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Neto Evangelista deve ser eleito presidente do DEM em São Luís 

 
 
O deputado Neto Evangelista deve ser eleito presidente do DEM em São Luís. 
 
Virtual candidato a prefeito da capital, Neto reforça o projeto do Democratas ter 
candidato próprio em São Luís. 
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Em entrevista ao programa Resenha (TV Difusora) na manhã deste sábado (6), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto afirmou, ao 

https://www.youtube.com/watch?v=57GISkUSR48
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responder sobre as eleições de São Luís no próximo ano, que não é essencial que o 
candidato seja do PCdoB. “Essencial é que nós tenhamos candidatos do nosso campo. O 
PCdoB não tem, isso eu tenho conversado muito com o presidente Márcio Jerry, essa 
ideia de hegemonismo”, declarou. (veja no vídeo acima a íntegra da entrevista) 
 
Othelino falou do favoritismo do deputado Eduardo Braide, porém ressaltou que a 
eleição é só em 2020 e que, num eventual segundo turno, todos estarão unidos em torno 
de um único nome para vencer as eleições da capital. “Hoje se nós fossemos definir a 
participação na eleição, mas não é hoje, é daqui a um ano e meio, mas se fosse agora 
nós teríamos três ou quatro candidatos e aí isso não é um problema, isso é uma boa 
solução”, frisou. 
 
O presidente da Assembleia também comentou sobre seu futuro político e a 
possibilidade de disputar uma eleição majoritária. “A especulação em torno de uma 
participação na eleição majoritária ela é natural, agora se eu era presidente da 
Assembleia, fui reeleito e esse é um dos postos de maior destaque da política estadual é 
natural, e isso muito me honra, que o nome seja cotado e ventilado”, disse. (veja no 
vídeo acima a íntegra da entrevista) 
 
Confira, a seguir, trechos da entrevista. 
 
Eleição majoritária 
 
“Não tenho pensado nisso, eu acabei de assumir a missão importantíssima de liderar o 
legislativo do meu estado e o meu foco neste momento está nisso, em cumprir bem o 
papel de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A especulação 
em torno de uma participação na eleição majoritária ela é natural, agora se eu era 
presidente da Assembleia, fui reeleito e esse é um dos postos de maior destaque da 
política estadual é natural, e isso muito me honra, que o nome seja cotado e ventilado, 
mas o objetivo meu neste momento é liderar com eficiência o poder legislativo do 
Maranhão. 
 
Eleições em São Luís 
 
“Nós temos o maior grupo político do estado, temos nomes valorosos que estão sendo 
postos como possíveis candidatos. Reconheço que hoje o deputado federal Eduardo 
Braide tem relativo favoritismo, mas nós estamos falando a um ano e meio da eleição. 
Até lá os pré-candidatos continuarão se movimentando. Hoje se nós fossemos definir a 
participação na eleição, mas não é hoje, é daqui a um ano e meio, mas se fosse agora 
nós teríamos três ou quatro candidatos e aí isso não é um problema, isso é uma boa 
solução. Se nós temos um grupo político tão consolidado e tão forte com quadros de 
qualidade que pudemos apresentar três, quatro ou cinco nomes pra disputar a prefeitura 
da capital do estado, isso é bom. E tenho convicção de que no momento oportuno, 
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possivelmente no segundo turno, este campo político nosso estará todo unido em torno 
de um nome só”. 
 
Chapa de São Luís 
 
O PCdoB pelo seu tamanho eleitoral tem toda a condição de ficar na chapa majoritária, 
não quer dizer que terá um candidato a prefeito. Pode ter um candidato a prefeito, pode 
participar como participou da última com o companheiro Júlio Pinheiro que é dos 
quadros do partido participando da chapa. O PCdoB não tem, isso eu tenho conversado 
muito com o presidente Márcio Jerry, essa ideia de hegemonismo. Nós entendemos que 
pra esta coalizão dar certo é preciso dividir o poder. Pra nós não é essencial que o 
candidato seja do PCdoB, é essencial que nós tenhamos candidatos do nosso campo e 
nós de forma democrática, dentro do que estabelece a lei, vamos trabalhar 
politicamente pro candidato do nosso campo seja eleito prefeito e que cuide muito bem 
da cidade de São Luís.” 
 
Veja no vídeo acima a íntegra da entrevista. 
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O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), prestigiou na manhã de hoje (06), as ações 
de atendimento da Carreta da Mulher no bairro Anjo da Guarda em São Luís, ao lado da 
Secretaria de Estado da Mulher Ana do Gás e do Governador em exercício Carlos 
Brandão. 
 
A Carreta da Mulher é um programa do Estado do Maranhão em parceria com a 
Secretaria de Estado da Mulher (SEMU), que através do atendimento móvel disponibiliza 
vários exames e consultas gratuitas em todas as cidades e bairros do estado. 
 
As ações de hoje aconteceram na Praça do Viva do Anjo da Guarda, que ainda em 
comemoração ao mês da mulher atendeu centenas de mulheres que se fizeram 
presentes no local. (Blog Vandoval Rodrigues) 
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Precisamos falar sobre o Centro Histórico (parte 1) 

 
 
Adriano Sarney* 
 
Sou um apaixonado pelos casarões, ruas e becos do Centro Histórico. Acredito que 
apenas a cooperação entre os governos estadual, federal, municipal, iniciativa privada, 
entidades de classe, ONGs, imprensa, institutos de ensino, órgãos internacionais, enfim, 
a sociedade civil organizada, poderá iniciar um verdadeiro processo de transformação 
do Centro da cidade, necessário para a revitalização deste tesouro maranhense. 
  
Infelizmente, temos visto a degradação tanto material quanto humana desse bairro; 
estruturas seculares se acabando com o tempo e o crack, a violência e a miséria 
acabando com a vida de muitas pessoas. Ainda que bem-intencionado, o poder público, 
por si só, não conseguirá dar sustentabilidade ao Centro Histórico. É necessária a 
presença ativa e vibrante da iniciativa privada para que haja o interesse em preservar o 
espaço, investir e cobrar com mais ênfase os serviços públicos e de manutenção. 
  
Para fazer a roda da economia girar é preciso agregar valor ao mercado local. Além do 
comércio tradicional da Rua Grande e suas imediações, complementado com a oferta de 
artesanato e serviço de bares, restaurantes e hotelaria predominantes na área, é 
necessário investir em outras atividades que tenham viabilidade econômica e que 
promovam a circulação de pessoas e valores de forma constante e permanente. 
  
