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Cafeteira desmonta factoide de Adriano e Wellington sobre salários de médicos 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (DEM), ocupou 
a tribuna, na tarde desta segunda-feira (5), para defender o governador Flávio Dino de 
críticas dos deputados Wellington do Curso (PSDB) e Adriano Sarney (PV), no que diz 
respeito à Portaria 1.044, de 30 de outubro, que estabelece redução de despesas na área 
de saúde e regula plantão de médicos. 
 
Wellington e Adriano trataram o assunto como redução salarial, enquanto o líder 
governista corrigiu, enfatizando que a referida Portaria está em consonância com a PEC 
95, do Governo Federal, que dispõe sobre o controle de despesas com a saúde em todo 
o Brasil. 
 
Rogério foi mais além: “não é plausível que um médico que presta um plantão em 
Pinheiro ganhe diferente do outro que ganha em Chapadinha. É apenas e tão somente 
isso. Agora, me causa estranheza alguns deputados mais afoitos chegarem aqui e 
questionarem, como se houvesse diminuição de salários. Todos sabem que a Emenda 95 
restringiu gastos com saúde em todo o Brasil e os grupos que votaram a favor da referida 
PEC são os mesmos que chegam aqui chamando de golpistas quem venceu, 
democraticamente as eleições, fazendo defesa de presidente eleito, que agora mesmo 
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denunciou que o ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal Sarney Filho, tinha 
vendido a Amazônia para organizações internacionais”, disse. 
 
Rogério Cafeteira assinalou que todos os que foram derrotados deveriam fazer “mea 
culpa”. “Eu perdi e fiz a minha ‘mea culpa’. Todos os que perderam deveriam fazer o 
mesmo. Muitos não aprendem e têm mania de querer botar suas derrotas, seus 
insucessos na conta dos outros. Isso é um erro, porque devemos encarar as nossas 
derrotas de frente”, afirmou. 
 
De acordo com Rogério Cafeteira, é importante que a oposição cumpra seu papel, mas 
de forma responsável. Ele disse que o governo Flávio Dino é um governo forte, que 
venceu as eleições em primeiro turno, de forma transparente e democrática, e que faz 
uma administração à altura das expectativas do povo maranhense, o que lhe garantiu o 
passaporte para o segundo mandato por ampla margem de votos. 
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Prefeito já comunicou ao PDT que pretende estar à frente das discussões para escolha 
do candidato nas eleições de 2020; aliados já se movimentam nos bastidores 

 
Reunião na prefeitura em que Edivaldo comunicou aos aliados sua pretensão de estar à frente do processo  
sucessório de 2020 

 
O prefeito Edivaldo Júnior comunicou ao PDT, durante reunião com secretários e aliados 
– com a presença também do senador eleito Weverton Rocha – que pretende estar à 
frente a escolha e da campanha do candidato à sua sucessão. 
 
Edivaldo quer discutir não apenas a escolha do sucessor, mas o envolvimento direto na 
própria campanha. 
 
A envolver os aliados na discussão, o prefeito chama para si a responsabilidade de 
manter a força do PDT na capital maranhense, com um candidato alinhado ao seu grupo, 
ainda que, não necessariamente, filiado ao partido. 
 
Segundo apurou o blog, o prefeito mostrou aos pedetistas a necessidade de já definir 
um nome lobo agora, para começar a ser trabalhado conjuntamente pelos partidos da 
base – PDT, PT, PSB, PCdoB e outros. 
 
Nos bastidores, já se posicionam como possíveis opções o deputado estadual eleito 
Duarte Júnior (PCdoB), o federal eleito Bira do Pindaré (PSB) e o secretário de Educação, 
Felipe Camarão (DEM). 
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Pindaré seria, inclusive, a opção do próprio governador Flávio Dino (PCdoB). (Saiba mais 
aqui) 
 
Nenhum deles, porém, é considerado da base orgânica de Edivaldo ou do PDT, que tem 
outras opções, como o futuro presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho, e o 
deputado estadual eleito Yglésio Moyses. 
 
A necessidade de pressa se dá por um fato que se acentuou nas eleições de outubro: o 
deputado federal eleito Eduardo Braide (PMN) é hoje o candidato a ser batido; e ainda 
mantém uma lua de mel com a população. 
 
Além disso, a recém-eleita senadora Eliziane Gama (PPS) também é nome forte numa 
eventual disputa em São Luís. 
 
