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A partir de agora os ludovicenses terão mais uma 
opção de lazer e saúde. A Prefeitura de São Luis 
acaba de instalar dez academias ao ar livre em várias 
regiões da cidade, instaladas com recursos de uma 
emenda parlamentar do deputado federal Weverton 
(PDT). “A ideia das academias ao ar livre é levar para 
a população a possibilidade de uma prática diária e 
sem custo de atividade física, contribuindo, não só 
para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, 
mas oferecendo, também, uma opção de lazer”, 
explicou Weverton.

fevereiro2018

São Luís recebe 10 
academias ao ar livre por
meio de emenda do 
deputado Weverton

Um atrativo a mais para que a população ocupe os 
espaços públicos da cidade, cada uma das academias 
ao ar livre conta com, em média 14 equipamentos, que 
ao todo, somam 144 aparelhos. Os equipamentos são 
apropriados para exercícios e funções distintas, 
voltados para o aumento da flexibilidade e mobilidade, 
fortalecimento da musculatura, melhoria da função 
cardiorrespiratória e desenvolvimento da coordenação 
motora.

O projeto da academia ao ar livre visa dar à população 
a condição de se exercitar de forma correta, uma vez 
que há no local painel explicativo sobre como usar 
cada aparelho ali instalado. Os equipamentos foram 
instaladas nas praças do Letrado, no Vinhais; 
Bacanga; Rio das Bicas; Alemanha; Ipem São 
Cristovão; Ipem Turu; e Radional, além do Circo 
Escola da Cidade Operária, Parque do Bom Menino e 
Quadra do Sabará, na Cohab.
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Carnaval 2018 em São Luís é sucesso

Praça é inaugurada e homenageia Joãozinho Trinta

Juventude com Ciência leva programas de extensão 
a municípios

O deputado federal Weverton 
(PDT) parabenizou o Governo do 
Estado e a Prefeitura de São Luís 
pela realização do Carnaval de 
Todos. “O circuito Beira Mar 
mostrou que veio para ficar. Pela 
participação da população foi 
possível ver que o maranhense 
aprovou. Isso sem falar na 
programação das atrações e na 
segurança do local”, disse.

Weverton esteve no circuito Beira-

Mar no domingo, com o 
governador Flavio Dino e o 
também deputado federal Rubens 
Júnior (PCdoB), e na segunda-
feira, quando acompanhou as 
apresentações da cantora Elza 
Soares e da banda Criolina no 
bloco “Bota pra Moer”. Ainda no 
domingo o deputado foi à 
Passarela do Samba, onde 
acompanhou os desfiles das 
agremiações carnavalescas.

“Esta praça é mais um dos 
muitos espaços que estão sendo 
revitalizados pelo governador 
Flávio Dino para as famílias 
maranhenses”, disse o deputado 
Weverton  na inauguração da 
Praça Joãozinho Trinta, que 
integra o Complexo Ferroviário 
da RFFSA, em São Luís. Para 
Weverton, entrega da praça no 
carnaval reforça a homenagem a 
Joãozinho Trinta, “este 
maranhense ilustre, que ajudou a 
construir a história do Carnaval 

brasileiro e mostrou o Maranhão 
para o mundo inteiro”. Na 
oportunidade, também foi 
entregue a Praça Gomes de 
Sousa, completamente 
revitalizada.

O governador Flávio Dino 
destacou que ao dar à praça o 
nome do carnavalesco e artista 
plástico maranhense Joãozinho 
Trinta também presta uma 
homenagem a todos os artistas 
que fazem esta grande festa. 

Ao todo foram 12 projetos 
financiados pelo Governo do 
Estado, beneficiando mais de mil 
pessoas. Com a participação de 
mais de 100 estudantes e mais 
de 20 professores de escolas de 
ensino médio e do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão.
O deputado Weverton esteve 
presente na visita feita ao 
governador Flávio Dino por 
estudantes de escolas públicas 

do estado, que participaram 
como bolsistas da primeira 
edição do projeto. “Todos estão 
vendo a luta que estamos 
travando no Maranhão para 
resolver problemas históricos. E 
agora, em três anos do governo 
Flávio Dino, nós estamos aqui, 
de mãos dadas, trabalhando, 
fazendo a nossa parte para 
enfrentar e superar as 
dificuldades”, disse o deputado.