Entre outros setores importantes da economia, considero que a cultura e as atividades 
ligadas a chamada Economia Criativa são a grande vocação do Estado do Maranhão. 
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Destacamos, em nosso caso, gastronomia, artesanato, cinema e vídeo, artes cênicas, 
literatura, música, dança, entre outras. Todas com forte componente cultural e às quais 
a atividade econômica e empresarial consegue aderir de forma positiva e organizada. 
Além disso, devemos incentivar o setor de tecnologia, como por exemplo a criação de 
softwares voltados às atividades ligadas a Economia Criativa. 
  
Segundo a antropóloga Cláudia Leitão, ex-Secretária de Economia Criativa do Ministério 
da Cultura, “Temos que promover uma ocupação de prédios históricos que seja inclusiva 
e que gere riqueza”, e, ainda, referindo-se especificamente a São Luis, “O Maranhão 
precisa tornar a diversidade um ativo para a sua economia. Precisa ir muito além do 
título de Patrimônio da Humanidade”. 
  
Assim, a sustentabilidade econômica do Centro Histórico aconteceria com a inserção dos 
elementos culturais que marcam a nossa singularidade, tais como danças e 
manifestações folclóricas, música, teatro, literatura, cinema, gastronomia, artesanato, 
renda, enfim, toda a diversidade que tanto caracteriza nosso povo. 
  
Este projeto representaria a ocupação diferenciada dos imóveis e áreas recuperadas com 
atividades permanentes às quais se agregariam outras, patrocinadas pelas Instituições 
de Ensino Superior, mesclando tecnológica, inovação, tradição e artes. O comércio 
tradicional permaneceria importante para a sustentação de um modelo diferenciado e 
criativo para o Centro Histórico de São Luís e o turismo se intensificaria como 
consequência do renascimento da região. 
  
Essa ocupação, mais democrática e com maior participação de agentes econômicos, 
culturais, acadêmicos e políticos comprometidos com uma nova proposta, somente 
pode se concretizar com a atuação de cidadãos e gestores públicos cientes de suas 
responsabilidades e com a visão empreendedora necessária a projetos sustentáveis. A 
solução para o Centro Histórico de São Luís é cooperação e empreendedorismo. 
  
No próximo artigo, analisarei como o poder público atrapalha o desenvolvimento do 
Centro Histórico. 
* Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Zé Inácio irá propor audiência para debater a inclusão da Filosofia na Educação Básica 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) reuniu-se, na manhã desta quinta-feira (4), com os professores 
Luís Magno, Domingos Mendes, Olília Serra e Zilmara de Carvalho, membros do Fórum 
de Filosofia do Maranhão. Eles trataram da convocação de uma audiência pública para 
debater a inclusão da disciplina de Filosofia na grade curricular do Ensino Fundamental 
e Médio. 
 
De acordo com a professora Zilmara de Carvalho,presidente do Fórum, a audiência que 
será solicitada pelo deputado Zé Inácio tem por objetivo elaborar uma minuta a ser 
enviada às secretarias municipais de educação, dispondo sobre a obrigatoriedade da 
disciplina Filosofia na grade curricular das escolas. 
 
Ela afirmou que a Filosofia tem como principal característica fomentar o pensamento 
crítico e a reflexão. “A presença do deputado Zé Inácio é muito importante neste 
processo porque ele está nos orientando e fazendo a mediação com a comissão de 
educação da Assembleia, para que possamos realizar esta audiência pública”. 
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Ainda segundo Zilmara, há uma necessidade da realização da audiência porque a base 
nacional curricular comum do ensino fundamental foi recentemente enviada para o MEC 
e não contempla a disciplina Filosofia para o ensino fundamental. “No entanto, nós 
estamos inserindo na base diferenciada do curriculo das escolas do Maranhão”. 
 
O professor Luís Magno, que também esteve na reunião, ressaltou que desde 2014 está 
em discussão, em nível nacional, a questão da Base Nacional de Currículo Comum, a ser 
adotada no sistema básico de ensino brasileiro no campo definido como diversidade. 
 
 “No momento, não há obrigatoriedade da inclusão dessa disciplina nos currículos do 
Ensino Fundamental e Médio. Defendemos que essa disciplina, mesmo sendo 
transversal, conste na grade curricular nesses dois níveis de ensino, uma vez que é de 
fundamental importância para a formação do senso crítico”, esclareceu. 
 
Durante a reunião, o deputado Zé Inácio reconheceu a questão como de grande 
relevância e comprometeu-se com a comissão de professores a apresentar 
requerimento convocando a audiência pública, ainda sem data prevista. 
 
“A inclusão da disciplina de Filosofia nos currículos dos níveis de ensino fundamental e 
médio é uma temática de grande relevância para o debate sobre a educação que 
queremos. Essa disciplina tem o potencial de formar uma consciência crítica nos 
educandos e possibilitar uma melhor compreensão da realidade”, enfatizou. 
 
O Fórum de Filosofia do Maranhão é composto por vários segmentos de professores da 
disciplina, tais como a UFMA, Uema, IFMA, Iesma, escolas da rede pública estadual, 
municipal e particulares. 
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Projeto de Thaiza Hortegal obriga transporte aquaviário a dispor de kit de primeiros 
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Começa a tramitar na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 164/2019, de autoria da 
deputada Thaiza Hortegal (PP), que obriga os transportes aquaviários a dispor de kits de 
primeiros socorros e tripulantes capacitados para realizar procedimentos em casos de 
emergência. 
 
“Esse projeto surgiu após minha fiscalização a ferry boats e a verificação dessa 
necessidade. Sabemos dos imprevistos, dos acidentes possíveis dentro das 
embarcações, e acredito que um transporte com fluxo tão grande de passageiros precisa 
de, no mínimo, um kit de primeiros socorros e de tripulação preparada para salvar e 
cuidar de uma vida”, explicou a deputada Dra. Thaiza. 
 
O treinamento e reciclagem serão anuais e embarcações como os ferry boats deverão 
manter os kits disponíveis conforme orientação das entidades especializadas em 
atendimento emergencial à população. A fiscalização será realizada pelos órgãos 
estaduais que fazem gestão e regulação das embarcações. 
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“Tivemos a preocupação de garantir, por meio deste instrumento, todo suporte de 
atendimento emergencial, evitando sequelas maiores, até que seja possível o suporte 
médico ao passageiro. São milhares que utilizam o serviço, a travessia é longa, e a 
embarcação precisa prestar a assistência de forma correta quando necessário”, disse a 
parlamentar. 
 
O não cumprimento da lei, se aprovada e sancionada, implicará em advertência, multa e 
até perda da concessão. 
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Wellington convida para audiência que discutirá melhorias para o Alto do Turu e bairros 
de Ribamar 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou as redes sociais para convidar toda a 
população para audiência pública que discutirá as melhorias para diversos bairros de São 
José de Ribamar. O objetivo principal do evento é melhorar a infraestrutura do bairro 
Alto do Turu e adjacências. 
 
