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Comissão Externa da Câmara verifica condições de
prisão de Lula
O deputado Weverton e outros sete membros de uma 
comissão externa da Câmara dos Deputados 
estiveram em Curitiba com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Eles realizaram uma inspeção 
para verificar as condições de carceragem da Polícia 
Federal, onde Lula se encontra preso há 52 dias. 
Segundo Weverton, o presidente está disposto, mas 
preocupado com o cenário de crise no qual o Brasil 
está mergulhado.

“Fomos levar a energia e a solidariedade do povo 
brasileiro, do povo do Maranhão, a ele. Mas confesso 
que nós é que saímos energizados de lá de dentro”, 
afirmou. Weverton é o primeiro maranhense a estar 
com Lula desde que ele foi levado para Curitiba.

Weverton relatou que, durante toda a conversa que 
teve com os parlamentares, Lula se mostrou 
tranquilo, sem ódio, mas indignado com o que 
considera uma prisão política. 

Além de Weverton Rocha, também participaram da 
visita os deputados Orlando Silva (PCdoB/SP) , 
Benedita da Silva (PT/RJ), José Mentor (PT/SP), 
Odorico Monteiro (PSB/CE) Silvio Costa 
(Avante/PE), Paulo Pimenta (PT/RS) e Jandira 
Feghali (PCdoB/RJ). Embora participem de partidos 
que têm diferentes projetos nas eleições deste ano, 
segundo Weverton todos tem uma luta em comum, 
que é a defesa da democracia.
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Ele é um líder indignado com o que 
fizeram com ele. Mesmo assim sempre 

usou palavras encorajadoras, de 
horizonte, pedindo para que a gente não 
desista da luta. E é isso que nós vamos 

fazer”, contou o parlamentar.



02

Weverton apoia festa do trabalhador

Peritoró recebe ações do Governo do Estado

Organizado pelo suplente de 
senador pelo PRB, Pinto 
Itamaraty, a Festa do 
Trabalhador, que está em sua 
16ª edição, este ano recebeu o 
apoio de Weverton. Realizado no 
Cais da Alegria, no Anel Viário, 
em São Luís, esta edição do 
evento reuniu aproximadamente 
20 mil pessoas e apresentou 
uma programação variada com 
artistas locais e muito reggae 
maranhense com as radiolas 

Mega Itamaraty, Tenda Roots e 
FM Natty Nayfson, entre outras 
atrações. “Vim trazer o meu 
abraço aos trabalhadores 
maranhenses e parabenizá-los, 
mesmo sabendo que há 13 
milhões de desempregados 
atualmente no Brasil, fruto de 
uma política perseguidora do 
governo Temer, que vai desde a 
Reforma Trabalhista até a 
Reforma da Previdência”, disse 
Weverton.

“O governador tem sido uma 
presença constante em todos os 
municípios maranhenses. Em um 
momento de crise como este tem 
demonstrado muito trabalho e 
muita ação”, disse o deputado. 
Peritoró recebeu um novo prédio 
da delegacia de Polícia Civil, foi 
anunciada a reforma da 
rodoviária, outra obra há muito 
desejada pelos moradores da 
zona rural de Peritoró, entregue 
nesta quinta-feira, foi a reforma do 
Mercado Público Municipal Luiz 

Montenegro Tavares. 

Em Barra do Corda o Governo do 
Estado também fez uma série de 
inaugurações e anúncios de 
obras, como a liberação de 
verbas para 10km de 
pavimentação, a entrega das 
novas instalações do Ciretran e 
foi inaugurado no município um 
Sistema de Simplificados de 
Abastecimento de Água (SSAA), 
que integra o Programa Água 
para Todos.

Partidos de oposição garantem votação que cria 
novos municípios
O líder da Minoria, deputado 
Weverton entregou ao presidente 
da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia um requerimento, assinado 
pelos presidentes dos partidos de 
oposição (PDT, PCdoB, PT, PSB 
e PSOL), pelo líder da Minoria e 
líder da oposição, pendido que 
seja colocado em pauta o Projeto 
de Lei Complementar 137/2015, 
que regula a possibilidade de 
criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de municípios.

“Havia rumores de que o projeto 
não seria votado porque a 
oposição estava obstruindo. Isso 
não é verdade, tanto que 
estamos pedindo para que seja 
colocado em pauta com 
urgência. Tivemos um bom 
diálogo com o presidente e ele 
vai pôr em votação”, explicou 
Weverton.

Atingidos pelas chuvas em Tuntum e Trizidela do Vale
recebem auxílio do Governo do Estado
“Hoje, acima de tudo, o que se 
garante aqui é justiça social para 
o município”, disse o deputado 
federal Weverton (PDT em 
Tuntum e Trizidela do Vale, onde 
acompanhou o governador Flávio 
Dino na entrega do Cheque 
Minha Casa, um auxílio 
financeiro emergencial no valor 
de R$ 5 mil para famílias que 

sofreram perdas com as chuvas. 
“Uma parceria do governador 
Flávio Dino, junto com a nossa 
bancada e os prefeitos Tema e 
Fred Maia, traz o apoio a essas 
famílias que tiveram pertences 
danificados ou perdidos com as 
chuvas e que têm estas e outras 
necessidades urgentes”, disse o 
deputado.
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Emenda de Weverton levará benefícios à saúde de 
Morros
O deputado federal Weverton 
anunciou em Morros, a liberação de 
recursos para a Saúde do 
município. “Aqui em Morros temos 
trabalhando em parceria. Destinei 
emenda no valor de R$ 200 mil de 
recursos para a Saúde do 
município, que já foram liberados e 
em breve  estarão na conta da 
Prefeitura”, afirmou o deputado.