Mas esta é uma outra história… 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/10/30/bira-do-pindare-e-o-preferido-de-flavio-dino-para-a-prefeitura-de-sao-luis/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/10/30/bira-do-pindare-e-o-preferido-de-flavio-dino-para-a-prefeitura-de-sao-luis/
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Adriano Sarney acusa mais um golpe contra os servidores públicos 

 
Adriano tem atuado intensamente nas últimas semanas em defesa do funcionalismo 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) acusou o governo Flávio Dino (PCdoB) de 
aplicar um golpe contra os servidores públicos estaduais, pois deixou para o período pós-
eleitoral a divulgação de medidas polêmicas, que prejudicam a categoria. Adriano 
ressaltou, primeiramente, a batalha do governo na Justiça para não pagar os 21,7% do 
funcionalismo e destacou que, desta vez, o governo comunista quer atingir a Saúde, 
baixando uma portaria para reduzir gastos no setor e, consequentemente afetando 
vários serviços especializados como ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, clínica 
médica, cirurgia geral, pediatria e ortopedia, na capital e no interior. 
 
“Uma péssima iniciativa a do governo Flávio Dino (PCdoB) que, depois de alguns dias de 
sua reeleição, mais uma vez trai o servidor público estadual, desta vez determinando a 
redução de gastos na saúde. Em vez de reduzir os gastos com comunicação, com a 
propaganda política e obras eleitoreiras, o governo atinge a Saúde, prejudicando 
médicos plantonistas, esses verdadeiros guerreiros que trabalham em condições sub-
humanas, devido a falta de medicamentos e outros materiais, ou seja, condições de 
trabalho precárias. Isto é um verdadeiro golpe, pois antes da eleição o governador fazia 
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um discurso de realizações e promessa de prosperidade, mas agora mostra a dura 
realidade dos fatos”, disse Adriano. 
 
O deputado tem atuado intensamente nas últimas semanas em defesa do funcionalismo. 
Na semana passada, Adriano reuniu-se com lideranças do serviço público para tratar dos 
abusos do governo contra o funcionalismo. O primeiro encontro foi com a direção do 
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep), e 
depois com o Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (SINPOL-MA). Entidades 
representativas dos médicos devem se reunir nos próximos dias para debater a Portaria 
nº 1.044, de 30 de outubro de 2018, da Secretaria de Estado da Saúde, que determinou 
o limite dos gastos. 
 
Assista ao pronunciamento de Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jQJdzAPOUPQ
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Wellington repudia tentativa de Flávio Dino de reduzir salários de médicos e alerta para 
possível paralisação 

 
Wellington do Curso reafirmou seu compromisso e questionou mais uma vez a incoerência do governador Flávio 
Dino, que tanto investe em propaganda e menospreza a saúde pública do Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) se posicionou contra ato do Governo, 
por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, que reduz o salário dos 
médicos prestadores de serviços nos hospitais tanto da capital quanto do interior. A ação 
foi tomada por meio da Portaria N° 1.044, gerando insatisfação na categoria, que logo 
procurou o deputado Wellington para relatar a situação e solicitar apoio. 
 
Sobre a questão, o deputado estadual Wellington do Curso reafirmou seu compromisso 
e questionou mais uma vez a incoerência do governador Flávio Dino, que tanto investe 
em propaganda e menospreza a saúde pública do Maranhão. 
 
“É de se lamentar que o governador não saiba o que é prioridade. Não saiba, por 
exemplo, que para população é melhor que o estado invista na saúde, nos médicos, na 
infraestrutura hospitalar, ao invés de gastar milhões na propaganda, como ele faz. 
Somos contra essa medida do Governo de reduzir salários dos médicos. Governador, 
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respeite os profissionais do Maranhão. Continuarei firme defendendo os médicos e 
ensinarei Flávio Dino que com a saúde pública não se brinca. Com a vida das pessoas não 
se faz propaganda, governador!”, afirmou Wellington. 
 
Após receber a solicitação, o deputado estadual Wellington do Curso encaminhou 
requerimento ao Governo do estado solicitando esclarecimentos sobre a portaria que 
reduz salário dos médicos no Maranhão. 
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Líder do Governo rebate críticas da oposição a portaria que regula plantão de Médicos 

 
Rogério Cafeteira rebateu críticas de oposição à portaria do governo 

 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (DEM), ocupou 
a tribuna, na  tarde desta segunda-feira (5),  para defender o governador Flávio Dino de 
críticas dos deputados Wellington do Curso (PSDB) e Adriano Sarney (PV), no que diz 
respeito à Portaria 1.044, de 30 de outubro, que estabelece redução de despesas na área 
de saúde e regula plantão de médicos. 
 