A audiência acontecerá neste sábado, às 8h, na Assembleia de Deus, área 80, no bairro 
Alto do Turu 1. 
 
“Recebemos essa solicitação dos moradores de bairros que estão cansados desse 
abandono por parte da Prefeitura e do Governo. É buraco pra todo lado. Sobram 
problemas e falta prefeito. Quem padece com essa incompetência é a população. Por 
isso, estaremos lá para discutir melhorias e encontrar soluções. Vocês são os nossos 
convidados!”, disse Wellington. 
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Othelino Neto participa do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do BNB na 
Assembleia do Ceará 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto, 
participou, nesta sexta-feira (5), do lançamento da Frente Parlamentar Nacional em 
Defesa do Banco do Nordeste (BNB), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
(ALECE). Na abertura do evento, Othelino Neto, que também é presidente do Colegiado 
do ParlaNordeste, ressaltou que o BNB é fundamental para o desenvolvimento dos nove 
estados da região, principalmente, para os trabalhadores rurais e pequenos produtores. 
 

 
 
O lançamento da Frente Parlamentar mobilizou presidentes de Assembleias Legislativas 
de cinco estados nordestinos, dirigentes do BNB, deputados federais, estaduais e 
dirigentes empresariais e sindicais, contra a proposta de privatização ou fusão do BNB 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião foi debatida a importância da 
instituição para as regiões do Nordeste e Semiárido. 
 
“São fortes os comentários de que existe um plano do Governo Federal de fundir o BNB 
com o BNDES ou até mesmo retirar o Fundo Constitucional, sem o qual o Banco do 
Nordeste fica sem sentido de existir. Então, essa Frente Parlamentar vem para defender 
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o BNB e os equipamentos para o desenvolvimento dos estados do Nordeste”, ressaltou 
Othelino Neto, informando, ainda, que será marcada uma reunião com os presidentes 
do Senado e da Câmara Federal, para que a pauta seja debatida, também, pelas 
bancadas em Brasília. 
 
“Além das manifestações dos diversos deputados estaduais e federais, definimos que 
marcaremos uma audiência com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para nos posicionarmos, oficialmente, quanto à 
questão da nossa preocupação com o fortalecimento do Banco do Nordeste do Brasil, 
assim como outras pautas também muito importantes, como a Reforma da Previdência. 
Pediremos audiência, também, com o secretário-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
para apresentarmos essa pauta que foi discutida”, completou. 
 
Os deputados Wellington do Curso (PSDB), presidente do Parlamento Amazônico, e Hélio 
Soares (PR), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do BNB no Maranhão, 
destacaram a importância da instituição para os pequenos produtores. “Todas as 
Assembleias Legislativas do Nordeste estão irmanadas na defesa do Banco do Nordeste. 
Não podemos admitir nenhum tipo de retrocesso nas garantias que foram conquistadas 
com muitas lutas. O Banco do Nordeste precisa ser fortalecido, para que possa continuar 
dando apoio aos microempresários, aos pequenos produtores e, com isso, gerando mais 
emprego, renda e melhorando a qualidade de vida dos nordestinos”, pontuou 
Wellington do Curso. 
 
Desenvolvimento Regional 
 
A criação da Frente Parlamentar Nacional em Defesa do BNB foi uma pauta deliberada 
no 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, que aconteceu, 
em São Luís, no fim do mês de março. A iniciativa é encabeça pelo deputado estadual 
cearense, Danniel Oliveira (MDB-CE). 
 
“A defesa do Banco do Nordeste é um papel que nós, nordestinos, temos que, cada vez 
mais, fortalecer. Nós sabemos que muita geração de emprego chega através do Banco 
do Nordeste e é um banco que dá lucro para a União. No ano passado, foram registrados 
R$ 7,5 milhões em lucro e investidos no Nordeste brasileiro R$ 46,3 bilhões, desses, R$ 
31 bilhões do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE. Ou seja, não podemos 
perder um patrimônio como esse”, ressaltou o deputado Danniel Oliveira. 
 
“O Banco do Nordeste é uma instituição que fomenta a macroeconomia do Nordeste, 
imprescindível para toda a região e, para nós, cearenses”, afirmou o deputado José Sarto 
(PDT-CE), presidente da ALECE, enfatizando a importância da articulação nacional em 
prol da manutenção do BNB. 
 
Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste, apontou que o órgão é 
chamado de “ineficiente” porque trabalha com uma taxa de juros menor para o pequeno 
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agricultor nordestino, que tem o risco maior, e com uma taxa maior para o empresário, 
que tem um risco menor. Para ele, quando se fala em fusão com o BNDES, é necessário 
levar em conta que este trabalha com grandes operações estruturadas, diferente do 
BNB. “Mas, quem é competente para fazer o que a gente faz, que é acompanhar cinco 
milhões de pequenas operações, é o Banco do Nordeste”, defendeu. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ByVMlUv5Z40
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Em entrevista à TV Assembleia, Thaiza Hortegal destaca projeto sobre Clínica-Escola do 
Autista 

A deputada Thaiza Hortegal (PP) concedeu entrevista, na manhã desta sexta-feira (05), 
ao programa Portal da Assembleia, da TV Assembleia, no quadro Sala de Entrevista, 
apresentado pelo jornalista Juraci Filho. Ela falou sobre sua trajetória política e as 
primeiras ações no exercício do mandato parlamentar. 
 

 
 
Inicialmente, Thaiza agradeceu a votação que recebeu e disse que pretende fazer do seu 
mandato um instrumento de participação popular. “Mais de 52 mil maranhenses 
confiaram em nosso projeto e vamos procurar corresponder a essa confiança. Ombreada 
com as outras colegas deputadas, vou buscar contribuir com a luta das mulheres em 
defesa dos seus direitos”, enfatizou. 
 
Dentre as ações parlamentares já realizadas, a deputada, que é médica pediatra, 
destacou o projeto de lei que propõe a instalação de uma Clínica-Escola do Autista do 
Maranhão. “O Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba diferentes condições 
marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico com três características 
fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente. São elas: 
dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da 
imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de 
comportamento restritivo e repetitivo”, explicou. 
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“Esse projeto é resultado de uma enquete que realizamos nas redes sociais. A questão 
do tratamento e atendimento dos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
foi o tema mais indicado a merecer um olhar dos legisladores e dos gestores públicos. 
Fizemos um amplo estudo em nível nacional e internacional e elaboramos o projeto que 
está em tramitação e que acreditamos ser possível de ser executado. Há uma deficiência 
muito grande de profissionais aptos a acompanhar e orientar essas crianças na escola e 
nas unidades de saúde. O objetivo é garantir a inclusão dos portadores do TEA”, 
esclareceu. 
 