Este ano, Weverton destinou todos 
os recursos de suas emendas 
individuais, cerca de R$ 14 milhões, 
para a Saúde nos municípios e no 
estado. “Foi uma forma que 
encontrei de ajudar os municípios”, 
explicou os deputados, “porque 
além de construir novas unidades, é 
importante garantir que elas tenham 
recursos para funcionar”, finalizou.

Arame recebe kit do Conselho Tutelar

O deputado Weverton participou 
na Câmara Municipal de Arame, 
de cerimônia de entrega de Kit de 
Conselho Tutelar para o 
município, adquirido por meio de 
emenda parlamentar de sua 
autoria. “No ano passado 
travamos uma luta muito forte 
para que o orçamento de 
Assistência Social não fosse 
desmontado e com muita 
dificuldade conseguimos manter 
ao menos os serviços importantes 

dos CRAS, dos Conselhos e todos 
os que vocês desempenham, da 
política da criança e do 
adolescente e, da mulher”. A 
prefeita de Arame, Jully Menezes 
(PDT), agradeceu ao empenho de 
Weverton para que o município 
fosse beneficiado, estendendo o 
agradecimento ao governador 
Flavio Dino (PCdoB) pela entrega 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) para a 
cidade.

Weverton vistoria Mais Asfalto em Barra do Corda

Weverton visitou a Rua Purus, 
uma via do município de Barra do 
Corda que durante anos ficou 
abandonada e intrafegável pela 
erosão e, que agora, por meio de 
convênio firmado entre o Governo 
do Estado e a Prefeitura de Barra 
do Corda, passa por um trabalho 

de drenagem e pavimentação 
asfáltica. O convite a Weverton 
veio da Câmara de Vereadores 
para que o deputado visse de 
perto a realidade local e, também, 
para estar mais próximo da 
Prefeitura e do governador Flávio 
Dino.

Weverton participa de encerramento da Festa 
do Divino

O deputado Weverton participou 
no domingo de Pentecostes, da 
missa solene, celebrada pelo 
bispo da Diocese de Pinheiro, 
Dom Hélio Rama, que encerra o 
tradicional festejo do Divino 
Espírito Santo, no município de 
Alcântara. “É um evento há 
muito já consolidado no turismo 
religioso do estado. São 12 dias 
de festa, de renovação da fé e, 
como nas edições anteriores, 
este ano superou as 
expectativas de visitantes, de 
turistas e, claro, com todo o 

apoio do Governo do Estado, da 
prefeitura local, da Assembleia 
Legislativa e da bancada 
federal”, disse o parlamentar, 
que assistiu à missa da qual 
também participou o governador 
Flávio Dino.

O deputado lembrou que a 
parceria entre os poderes tem 
dado certo para se conquistar 
avanços no Maranhão, além de 
promover e incentivar eventos 
importantes com o realizado em 
Alcântara .

BAIXE NOSSO
 APLICATIVO
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O deputado Weverton (PDT) reuniu 
prefeitos e vereadores participantes da 
XXI Marcha a Brasília em defesa dos 
municípios em um jantar na sede do 
PDT, em Brasília, com a presença de 
deputados estaduais e federais do 
Maranhão, da bancada pedetista na 
Câmara, do vice-governador Carlos 
Brandão, do presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, e do presidenciável 
Ciro Gomes.

Segundo Weverton, o evento, que 
acontece pelo segundo ano consecutivo, 
é uma forma de aproximar as principais 
lideranças do estado. “É importante que 
haja essa relação, essa unidade entre a 
bancada federal, prefeitos, vereadores e 
nossas lideranças maranhenses. Uma 
das maneiras que encontrarmos de 
reforçar essa relação é recebendo a 
todos para confraternizar e repactuar o 
nosso compromisso com o Maranhão”, 
afirmou. 

O presidenciável Ciro Gomes,  destacou 
a importância dos prefeitos para o 
debate nacional. “Nada acontece na 
cidadania se não for pela cidade”, 
afirmou. Para ele, a conversa com os 
prefeitos ajuda a consolidar o projeto 
nacional que o PDT vem pensando. 
“Temos que construir um projeto 
nacional que priorize o trabalhador e a 
produção, que dê prestígio a quem 
produz e gera emprego. É isso o que o 
PDT defende e Ciro representa”.

Com presença de Ciro, Weverton reúne prefeitos e 
vereadores em Brasília

O deputado Weverton, presidente 
estadual do PDT, participou em 
São Luis, da abertura do 
Congresso Estadual da 
Juventude Socialista, que este 
ano trouxe como tema 
‘Oportunidade para Todos’. O 
evento, que tem como objetivo 
deixar o movimento pronto para o 
ano eleitoral e que renovou a 
direção estadual da JSPDT, com 
a escolha do vereador Dennis 
Ribeiro de Mirinzal para assumir a 

presidência da JSPDT. O evento 
contou com a participação de 
representantes de todos os 
municípios onde há 
representação da juventude do 
partido e daqueles onde já há 
comissões provisórias. Desde os 
14 anos fiz parte do movimento 
da juventude e isto foi a minha 
base política para que hoje eu 
acredite nesta luta”, disse 
Weverton. A organização reuniu 
aproximadamente 250 jovens.

Juventude Socialista do PDT 
se prepara para as Eleições 
de 2018