Wellington e Adriano trataram o assunto como redução salarial, enquanto o líder 
governista corrigiu, enfatizando que a referida Portaria está em consonância com a PEC 
95, do Governo Federal, que dispõe sobre o controle de despesas com a saúde em todo 
o Brasil. 
 
Rogério foi mais além: “não é plausível que um médico que presta um plantão em 
Pinheiro ganhe diferente do outro que ganha em Chapadinha. É apenas e tão somente 
isso. Agora, me causa estranheza alguns deputados mais afoitos chegarem aqui e 
questionarem, como se houvesse diminuição de salários. Todos sabem que a Emenda 95  
restringiu gastos com saúde em todo o Brasil e os grupos que votaram a favor da referida 
PEC são os mesmos que chegam aqui chamando de golpistas quem venceu, 
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democraticamente as eleições, fazendo defesa de presidente eleito, que agora mesmo 
denunciou que o ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal Sarney Filho, tinha 
vendido a Amazônia para organizações  internacionais”, disse. 
 
Rogério Cafeteira assinalou que todos os que foram derrotados deveriam fazer “mea 
culpa”. “Eu perdi e fiz a minha ‘mea culpa’. Todos os que perderam deveriam fazer o 
mesmo. Muitos não aprendem e têm mania de querer botar suas derrotas, seus 
insucessos na conta dos outros. Isso é um erro, porque devemos encarar as nossas 
derrotas de frente”, afirmou. 
 
De acordo com Rogério Cafeteira, é importante que a oposição cumpra seu papel, mas 
de forma responsável. Ele disse que o governo Flávio Dino é um governo forte, que 
venceu as eleições em primeiro turno, de forma transparente e democrática, e que faz 
uma administração à altura das expectativas do povo maranhense, o que lhe garantiu o 
passaporte para o segundo mandato por ampla margem de votos. 
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PC do B aposta em incorporação do PPL para superar clausula de barreira 

 
Representantes do PCdoB reunidos para tratar sobre filiações em massa 

 
Parte da bancada federal e estadual do PCdoB, reunida nesta segunda-feira (5), tendo o 
presidente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, com o 
anfitrião, decidiu desencadear uma campanha de filiação em massa como parte dos 
preparativos da legenda para enfrentar as eleições municipais de 2020. 
 
O presidente estadual do PCdoB, deputado federal eleito Márcio Jerry, o deputado 
federal reeleito Rubens Pereira Júnior, os deputados estaduais reeleitos Ana do Gás e 
Carlinhos Florêncio, o deputado estadual eleito Adelmo Soares e o vice-presidente 
estadual do partido, Egberto Magno, expressaram a confiança de que o PCdoB sairá 
ainda mais fortalecido do pleito municipal. 
 
Além da campanha de filiação que será iniciada em breve, Márcio Jerry disse, no final da 
manhã desta segunda-feira durante um encontro com jornalista, que o PCdoB caminha 
para absorver o Partido Pátria Livre e suprir a clausula de barreira imposta pela Justiça 
Eleitoral. Segundo o dirigente comunista, está sendo discutida a incorporação do PPL. 
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Jerry explicou que o PCdoB não conseguiu sozinho superar nas eleições deste ano a 
cláusula imposta pela reforma política, mas espera superar o problema juntando com o 
PPL, partido que lançou a candidatura de João Goulart Filho a presidente da República. 
 
Conforme o presidente do PCdoB, a fusão com o PPL será suficiente para o partido 
conseguir acesso ao fundo partidário e propagandas na TV. Jerry descartou a mudança 
de nome e adiantou que a duas legenda juntas chegariam a dez deputados na Câmara 
Federal, sendo nove comunista próprios é um do PPL. 
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Deputados condenam corte de valor de plantões de médicos do Maranhão 

De O Estado 
 

 
 
Repercutiu muito mal na Assembleia Legislativa, durante a sessão de ontem, a notícia de 
que uma portaria editada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) pode culminar com a 
redução do valor dos plantões de médicos que atendem na rede estadual de Saúde. 
 