Thaiza revelou que o Governo do Estado já dispõe de uma estrutura física e de pessoal, 
localizada no bairro Olho D’água, que atende os portadores de TEA. “O nosso projeto 
propõe a ampliação desse atendimento multidisciplinar existente, na área da saúde, para 
a rede de ensino. Estudos revelam que se o portador do TEA for diagnosticado até um 
ano e meio de idade, ele tem mais de 80% de chances de levar uma vida normal”. 
complementou. 
 
A questão das barragens 
 
A deputada também enfatizou sua iniciativa parlamentar em relação a situação das 
barragens existente do Maranhão, particularmente a barragem de Pericumã, localizada 
em sua cidade natal, que há muito tempo não recebe manutenção e teve seus cabos 
rompidos, causando o alagamento de alguns bairros. “Por isso, propusemos a Frente 
Parlamentar em Defesa das Barragens e Comportas do Maranhão. Estamos submetidos 
ao mais rigoroso inverno dos últimos 10 anos, o que aumenta nossa preocupação para 
com nossas barragens. O Relatório de Segurança das Barragens, recentemente 
divulgado, cita as barragens do Rio Flores, de Pericumã e do Batantã, no Maranhão, 
como prioridades para serviços de manutenção, mas não aponta riscos. No entanto, 
tivemos o rompimento dos cabos da barragem de Pericumã”, disse. 
 
Causa da Enfermagem 
 
Thaiza Hortegal disse que a causa da Enfermagem, no que se refere à pauta de 
reivindicações da categoria, é uma bandeira que ela abraçou em sua campanha e é 
merecedora de toda atenção, pois se trata de se fazer justiça a uma categoria de 
fundamental importância para o setor de saúde. 
 
“Recebemos uma comissão do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) para discutir 
as reivindicações desses profissionais, que são guerreiros e estão submetidos a uma 
carga horária exaustiva. Outras categorias conquistaram a redução de sua carga horária 
como, por exemplo, os nutricionistas. Há um projeto nesse sentido, na Câmara Federal, 
que há 30 anos tramita e não é votado. Vamos pautar esse debate e articular nossa 
bancada federal para se somar a essa causa”, ressaltou a deputada. 
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Precisamos falar sobre o Centro Histórico (parte 1) 

 
Adriano defende ação conjunta dos entes governamentais em prol da preservação do Centro Histórico 

 
Sou um apaixonado pelos casarões, ruas e becos do Centro Histórico. Acredito que 
apenas a cooperação entre os governos estadual, federal, municipal, iniciativa privada, 
entidades de classe, ONGs, imprensa, institutos de ensino, órgãos internacionais, enfim, 
a sociedade civil organizada, poderá iniciar um verdadeiro processo de transformação 
do Centro da cidade, necessário para a revitalização deste tesouro maranhense. 
 
Infelizmente, temos visto a degradação tanto material quanto humana desse bairro; 
estruturas seculares se acabando com o tempo e o crack, a violência e a miséria 
acabando com a vida de muitas pessoas. Ainda que bem-intencionado, o poder público, 
por si só, não conseguirá dar sustentabilidade ao Centro Histórico. É necessária a 
presença ativa e vibrante da iniciativa privada para que haja o interesse em preservar o 
espaço, investir e cobrar com mais ênfase os serviços públicos e de manutenção. 
 
Para fazer a roda da economia girar é preciso agregar valor ao mercado local. Além do 
comércio tradicional da Rua Grande e suas imediações, complementado com a oferta de 
artesanato e serviço de bares, restaurantes e hotelaria predominantes na área, é 
necessário investir em outras atividades que tenham viabilidade econômica e que 
promovam a circulação de pessoas e valores de forma constante e permanente. 
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Entre outros setores importantes da economia, considero que a cultura e as atividades 
ligadas a chamada Economia Criativa são a grande vocação do Estado do Maranhão. 
Destacamos, em nosso caso, gastronomia, artesanato, cinema e vídeo, artes cênicas, 
literatura, música, dança, entre outras. Todas com forte componente cultural e às quais 
a atividade econômica e empresarial consegue aderir de forma positiva e organizada. 
Além disso, devemos incentivar o setor de tecnologia, como por exemplo a criação de 
softwares voltados às atividades ligadas a Economia Criativa. 
 
Segundo a antropóloga Cláudia Leitão, ex-Secretária de Economia Criativa do Ministério 
da Cultura, “Temos que promover uma ocupação de prédios históricos que seja inclusiva 
e que gere riqueza”, e, ainda, referindo-se especificamente a São Luis, “O Maranhão 
precisa tornar a diversidade um ativo para a sua economia. Precisa ir muito além do 
título de Patrimônio da Humanidade”. 
 
Assim, a sustentabilidade econômica do Centro Histórico aconteceria com a inserção dos 
elementos culturais que marcam a nossa singularidade, tais como danças e 
manifestações folclóricas, música, teatro, literatura, cinema, gastronomia, artesanato, 
renda, enfim, toda a diversidade que tanto caracteriza nosso povo. 
 
Este projeto representaria a ocupação diferenciada dos imóveis e áreas recuperadas com 
atividades permanentes às quais se agregariam outras, patrocinadas pelas Instituições 
de Ensino Superior, mesclando tecnológica, inovação, tradição e artes. O comércio 
tradicional permaneceria importante para a sustentação de um modelo diferenciado e 
criativo para o Centro Histórico de São Luís e o turismo se intensificaria como 
consequência do renascimento da região. 
 
Essa ocupação, mais democrática e com maior participação de agentes econômicos, 
culturais, acadêmicos e políticos comprometidos com uma nova proposta, somente 
pode se concretizar com a atuação de cidadãos e gestores públicos cientes de suas 
responsabilidades e com a visão empreendedora necessária a projetos sustentáveis. A 
solução para o Centro Histórico de São Luís é cooperação e empreendedorismo. 
 
No próximo artigo, analisarei como o poder público atrapalha o desenvolvimento do 
Centro Histórico. 
 
* Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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César Pires diz que Grupo Sarney é coisa do passado e que oposição ao Governo Flávio 
Dino está sem foco 

 
 
Sem projeto e com um futuro nada promissor para 2020 e 2022, a oposição ao Governo 
Flávio Dino sumiu e apenas três deputados ainda se arriscam na tribuna para jogar 
palavras ao vento, pois raramente algum parlamentar presta atenção ao que estão 
falando. 
 