Ora São Luís recebe milhares de fieis na Maria Aragão
O deputado Weverton (PDT) 
participou, ao lado da esposa 
Samya do Ora São Luís, evento 
que marcou o encerramento da 
Semana Maranhense de Retiros 
Culturais. “Nós tivemos a 
oportunidade de participar da 
abertura da Semana Maranhense 
de Retiros Culturais. Visitei alguns 
desses retiros e, agora, estamos 
participando desta grande festa 
de louvor a Deus e de 

agradecimento pelo sucesso 
deste projeto”, afirmou Weverton. 
O deputado que destinou emenda 
parlamentar para a realização do 
evento, lembrou que muitas mãos 
se uniram para viabilizar o projeto. 
“Eu, o prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior, o governador Flávio Dino, 
o deputado Edivaldo Holanda, a 
deputada Eliziane Gama, unimos 
forças para a realização deste 
grande encontro.”
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Weverton defende mais apoio a saúde dos municípios

Filiação de Ricardo Rios fortalecerá o PDT Maranhão

Weverton participa de comemoração em Matinha

O deputado estadual Ricardo Rios 
assinou filiação ao PDT em um 
ato com a presença do presidente 
estadual do partido, deputado 
Weverton Rocha. “O jovem 
deputado Ricardo Rios é uma 
revelação da nossa política 
estadual e, sem dúvida, veio em 
um momento importante, de 
fortalecimento do nosso campo 
político, do nosso projeto de 
reeleição do governador Flávio 
Dino”, afirmou Weverton.

Ricardo Rios disse que ao se filiar 
no PDT assume a 
responsabilidade de contribuir 
para o grande projeto de 
mudança que se estabeleceu no 
Maranhão nos últimos anos. E 
também fez uma homenagem a 
Humberto Coutinho, presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Maranhão, falecido recentemente, 
que segundo Rios foi o principal 
responsável por sua filiação ao 
partido.

O deputado Weverton defendeu 
um apoio maior aos municípios 
para garantir serviços de saúde 
de qualidade à população. “Eu 
destinei todas as minhas 
emendas parlamentares ao 
Orçamento de 2018 para a saúde, 
porque acredito que os municípios 
precisam de ajuda, neste 
momento de crise, pelo qual todo 
o País passa. Só juntos 
conseguiremos superar as 
dificuldades”, afirmou Weverton, 
durante a inauguração do Centro 
Dia Infantil, na Cidade Operária, 
em São Luís.

Weverton lembrou que cabe às 
prefeituras a execução dos 
serviços que estão mais próximos 
da população. E citou o exemplo 
do prefeito de São Luís que, com 
parcerias, tem realizado obras 
importantes, como a inauguração 
do Centro Dia Infantil. 
“Parabenizo o nosso prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior, que está 
trazendo este importante serviço 
para o de atendimento a crianças 
com deficiência, em especial as 
que nasceram com microcefalia e 
autismo”, disse.

O deputado Weverton visitou o 
município de Matinha  
acompanhado do deputado 
estadual Ricardo Rios, e 
participou da festa dos 69 anos de 
emancipação política do 
município. Participaram da 
inauguração da Escola Municipal 
Maria Natividade, no povoado 
Nova Brasília, e na entrega de um 
trator, fruto de uma emenda 
parlamentar do deputado federal 

Waldir Maranhão (Avante).

“Este é um ano de união de 
forças. Estamos de mãos dadas 
com o nosso governador Flávio 
Dino, com todos vocês aqui de 
Matinha e com este jovem 
deputado que tem feito a diferença 
na Assembléia Legislativa. Por 
isso nós fizemos questão de vir 
parabenizar o município pelos 69 
anos”, disse Weverton.