O caso foi revelado no fim de semana, quando profissionais afetados pela medida 
tomaram conhecimento do ato, publicado na edição de 30 de outubro do Diário Oficial 
do Estado (saiba mais). 
 
Em pronunciamentos na Casa, os deputados Adriano Sarney (PV) e Wellington do Curso 
(PSDB) teceram duras críticas ao governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Para o deputado do PV, que lembrou também da ação pelo corte de 21,5% de 
funcionários do Estado, trata-se de “mais um golpe contra servidores estaduais”. 
 
Ele questionou que tipo de incentivo profissionais médicos poderão ter ao saber que 
seus salários podem ser reduzidos a partir de agora. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/03/medicos-do-ma-temem-reducao-do-valor-de-plantoes-apos-portaria-da-ses/
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“Como é que o senhor [governador Flávio Dino] quer incentivar estes homens e 
mulheres, médicas e médicos do Estado do Maranhão que trabalham, mais uma vez, 
repito, de forma precária, em seus hospitais sem medicamentos, sair da capital para 
receber o mesmo valor de plantão em São Pedro dos Crentes, em Chapadinha, em 
municípios mais afastados, qual o incentivo que esse médico terá de sair da capital para 
trabalhar no interior, já que aqui ele ganhará o mesmo valor?”, declarou. 
 
Adriano propôs que o Executivo promova cortes em áreas como a comunicação, por 
exemplo, para não penalizar a Saúde estadual. “Por que o Flávio Dino não corta a verba 
da comunicação, acabou de destinar sessenta e quatro milhões para Secretaria de 
Comunicação? Por que não corta da comunicação para dar o valor dos plantões aos 
médicos que vão para o interior?”, completou. 
 
Insatisfação 
 

 
 
Em seu pronunciamento, Wellington do Curso destacou insatisfação da categoria com a 
nova portaria. Ele disse já ter sido procurado por médicos para relatar a situação e 
solicitar apoio. 
 
“É de se lamentar que o governador não saiba o que é prioridade. Não saiba, por 
exemplo, que para população é melhor que o estado invista na saúde, nos médicos, na 
infraestrutura hospitalar, ao invés de gastar milhões na propaganda, como ele faz. 
Somos contra essa medida do Governo de reduzir salários dos médicos. Governador, 
respeite os profissionais do Maranhão. Continuarei firme defendendo os médicos e 
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ensinarei Flávio Dino que com a saúde pública não se brinca. Com a vida das pessoas não 
se faz propaganda, governador!”, afirmou Wellington. 
 
Wellington do Curso informou ter encaminhado requerimento ao Governo do Estado 
solicitando esclarecimentos sobre a portaria que reduz salário dos médicos no 
Maranhão. 
 
Saiba mais 
 
Médicos discutirão portaria que pode reduzir valor de plantões 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/05/medicos-discutirao-portaria-que-pode-reduzir-valor-de-plantoes/
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Cafeteira comenta portaria que regula plantão de médicos 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (DEM), ocupou 
a tribuna, na  tarde desta segunda-feira (5), para defender o governador Flávio Dino 
(PCdoB) das críticas `portaria da SES que estabelece redução de despesas na área de 
saúde e regula plantão de médicos. 
 
O governista enfatizou que a medida está em consonância com a PEC 95, do Governo 
Federal, que dispõe sobre o controle de despesas com a saúde em todo o Brasil. 
 
“Não é plausível que um médico que presta um plantão em Pinheiro ganhe diferente do 
outro que ganha em Chapadinha. É apenas e tão somente isso. Agora, me causa 
estranheza alguns deputados mais afoitos chegarem aqui e questionarem, como se 
houvesse diminuição de salários. Todos sabem que a Emenda 95  restringiu gastos com 
saúde em todo o Brasil e os grupos que votaram a favor da referida PEC são os mesmos 
que chegam aqui chamando de golpistas quem venceu, democraticamente, as eleições, 
fazendo defesa de presidente eleito”, disse. 
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Rogério Cafeteira assinalou que todos os que foram derrotados deveriam fazer mea 
culpa. “Eu perdi e fiz a minha mea culpa. Todos os que perderam deveriam fazer o 
mesmo. Muitos não aprendem e têm mania de querer botar suas derrotas, seus 
insucessos na conta dos outros. Isso é um erro, porque devemos encarar as nossas 
derrotas de frente”, afirmou. 
 