Diante da inércia de alguns parlamentares não identificados com o Palácio dos Leões, 
mas que ficaram mudos em plenário com a falta de perspectiva para a as próximas 
eleições, perguntei a dois parlamentares o motivo do silêncio e ouvi deles que a oposição 
acabou. 
 
César Pires (PV), um dos raros parlamentares ainda identificado com o que restou do 
grupo Sarney, disse ao blog que oligarquia é coisa do passado, a oposição está sem foco, 
que o grupo Sarney é coisa do passado e que somente voltará a existir caso surja uma 
“bolha” no agrupamento de partidos que hoje apoia a administração Flávio Dino 
(PCdoB), algo que ele disse não acreditar que venha ocorrer antes das eleições de 2020. 
 
Segundo Cesar Pires, a oposição não tem projeto político para o governo agora. “A 
expectativa que se tem é a ruptura do governo Flávio Dino e o lado que romper venha 
fazer opção por nosso grupo ou de outro que venha surgir em função da ruptura”, 
observa o parlamentar do PV. 
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Na prática, Pires espera que aconteça algo semelhante ao que ocorreu com a oligarquia 
quando José Reinaldo Tavares rompeu e se juntou à oposição para eleger Jackson Lago 
em 2006, mas nem ele acredita que isso venha ocorrer antes de 2022 quando estará em 
jogo a sucessão do governador. 
 
Um parlamentar, que pediu para reservar o nome, apresentou diagnóstico quase 
semelhante: “Porque não tem parlamentar de oposição na tribuna? Simples de 
responder: A oposição não tem projeto e muito quem a lidere, não vale a apena se expor 
na tribuna contra um governo que tem 60 por dento de aprovação”, observou a fonte. 
 
Diante de um governo popular e que muito fez no primeiro mandato, a oposição, em 
2018, quase foi extinta, elegendo Arnaldo Melo, César Pires, Ariano Sarney, Roberto 
Costa e Professor Wellington do Curso para a Assembleia Legislativa, apenas dois 
parlamentares federais e ainda perdeu os dois senadores para aliados de Flávio Dino, 
sinal que perdeu o discurso e que, de fato, o grupo Sarney é coisa do passado. 
 
A esperança de eleger o ex-ministro do Meio Ambiente Sarney Filho senador, para 
transformá-lo num potencial candidato ao governo em 2022, fracassou; o senador 
Edison Lobão não conseguiu renovar o mandato e Roseana foi despachada logo no 
primeiro turno em sua tentativa de retornar ao comando do Estado. Já o velho Sarney 
entrou em processo de aposentadoria compulsória da política. 
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João Alberto é reconduzido ao cargo de presidente do MDB maranhense 

 
MDB escolhe novo Diretório Estadual no Maranhão 

 
O Movimento Democrático Brasileiro definiu a composição do Diretório Estadual no 
Maranhão na tarde de sexta-feira (5). A eleição aconteceu na sede do partido, no São 
Francisco, em São Luís e o senador João Alberto foi reeleito presidente. 
 
O diretório ainda vai contar com o deputado estadual, Roberto Costa, como 1° vice-
presidente; Hildo Rocha, como 2º vice-presidente e Victor Mendes, como 3º vice-
presidente. Remi Ribeiro foi eleito para a secretaria do partido e Francisco Soares, como 
secretário adjunto. Assis Filho foi eleito 1º tesoureiro e Welington Gouveia como 2º. 
 
A eleição do MDB foi classificada como uma derrota para o deputado federal Hildo Rocha 
que tentou disputar o cargo de presidente, mas viu o grupo ligado ao ex-senador João 
Alberto e ao deputado estadual Roberto Costa sair vencedor. 
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Othelino Neto participa do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do BNB na 
Assembleia do Ceará 

 
Na abertura do evento, Othelino Neto, que também é presidente do Colegiado do ParlaNordeste, ressaltou que  
o BNB é fundamental para o desenvolvimento dos nove estados da região 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto, 
participou, no dia de ontem (5), do lançamento da Frente Parlamentar Nacional em 
Defesa do Banco do Nordeste (BNB), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
(ALECE). Na abertura do evento, Othelino Neto, que também é presidente do Colegiado 
do ParlaNordeste, ressaltou que o BNB é fundamental para o desenvolvimento dos nove 
estados da região, principalmente, para os trabalhadores rurais e pequenos produtores. 
 
O lançamento da Frente Parlamentar mobilizou presidentes de Assembleias Legislativas 
de cinco estados nordestinos, dirigentes do BNB, deputados federais, estaduais e 
dirigentes empresariais e sindicais, contra a proposta de privatização ou fusão do BNB 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião foi debatida a importância da 
instituição para as regiões do Nordeste e Semiárido.  
 
“São fortes os comentários de que existe um plano do Governo Federal de fundir o BNB 
com o BNDES ou até mesmo retirar o Fundo Constitucional, sem o qual o Banco do 
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Nordeste fica sem sentido de existir. Então, essa Frente Parlamentar vem para defender 
o BNB e os equipamentos para o desenvolvimento dos estados do Nordeste”, ressaltou 
Othelino Neto, informando, ainda, que será marcada uma reunião com os presidentes 
do Senado e da Câmara Federal, para que a pauta seja debatida, também, pelas 
bancadas em Brasília. 
 
Os deputados Wellington do Curso (PSDB), presidente do Parlamento Amazônico, e Hélio 
Soares (PR), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do BNB no Maranhão, 
destacaram a importância da instituição para os pequenos produtores. “Todas as 
Assembleias Legislativas do Nordeste estão irmanadas na defesa do Banco do Nordeste. 
Não podemos admitir nenhum tipo de retrocesso nas garantias que foram conquistadas 
com muitas lutas. O Banco do Nordeste precisa ser fortalecido, para que possa continuar 
dando apoio aos microempresários, aos pequenos produtores e, com isso, gerando mais 
emprego, renda e melhorando a qualidade de vida dos nordestinos”, pontuou 
Wellington do Curso. 
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Adriano propõe debate sobre Centro Histórico em artigo 

 
 
Precisamos falar sobre o Centro Histórico (parte 1) 
 
Adriano Sarney* 
 
Sou um apaixonado pelos casarões, ruas e becos do Centro Histórico. Acredito que 
apenas a cooperação entre os governos estadual, federal, municipal, iniciativa privada, 
entidades de classe, ONGs, imprensa, institutos de ensino, órgãos internacionais, enfim, 
a sociedade civil organizada, poderá iniciar um verdadeiro processo de transformação 
do Centro da cidade, necessário para a revitalização deste tesouro maranhense. 
 