57ª edição do ‘Todos por São Luís” atende Cidade 
Olímpica
O programa é uma caravana 
itinerante de serviços sociais nas 
áreas da saúde preventiva, 
educação, cultura, esporte e lazer, 
segurança alimentar, serviço 
social, capacitação profissional, 
entre outras.

“É muito importante quando o 
prefeito Edivaldo traz toda a sua 
administração para dentro da 
comunidade com este programa”, 
disse o deputado, destacando que 
isto fortalece a presença do poder 
público dentro dessas 
comunidades.

É a segunda vez que a 
comunidade da Cidade Olímpica, 
uma das regiões mais populosas 
da capital maranhense, recebe o 
programa, que tem a coordenação 
da primeira-dama Camila Braga. 
“Esse é um trabalho comunitário, 
com um diálogo com a 
comunidade e uma gestão 
transparente, levando diversas 
ações para os bairros, estreitando 
esse relacionamento com a 
população”, falou a primeira dama 
da cidade. 
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“Este primeiro semestre é 
um momento da gente se 
unir para construir 
soluções de melhoria 
para a vida da nossa 
população, da nossa 
cidade, do nosso estado. 
As disputas devem ficar 
para o momento das 
eleições, quando os 
palanques forem 
armados”. Esta foi a 
mensagem do deputado 
federal Weverton (PDT) 
para os legisladores da 
Assembleia Legislativa do 
Maranhão na abertura 
dos trabalhos da Casa. 

Para o parlamentar, o 
Legislativo deve se 
manter de portas abertas, 
dialogando com o estado, 
com os prefeitos e com a 

população em geral, 
dando as mãos ao 
governador Flavio Dino, 
para que se continue 
enfrentando a grande 
crise que o Brasil 
atravessa: “Eu tenho 
certeza que 2018 vai ser 
o ano de transição, 
quando começaremos a 
preparar o grande 
momento de recuperação 
da economia do país, do 
emprego e, acima de tudo 
da expectativa e do 
ânimo da população no 
que tange a questão da 
política”.

O presidente do 
Legislativo Estadual, 
deputado Othelino Neto, 
falou que a Assembleia 
Legislativa do Maranhão 

vai continuar cumprindo o 
seu dever de fiscalizar o 
Poder Executivo, de 
propor leis e discutir as 
que vierem do Executivo 
e de outras instituições. 
“Aqui se travará o bom 
debate e a Assembleia, 
como sempre, vai 
produzir muito, para o 
bem do Maranhão”, 
garantiu.

“A Assembleia representa 
a plenitude da 
democracia, porque o 
Parlamento é a casa mais 
importante para quem 
acredita na soberania 
popular, como acontece 
comigo”, observou o 
governador Flavio Dino, 
ressaltando que por isso, 
desde o primeiro ano de 

seu mandato estabeleceu 
a tradição de estar 
pessoalmente presente à 
abertura dos trabalhos 
legislativos.

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.

Weverton propõe a união dos poderes na reabertura dos  trabalhos da Assembleia 
Legislativa
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O deputado Weverton afirmou que 
a melhor forma de combater a 
violência no Brasil é implantando 
políticas de segurança sérias e 
interligadas com outras áreas de 
atuação do poder público. 
Weverton, que compareceu à 
homenagem aos policiais civis e 
militares que mais tiraram armas 
de fogo de circulação dos 
municípios maranhenses, 
comparou a situação dos vários 
estados brasileiros e avaliou que 
o Maranhão mostra estar no 
melhor caminho. “Conhecendo a 
realidade de outros estados 

podemos ver que várias ações 
concretas estão acontecendo no 
Maranhão, como o Pacto pela 
Paz, que, entre outras coisas, 
presta este reconhecimento aos 
policiais civis e militares.”

“Nós sabemos que não é fácil e 
que muito ainda há para fazer. 
Mas o governador Flávio Dino tem 
feito a sua parte, principalmente 
neste momento em que sabemos 
que o Brasil todo está com índices 
negativos e salários atrasados”, 
avaliou o deputado.

Combate à violência se faz com políticas públicas 
sérias

BAIXE NOSSO APLICATIVO