De acordo com Rogério Cafeteira, é importante que a oposição cumpra seu papel, mas 
de forma responsável. Ele disse que o governo Flávio Dino é um governo forte, que 
venceu as eleições em primeiro turno, de forma transparente e democrática, e que faz 
uma administração à altura das expectativas do povo maranhense, o que lhe garantiu o 
passaporte para o segundo mandato por ampla margem de votos. 
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PCdoB prepara campanha de filiações para eleger grandes bancadas de vereadores em 
2020 

 
Reunião de deputados estaduais e federais eleitos pelo PCdoB 

 
As bancadas estadual e federal do PCdoB para a próxima legislatura se reuniram nesta 
segunda-feira (5) na Assembleia Legislativa do Maranhão, já traçando as estratégias do 
partido para as próximas eleições. 
 
Estavam presentes os deputados federais eleitos, Márcio Jerry e Rubens Pereira Júnior e 
os estaduais Adelmo Soares, Carlinhos Florêncio, Ana do Gás e Othelino Neto, além do 
vice-presidente estadual do partido, Egberto Magno. 
 
A eleição municipal de 2020 será a primeira sem coligação para eleição proporcional. Ou 
seja, as chapas para vereador serão somente de cada partido isolado, sem coligação de 
legendas. Por isso, o PCdoB planeja uma grande campanha de filiação para ter uma 
chapa forte e eleger o maior número de vereadores. 
 
O partido também já planeja como solucionar o problema da cláusula de barreira, já que 
elegeu 9 deputados federais e precisa de mais um para ter acesso ao fundo partidário, 
tempo de propaganda e não ter uma série de restrições na atuação dos parlamentares. 
Está bem encaminhada uma conversa com o PPL, que elegeu um deputado. Caso o 
partido se incorpore ao PCdoB, a legenda chega ao patamar que garante o pleno 
funcionamento. 
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“Se fosse por puxar saco de presidente da República, o Maranhão seria a Califórnia 
brasileira”. (Rogério Cafeteira) 

JM Cunha Santos 
 

 
 
Respondendo a discursos furiosos de Wellington do Curso e Adriano Sarney, o deputado 
Rogério Cafeteira disse, ontem, que a portaria baixada pela Secretaria de Estado da 
Saúde, de número 1044-2018, apenas regulamenta um teto para o pagamento dos 
médicos que fazem o mesmo serviço, que executam a mesma atividade. “Não é plausível 
que um médico que presta um plantão em Pinheiro ganhe diferente do que ganha um 
médico que presta plantão em Chapadinha”, afirmou. 
 
Cafeteira disse ver com estranheza alguns deputados questionarem como se houvesse 
diminuição de salários, mas isso não existe. E acrescentou que grupos que votaram a 
favor da emenda 95 que restringiu gastos com a saúde em todo o país cheguem aqui 
chamando quem venceu as eleições democraticamente de golpistas, fazendo defesa do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro. Lembrou, ainda, que o presidente eleito, agora mesmo, 
denunciou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, tinha vendido a Amazônia 
para organizações não governamentais. 
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O parlamentar acrescentou que ele mesmo fez um mea culpa, mas infelizmente alguns 
não aprendem e têm a mania de querer botar suas derrotas, seus insucessos, na conta 
dos outros. “Eu espero que outros que já se acharam muito grandes e que hoje estão 
resumidos a 30 %, ao invés de apenas falar que vão fazer uma oposição responsável, 
também assumam essa postura”, confidenciou. 
 
Rogério Cafeteira ainda disse que torce para que a oposição desempenhe o trabalho 
relevante de fiscalizar, de ponderar, de sugerir ao governo correções, mas que façam 
isso de forma responsável. “No governo Flávio Dino, nós tomamos medidas impopulares 
e eu sempre fiz questão de defende-las aqui, publicamente, porque tinha certeza de que 
eram necessárias para que hoje a gente tivesse o equilíbrio que temos”, declarou. 
 
O líder do governo lembrou que, hoje, nós temos, no país inteiro, Estados que não 
conseguem pagar a Folha, acrescentando que os funcionários do Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro e o Distrito Federal estão ameaçados de não receber o décimo terceiro. Para 
ele, sempre o governador Flávio Dino tomará as medidas cabíveis, porque tem 
responsabilidade com o Estado, tem responsabilidade com o povo do Maranhão. “É uma 
questão de responsabilidade com a coisa pública”, afirmou. 
 