Infelizmente, temos visto a degradação tanto material quanto humana desse bairro; 
estruturas seculares se acabando com o tempo e o crack, a violência e a miséria 
acabando com a vida de muitas pessoas. Ainda que bem-intencionado, o poder público, 
por si só, não conseguirá dar sustentabilidade ao Centro Histórico. É necessária a 
presença ativa e vibrante da iniciativa privada para que haja o interesse em preservar o 
espaço, investir e cobrar com mais ênfase os serviços públicos e de manutenção. 
 
Para fazer a roda da economia girar é preciso agregar valor ao mercado local. Além do 
comércio tradicional da Rua Grande e suas imediações, complementado com a oferta de 
artesanato e serviço de bares, restaurantes e hotelaria predominantes na área, é 
necessário investir em outras atividades que tenham viabilidade econômica e que 
promovam a circulação de pessoas e valores de forma constante e permanente. 
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Entre outros setores importantes da economia, considero que a cultura e as atividades 
ligadas a chamada Economia Criativa são a grande vocação do Estado do Maranhão. 
Destacamos, em nosso caso, gastronomia, artesanato, cinema e vídeo, artes cênicas, 
literatura, música, dança, entre outras. Todas com forte componente cultural e às quais 
a atividade econômica e empresarial consegue aderir de forma positiva e organizada. 
Além disso, devemos incentivar o setor de tecnologia, como por exemplo a criação de 
softwares voltados às atividades ligadas a Economia Criativa. 
 
Segundo a antropóloga Cláudia Leitão, ex-Secretária de Economia Criativa do Ministério 
da Cultura, “Temos que promover uma ocupação de prédios históricos que seja inclusiva 
e que gere riqueza”, e, ainda, referindo-se especificamente a São Luis, “O Maranhão 
precisa tornar a diversidade um ativo para a sua economia. Precisa ir muito além do 
título de Patrimônio da Humanidade”. 
 
Assim, a sustentabilidade econômica do Centro Histórico aconteceria com a inserção dos 
elementos culturais que marcam a nossa singularidade, tais como danças e 
manifestações folclóricas, música, teatro, literatura, cinema, gastronomia, artesanato, 
renda, enfim, toda a diversidade que tanto caracteriza nosso povo. 
 
Este projeto representaria a ocupação diferenciada dos imóveis e áreas recuperadas com 
atividades permanentes às quais se agregariam outras, patrocinadas pelas Instituições 
de Ensino Superior, mesclando tecnológica, inovação, tradição e artes. O comércio 
tradicional permaneceria importante para a sustentação de um modelo diferenciado e 
criativo para o Centro Histórico de São Luís e o turismo se intensificaria como 
consequência do renascimento da região. 
 
Essa ocupação, mais democrática e com maior participação de agentes econômicos, 
culturais, acadêmicos e políticos comprometidos com uma nova proposta, somente 
pode se concretizar com a atuação de cidadãos e gestores públicos cientes de suas 
responsabilidades e com a visão empreendedora necessária a projetos sustentáveis. A 
solução para o Centro Histórico de São Luís é cooperação e empreendedorismo. 
 
No próximo artigo, analisarei como o poder público atrapalha o desenvolvimento do 
Centro Histórico. 
 
* Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Grande tacada: filiação de Assis Ramos dá musculatura do DEM e cria um quadro de forte 
disputa em Imperatriz 

 
Assis Ramos está agora sob o comando de ACM Neto 

 
Dois anos depois de sair do limbo da política estadual, com apenas dois prefeitos, dois 
deputados estaduais, alguns vice-prefeitos, um punhado de vereadores e nenhum 
dirigente que pudesse, pelo menos, ser comparado a um líder, e ainda ameaçado de 
sucumbir esquecido numa das gavetas do ex-deputado Clóvis Fecury, controlador de 
várias agremiações, o braço maranhense do Democratas (DEM) se transformou numa 
das máquinas partidárias mais ativas e que mais crescem no Maranhão. Na última sexta-
feira (5), o seu presidente regional, o jovem deputado federal Juscelino Filho, deu a 
maior e mais ousada tacada no seu esforço para fortalecer o partido: emplacou a filiação 
de ninguém menos que Assis Ramos, prefeito de Imperatriz, o segundo maior e mais 
importante município e colégio eleitoral do Maranhão. Com a filiação de Assis Ramos, o 
DEM volta de vez à primeira linha do quadro partidário do Maranhão, agora que tem um 
deputado federal, seis deputados estaduais e se prepara para aumentar o seu plantel de 
prefeitos e vereadores no pleito do ao que vem. 
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Juscelino Filho, nascido na tradicional família Rezende, que durante décadas disputou o 
comando de Vitorino Freire e região com os Bandeira, desembarcou na política como 
candidato a deputado federal pelo PRP em 2014, fazendo dobradinha com seu tio, Stênio 
Resende, então disputando o sétimo mandato consecutivo para a Assembleia Legislativa. 
Eleitos, os dois não viram qualquer futuro no PRP e, numa jogada de raposas, bateram 
às portas do comando nacional do DEM e tiraram o partido da gaveta do ex-deputado 
Clóvis Fecury. Com o controle pleno do partido, os dois deram uma guinada radical e 
saíram das urnas de 2018 com o DEM transformado numa pequena, mas consistente, 
força partidária, com 15% da Assembleia Legislativa, e com visível potencial de 
crescimento no Maranhão. 
 
A filiação do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, além de aumentar-lhe o cacife e 
fragilizar o MDB, seu mais destacado adversário histórico, deu ao DEM a importância 
que ele precisava para se firmar como peso pesado na ampla aliança partidária liderada 
pelo governador Flávio Dino (PCdoB). Tanto que sua filiação se deu em Brasília, na sede 
nacional do partido, na presença do presidente nacional, ACM Neto. Isso porque, agora 
sem o guarda-chuva do Grupo Sarney, do qual – diga-se de passagem – nunca foi um 
quadro fiel, apesar dos esforços de Roseana Sarney para catequizá-lo, o caminho natural 
do prefeito de Imperatriz é se aproximar do Palácio dos Leões. Os Rezende e sua tropa 
têm trabalhado com afinco para estreitar cada vez mais as relações com o governador 
Flávio Dino, mas sempre deixando no ar o aviso de que na guerra municipal, onde não 
puder haver aliança, é cada um por si e Deus por todos. 
 
