonas 
e lideranças de toda região. 

Deputado Weverton participa de encontro de 
históricos da JSPDT Maranhão

O deputado Weverton se reuniu 
com militantes históricos da 
Juventude Socialista PDT do 
Maranhão. “Uma das marcas do 
nosso partido é o 
comprometimento e entusiasmo 
de sua juventude. São muitas 
histórias de lutas que foram 
relembradas e fico feliz em 
receber a confirmação da união 

do nosso partido em torno do 
nosso projeto”, destacou 
Weverton que já foi presidente da 
JSPDT do Maranhão.

Ele destacou a presença de 
alguns companheiros militantes, 
como Ivaldo Rodrigues, Márcio 
Honaiser, Miguel Pinheiro, Ary e 
tantos outros.

Acompanhe nossa 
atuação parlamentar

www.wevertonrocha.com.br
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Em poucos dias retomaremos os trabalhos no Congresso 
Nacional. E temos pela frente um ano com muitos 
desafios. A pauta, logo nesse primeiro semestre tem pelos 
menos dois assuntos de grande relevância para os 
cidadãos: a reforma da Previdência e as alterações na 
reforma trabalhista, enviadas por meio de Medida 
Provisória pelo presidente Michel Temer.

O ano passado terminou com uma derrota do governo, 
que não conseguiu pautar para votação a reforma da 
Previdência. Mas naquele momento eu já dizia que era 
preciso estar vigilante, pois está a serviço de um projeto 
liberal, que visa sobretudo ao enxugamento do Estado 
para favorecer as grandes empresas e os especuladores 
internacionais e não desistirá fácil. Sem ter sido eleito pelo 
povo e sem perspectiva de passar pelo pela avaliação das 
urnas, ele pressiona sua base de parlamentares e tenta de 
todas as formas aprovar, sem grandes discussões, 
mudanças nas regras de aposentadoria que prejudicarão 
principalmente a população mais pobre.

No momento, o governo, como um todo, e o presidente 
Michel Temer, em especial, estão empenhados, com o 
apoio da grande mídia em convencer a população que a 
reforma da Previdência prejudicará apenas os mais 
favorecidos. Não é verdade. Quem ganha mais, tem mais 
alternativas de guardar recursos para um futuro de 
aposentadoria. O grande penalizado é o trabalhador que 
ganha menos, começa mais cedo a trabalhar e passa mais 
por situações de desemprego, quando não consegue 
recolher contribuição previdenciária. Se a reforma for 
aprovada, são os mais pobres que estarão condenados a 

passar uma vida inteira trabalhando, sem direito a 
descanso.

É mais um golpe contra o trabalhador que já teve seus 
direitos ceifados com a reforma trabalhista, aprovada no 
ano passado. De tão injusta, ela já enfrente problemas 
reconhecidos pelo próprio governo, que enviou uma 
medida provisória para corrigir erros no texto sobre a 
jornada de 12 X 36 e a contratação de autônomos. A MP 
não resolve, no entanto, distorçoes como o 
enfraquecimento da Justiça Trabalhista ou a criação de um 
subemprego, disfaçado de trabalho intermitente, que ao 
arrepio da nossa Constitução permite que um trabalhador 
ganhe menos que o salário mínimo por mês.

Não há justificativa para que assuntos que impactam tanto 
na vida do brasileiro sejam discutidos a aprovados de 
afogadilho. O correto, defendo desde o início, seria 
esperar até o resultado das próximas eleições, quando os 
eleitores terão escolhidos seus representantes sabendo 
como se posicionam sobre as reformas. Qualquer tentativa 
de tratar disso agora é uma demonstração clara de que o 
governo não se importa com o que o povo quer.

Deixei a liderança do PDT em dezembro. Mas continuo 
tento voz ativa no meu partido e na Câmara dos 
Deputados. Usarei essa voz até o limite, e depois além 
dele, para defender o trabalhador e lutar para que a 
reforma da Previdência não seja aprovada. O povo é o 
soberano e manifestará sua soberania nas urnas. 
Devemos ouvi-la primeiro, para então entender o que o 
povo brasileiro quer para o Brasil.

É preciso ouvir o povo antes de votar as reformas
ARTIGO
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