AULA DE POLÍTICA 
 
Rogério Cafeteira contestou também que, agora, queiram dar aula de política ao 
governador Flávio Dino sobre a postura dele frente ao presidente Bolsonaro. “Ele sabe e 
entende de política, porque de 2014 para cá ganhou todas as eleições majoritárias, 
governou o estado com firmeza e responsabilidade e, principalmente, com honestidade. 
 
Cafeteira se perguntou em 50 anos qual foi o presidente da República que não foi aliado 
do grupo dominante aqui no Maranhão, o grupo Sarney. “E o que o Maranhão teve de 
especial nesse tempo inteiro? Nada”, respondeu. 
 
E finalizou que se fosse por puxar saco de presidente da República, o Maranhão seria a 
Califórnia brasileira. 
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Pergunta ainda sem resposta no meio político: Quem comandará a Oposição ao Governo 
Flávio Dino? 

 
Eduardo Braide, Aluísio Mendes, Hildo Rocha e Edilázio Jr. estão entre os que podem  
assumir a liderança da Oposição ao Governo Flávio Dino 

 
Uma discussão interessante ganha intensidade nos bastidores da política maranhense: 
quem vai mesmo liderar a Oposição ao Governo Flávio Dino (PCdoB)? Uma avaliação 
rápida aponta para alguns nomes da bancada federal: o senador Roberto Rocha (PSDB), 
e os deputados federais eleitos e reeleitos Eduardo Braide (PMN), Edilázio Jr. (PSD), 
Aluísio Mendes (Podemos) e João Marcelo (MDB). No plano estadual, o deputado 
estadual reeleito Adriano Sarney (PV) não tem quase ninguém para liderar, e será líder 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

de si mesmo. Há figuras destacadas fazendo barulho – como a ex-candidata a 
governadora Maura Jorge (PSL), por exemplo -, mas nas regras atuais uma voz sem 
mandato nada pesa no contexto político. Há exceções, como o ex-presidente José Sarney 
(MDB) e a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), mas a repercussão das suas ações 
será drasticamente minimizada quando eles não mais tiverem uma máquina estatal para 
operar, o que fatalmente acontecerá a partir de Janeiro. 
 
Numa situação de normalidade política, o caminho mais lógico seria a Oposição ser 
liderada pelo senador Roberto Rocha. O desastroso desempenho do PSDB nas eleições 
de Outubro, no entanto, destruiu completamente a máquina tucana, sendo que no 
Maranhão o estrago reduziu o partido à eleição do deputado estadual Wellington do 
Curso, hoje o principal nome do partido depois do senador, no plano parlamentar. O 
naufrágio do barco tucano colocou Roberto Rocha em segundo plano, pelo menos por 
enquanto. No contraponto, o deputado federal Eduardo Braide desponta como o nome 
com mais estatura para assumir o comando oposicionista, podendo ceder o “posto” ao 
deputado federal reeleito Hildo Rocha ou ao colega dele Aluísio Mendes. Hildo Rocha 
parece mais interessado em ocupar espaço parlamentar e garimpar emendas para 
municípios e sobreviver na bancada do MDB, enquanto Aluísio Mendes avança para ser 
uma das vozes do Governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, podendo, por isso, vir 
a ser escalado para tornar-se a voz dele no Maranhão contra o Governo Flávio Dino. 
Nesse grupo está Edilázio Jr., mas para ser um líder oposicionista ele precisará mostrar 
que é mais do que uma voz sobrevivente do Grupo Sarney. 
 
O problema da Oposição ao Governo Flávio Dino é que a aliança dinista venceu as 
eleições de cabo a rabo, formando um exército aguerrido em torno do Palácio dos Leões. 
Conta com pelo menos 32 dos 42 deputados estaduais, com 12 dos 18 deputados 
federais e dois dos três senadores, não deixando espaço para que adversários se 
mobilizem e formem o cerco com poder de fogo para atingi-lo. No caso da bancada 
federal, os quadros que a aliança governista elegeu são politicamente fiéis e 
competentes, como é o caso do deputado federal reeleito Rubens Jr. (PCdoB), que teve 
desempenho surpreendente no primeiro mandato; de Márcio Jerry (PCdoB), principal 
articulador político da base dinista; do experiente e bem preparado Bira do Pindaré 
(PSB), e do ativo e correto Pedro Lucas Fernandes (PTB). Além deles, que estão na 
primeira linha de combate, o governador Flávio Dino conta ainda com o hábil e bem 
articulado André Fufuca (PP), com o cristão novo Gil Cutrim (PDT), com o petista Zé 
Carlos (PT) e o campeão de votos Josimar Maranhãozinho (PR), que se declara aliado do 
governador, mas tem planos para voos mais altos. 
 