Caso típico de outsider na política, tendo galgado seus degraus no MDB embalado pelo 
seu trabalho como delegado de Polícia, com o cuidado de não se deixar controlar pela 
cúpula emedebista, o prefeito Assis Ramos embarca no grande transatlântico partidário 
comandado por Flávio Dino como candidatíssimo à reeleição, e com a vantagem 
excepcional de concorrer no cargo, pilotando uma máquina politicamente poderosa 
como a Prefeitura de Imperatriz. Isso pode causar forte incômodo para os aliados mais 
próximos do governador Flávio Dino, como o PDT e o próprio PCdoB, por exemplo, que 
têm interesse maiúsculo em chegar ao poder na Princesa do Tocantins, e não pretendem 
cometer o erro desastroso de 2016 com a candidatura da enfermeira Rosângela Curado, 
que acabou atrás das grades. O senador Weverton Rocha ainda não bateu martelo sobre 
candidatura em Imperatriz, mas o deputado federal Márcio Jerry trabalha com dois pré-
candidatos fortes do PCdoB, o deputado estadual Professor Marco Aurélio, líder da 
bancada governista, e o influente secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto. 
 
O fato é que, independentemente das peças que estão postas no tabuleiro do xadrez 
político de Imperatriz, duas realidades se impõem. A primeira é que, ao atrair o prefeito 
Assis Ramos para seus quadros, o DEM desembarcou de vez na Vila do Frei e está no 
comando da poderosa máquina administrativa municipal. E a segunda é que Assis Ramos 
é candidatíssimo à reeleição. Resta aguardar os desdobramentos dessa grande tacada 
do DEM. 
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Othelino Neto dá à Assembleia Legislativa um protagonismo inédito na relação com a 
sociedade 

 
 
Othelino Neto ao assumir a presidência do ParlaNordste, no 3º Encontro de Presidentes 
de Assembleias Legislativas do Nordeste realizado em São Luís 
Depois de anos como instituição inteiramente voltada para a vida parlamentar, sendo 
também epicentro de intrincadas articulações políticas, a Assembleia Legislativa vem 
assumindo um saudável protagonismo no cenário social e econômico maranhense por 
meio de ações políticas cujos focos são campos que precisam de forte apoio do Estado. 
Essa movimentação vem sendo criteriosamente comandada pelo presidente Othelino 
Filho (PCdoB), que, com o apoio da Mesa Diretora, vai aos poucos demonstrando que o 
parlamento pode ir bem além do plenário, das comissões, das articulações entre Poderes 
e dos embates partidários, podendo também ser um poderoso e influente agente de 
bandeiras de interesse direto da sociedade. Nessa movimentação, ele liderou o 3º 
Encontro de presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, realizado mês passado 
em São Luís e que adotou como bandeiras o Consórcio Nordeste e a defesa de direitos 
na reforma da Previdência. 
 



 

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 

Esse posicionamento progressivo está evidenciado em várias campanhas e movimentos 
em curso. Os meios de comunicação veiculam no momento uma das mais bem 
concebidas e eficientes campanhas em favor da mulher, abordando, de maneira correta 
e equilibrada, temas como feminicídio, assédio, agressão e espaço da mulher na 
sociedade e no mercado de trabalho – trabalho competente da Diretoria de 
Comunicação. No final da semana, o presidente Othelino Filho ocupou um espaço na TV 
aberta para informar a vigência do projeto de lei que proíbe a contratação, pela 
Assembleia Legislativa, de qualquer cidadão que tenha sido condenado por agressão à 
mulher, reforçando a Procuradoria da Mulher no Poder Legislativo. 
 
No final de Março, os deputados aprovaram, pela unanimidade dos presentes, projeto 
também de autoria do presidente Othelino Neto instituindo o Abril Marrom, uma 
campanha destinada a combater a cegueira no Maranhão. Além de campanha para 
alertar e mobilizar a sociedade e as instituições para esse mal que afeta milhares de 
maranhenses por falta de cuidados preventivos e de assistência médica. 
 
As preocupações da Assembleia Legislativa neste novo momento alcançam também 
questões cruciais para o desenvolvimento econômico do Maranhão. Na última quinta-
feira, Othelino Neto presidiu, em Fortaleza, uma reunião do ParlaNordeste, grupo 
político que reúne os nove presidentes de Assembleia Legislativas do Nordeste, para 
deflagrar uma campanha em defesa do Banco do Nordeste (BNB). A mobilização 
começou após o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestar a intenção de 
transformar o BNB num departamento do BNDES, um absurdo inaceitável pelos 
nordestinos, uma vez que, mesmo com altos e baixos, o BNB vem desempenhando papel 
importante no desenvolvimento da região. O presidente foi apoiado pelo deputado Hélio 
Soares (PR), que preside a Frente Parlamentar de defesa do Banco do Nordeste no 
Maranhão, e pelo deputado Wellington do Curso (PSDB), presidente do Parlamento 
Amazônico. 
 
Se levar em frente essa linha de ação, o presidente Othelino Neto e seus pares podem 
transformar a Assembleia Legislativa do Maranhão numa instituição cada vez mais 
próxima do cidadão, E sem perder a razão de ser da sua existência, que o embate de 
ideias, o confronto Situação/Oposição, a crítica e a fiscalização dos atos dos Poderes. 
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MDB: João Alberto continua presidente, mas ala jovem dará as cartas com Roberto Costa 
1º vice e maioria na Executiva 

 
João Alberto ladeado por João Marcelo e por Roberto Costa na reunião do MDB 

 
Um novo MDB começou a nascer ontem no Maranhão. Depois de meses de um intenso 
cabo-de-guerra interno, entre as alas jovem e conservador, o braço maranhense 
deflagrou um amplo processo de renovação. Comandada pelo deputado estadual 
Roberto Costa, a ala jovem saiu amplamente majoritária na estrutura de comando do 
partido, com domínio do Diretório estadual e da Comissão Executiva. Num grande 
acordo interno, que evitou o confronto que estava desenhado, as duas alas concordaram 
em manter o ex-governador João Alberto na presidência da Executiva, mas a ala jovem 
impôs sua força e ocupou todos os cargos importantes: Roberto Costa foi eleito 1º vice-
presidente, o deputado federal Hildo Rocha ficou com a 2ª vice, e o ex-deputado federal 
Victor Mendes foi eleito 3º vice; Remi Ribeiro será o secretário geral, tendo como 
adjunto Francisco Soares, e Assis Filho será o tesoureiro. Após as definições, a palavra 
unidade começou a dominar os discursos das duas correntes. 
 