Não há dúvidas de que o comando do que restou do Grupo Sarney vai tentar assumir a 
Oposição ao governador Flávio Dino, mas também e verdade que outras vozes tentarão 
o mesmo. É provável que, cedo ou tarde, com movimentos cuidadosos, o Grupo Sarney 
encontrará um caminho para se relacionar com o presidente Jair Bolsonaro, mesmo 
tendo ele já dado várias demonstrações de que não quer aproximação com o 
sarneysismo. Há quem que esse canal será aberto pelo deputado Aluísio Mendes, caso 
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ele venha mesmo a ocupar um espaço expressivo na base de apoio do novo Governo, 
como os sinais estão indicando. Isso, porém, não garante força ao projeto oposicionista 
do Grupo Sarney. 
 
O fato concreto é que neste momento o governador Flávio Dino ainda não enxerga no 
cenário um movimento oposicionista que o preocupe. É verdade que ainda é cedo e que 
as forças derrotadas ainda estão dispersas. Mas é verdade também que o quadro político 
tende a se ajustar e que, mais cedo ou mais tarde, os adversários do Governo estadual 
se articularão com Eduardo Braide, Aluísio Mendes, Hildo Rocha e Edilázio Jr. para 
marcar posição nesse campo, provavelmente com o aval do Palácio do Planalto. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: Ponto & Contraponto 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 06/11/2018 

Rogério Cafeteira mantém liderança do Governo, apesar de não reeleito 

 
Rogério Cafeteira permanecerá na liderança até o fim do mandato 

 
Enganou-se quem pensou que a não reeleição desestimularia o deputado Rogério 
Cafeteira (DEM) a cumprir o resto do mandato na condição de líder do Governo. Ao 
contrário, Rogério Cafeteira vem cumprindo fielmente as obrigações da liderança, 
principalmente dando combate aos ataques disparados no plenário da Assembleia 
Legislativa pelos deputados Adriano Sarney (PV) e Welington do Curso que, reeleitos, 
não aliviaram a artilharia na direção do Palácio dos Leões neste fim de legislatura. 
Ontem, por exemplo, o líder Rogério Cafeteira ocupou a tribuna para defender o 
governador Flávio Dino de críticas dos deputados Wellington do Curso e Adriano Sarney 
em relação à Portaria Nº 1.044, de 30 de Outubro, que estabelece redução de despesas 
na área de saúde e regula plantão de médicos. 
 
Como que articulados num mini bloco oposicionistas, os deputados Adriano Sarney e 
Wellington do Curso acusaram o governador Flávio Dino de tentar reduzir salários com 
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o anunciado controle de despesas na área de Saúde. Durante do ataque, o líder 
governista reagiu afirmando que a referida Portaria está em consonância com a PEC 95, 
do Governo Federal, que dispõe sobre o controle de despesas com a saúde em todo o 
Brasil. 
 
Rogério Cafeteira foi mais além: “Não é plausível que um médico que presta um plantão 
em Pinheiro ganhe diferente do outro que ganha em Chapadinha. É apenas e tão 
somente isso. Agora, me causa estranheza alguns deputados mais afoitos chegarem aqui 
e questionarem, como se houvesse diminuição de salários. Todos sabem que a Emenda 
95 restringiu gastos com saúde em todo o Brasil e os grupos que votaram a favor da 
referida PEC são os mesmos que chegam aqui chamando de golpistas quem venceu 
democraticamente as eleições, fazendo defesa de presidente eleito (Jair Bolsonaro), que 
agora mesmo denunciou que o ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal 
Sarney Filho, tinha vendido a Amazônia para organizações internacionais”, disse. 
 
Afirmando ser ele próprio o único responsável por sua não reeleição, afirmando que 
perdeu e já fez o seu “mea culpa”, Rogério Cafeteira avisou que será líder do Governo 
até último dia do seu mandato, pronto para rebater qualquer ataque da Oposição ao 
governador Flávio Dino. 

 