O desfecho da luta pelo poder dentro do MDB maranhense se deu sem a influência direta 
do ex-presidente José Sarney nem da ex-governadora Roseana Sarney, que 
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permaneceram em Brasília em operação permanente para preservar pelo menos alguns 
espaços de poder na máquina federal. A permanência do ex-governador João Aberto na 
presidência se deu mediante o compromisso por ele assumido de conduzir a transição 
que resultará na entrega do partido a um comando da ala jovem. Na prática, João Alberto 
vai continuar cuidando da gestão do partido, reconhecida como exemplar, ficando o 1º 
vice-presidente Roberto Costa com a responsabilidade de traçar e levar adiante a 
orientação política do partido. 
 
Alguns observadores se equivocaram ao minimizar as mudanças feitas ontem no MDB. 
Parece não terem se dado cinta de que, com maioria no Diretório e com o controle da 
Comissão Executiva, a ala jovem passa a ter poder de fogo para dar as cartas no partido, 
podendo definir uma orientação política. E começa com o fato de que o ex-governador 
João Alberta, mesmo tendo cultivando algumas posições conservadoras, concorda com 
o movimento da ala jovem e aceitou permanecer na presidência exatamente para 
garantir um processo de transições sem maiores traumas. Todos sabem que o ex-
presidente José Sarney continuará sendo a grande referência do MDB, e que a ex-
governadora Roseana Sarney, pelo cacife que ainda detém e pela liderança que ainda 
exerce, terá influência nos destinos da agremiação. Mas sabem também que dificilmente 
imporão suas orientações. 
 
Essa nova realidade começou a se desenhar no final do ano passado, quando a ex-
governadora se apresentou para substituir João Alberto no comando do partido, mas foi 
avisada pelas duas alas que, se quisesse assumir a presidência do partido, teria de 
disputar o cargo em convenção. Ressabiada com a dura derrota que sofreu nas urnas, a 
outrora chefe incontestável preferiu permanecer onde está. O sonoro “não” à Roseana 
Sarney não apenas indicou que os Sarney não mandam como mandaram no partido, mas 
também sinalizou que a renovação no comando partidário teria de acontecer, de um 
jeito ou de outro. E aconteceu ontem, com uma tensão aqui, um mal-estar ali, um 
nhenhenhém acolá, mas com jeito de que o processo não tem volta. 
 
O trabalho de articulação feitio por Roberto Costa, com o apoio de Victor Mendes e Assis 
Filho e outros deu à ala jovem do MDB força necessária para brecar o avanço da corrente 
que teve o deputado Hildo Rocha como representante. Certo de que sua posição seria 
derrotada, Hildo Rocha não participou da convenção, mas mandou recado reivindicando 
a 1ª vice-presidência; o cargo, porém foi destinado a Roberto Costa, restando-lhe a 2ª 
vice, que ele aceitou. A solução dessa foi possível com a intermediação do deputado 
federal João Marcelo, que preferiu não entrar na briga e permanecer apenas como 
membro do Diretório estadual. 
 
– Agora é a hora de manter a unidade do partido, abri-lo para a sociedade, trazer novos 
quadros, para que o MDB volta a ser um grande partido – disse o deputado Roberto 
Costa, com a segurança de quem vai dar as cartas na agremiação a partir de agora. 
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Othelino Neto participa do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do BNB na 
Assembleia do Ceará 

 
A iniciativa é encabeça pelo deputado estadual cearense, Danniel Oliveira (MDB-CE). 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto, 
participou, nesta sexta-feira (5), do lançamento da Frente Parlamentar Nacional em 
Defesa do Banco do Nordeste (BNB), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
(ALECE). Na abertura do evento, Othelino Neto, que também é presidente do Colegiado 
do ParlaNordeste, ressaltou que o BNB é fundamental para o desenvolvimento dos nove 
estados da região, principalmente, para os trabalhadores rurais e pequenos produtores. 
 
O lançamento da Frente Parlamentar mobilizou presidentes de Assembleias Legislativas 
de cinco estados nordestinos, dirigentes do BNB, deputados federais, estaduais e 
dirigentes empresariais e sindicais, contra a proposta de privatização ou fusão do BNB 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião foi debatida a importância da 
instituição para as regiões do Nordeste e Semiárido. 
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“São fortes os comentários de que existe um plano do Governo Federal de fundir o BNB 
com o BNDES ou até mesmo retirar o Fundo Constitucional, sem o qual o Banco do 
Nordeste fica sem sentido de existir. Então, essa Frente Parlamentar vem para defender 
o BNB e os equipamentos para o desenvolvimento dos estados do Nordeste”, ressaltou 
Othelino Neto, informando, ainda, que será marcada uma reunião com os presidentes 
do Senado e da Câmara Federal, para que a pauta seja debatida, também, pelas 
bancadas em Brasília. 
 
“Além das manifestações dos diversos deputados estaduais e federais, definimos que 
marcaremos uma audiência com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para nos posicionarmos, oficialmente, quanto à 
questão da nossa preocupação com o fortalecimento do Banco do Nordeste do Brasil, 
assim como outras pauta também muito importantes, como a Reforma da Previdência. 
Pediremos audiência, também, com o secretário-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
para apresentarmos essa pauta que foi discutida”, completou. 
 
Desenvolvimento Regional 
 
A criação da Frente Parlamentar Nacional em Defesa do BNB foi uma pauta deliberada 
no 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, que aconteceu, 
em São Luís, no fim do mês de março. A iniciativa é encabeça pelo deputado estadual 
cearense, Danniel Oliveira (MDB-CE). 
 
“A defesa do Banco do Nordeste é um papel que nós, nordestinos, temos que, cada vez 
mais, fortalecer. Nós sabemos que muita geração de emprego chega através do Banco 
do Nordeste e é um banco que dá lucro para a União. No ano passado, foram registrados 
R$ 7,5 milhões em lucro e investidos no Nordeste brasileiro R$ 46,3 bilhões, desses, R$ 
31 bilhões do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE. Ou seja, não podemos 
perder um patrimônio como esse”, ressaltou o deputado Danniel Oliveira. 
 
“O Banco do Nordeste é uma instituição que fomenta a macroeconomia do Nordeste, 
imprescindível para toda a região e, para nós, cearenses”, afirmou o deputado José Sarto 
(PDT-CE), presidente da ALECE, enfatizando a importância da articulação nacional em 
prol da manutenção do BNB. 
 
Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste, apontou que o órgão é 
chamado de “ineficiente” porque trabalha com uma taxa de juros menor para o pequeno 
agricultor nordestino, que tem o risco maior, e com uma taxa maior para o empresário, 
que tem um risco menor. Para ele, quando se fala em fusão com o BNDES, é necessário 
levar em conta que este trabalha com grandes operações estruturadas, diferente do 
BNB. “Mas, quem é competente para fazer o que a gente faz, que é acompanhar cinco 
milhões de pequenas operações, é o Banco do Nordeste”, defendeu. 

 


