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Aniversariante do dia: deputado Othelino Neto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, é o aniversariante
deste domingo (7). Ele completa 44 anos e hoje é considerado um dos políticos mais
influentes e respeitados do Maranhão. Vida longa…
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Dra. Cleide Coutinho garante o apoio do PDT, PSB e Cidadania para disputar a prefeitura

Visando as eleições de Caxias, a deputada Dra. Cleide Coutinho fez reunião até tarde da
noite desta sexta-feira com aliados políticos para desenhar a direção dos partidos que
estarão apoiando o seu projeto político de 2020.
Já estão comprometidos com o grupo Coutinho o PDT (partido da deputada e que é
presidido no estado pelo Senador Weverton Rocha), que será dirigido pelo ex-presidente
da Câmara Ironaldo Alencar; o PSB (partido dirigido no estado pelo prefeito Luciano
Leitoa de Timon) e o Cidadania (partido da Senadora Eliziane Gama) que será presidido
pelo Vereadora Thaís Coutinho.
Mesmo sem ter, ainda, uma definição sobre qual candidato (a) representará o grupo,
muitos líderes políticos se aproximam do projeto que pretende reeditar na prefeitura a
administração liderada pelo então prefeito Humberto Coutinho (2005-2012).
Ainda na sexta-feira, a deputada Dra. Cleide Coutinho recebeu também em seu gabinete
o diretor do Hospital Regional de Timbiras, Dr. Sansão que é um nome forte para disputar
uma cadeira na câmara dos vereadores de Caxias em 2020. Dr. Sansão estava
acompanhado da Liderança popular Valdênis, conhecido militante político de Caxias.
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Deputado Ariston visita obras de pavimentação da MA-270

O deputado estadual Ariston esteve neste sábado (6), visitando as obras de
pavimentação da MA-270, que liga Pastos Bons a Sucupira do Norte. Na oportunidade
ele esteve acompanhado da prefeita Iriane Gonçalo.
“São 25 quilômetros de asfalto que vão garantir mais conforto e segurança a moradores
dos dois municípios”, destacou Ariston.
Orçada em mais de R$ 28 milhões, a obra está sendo executada pelo Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).
A obra está em fase de conclusão da pavimentação dos 25km, 5km já foram
pavimentados, a estimativa é que a rodovia esteja completamente pavimentada até
novembro desse ano.
A MA-270 faz importantes ligações no Leste e também com o Sul do Estado,
contemplando cidades como Colinas, Mirador, Balsas, Riachão, Alto Parnaíba e São
Raimundo das Mangabeiras. A pavimentação representa ainda outra alternativa para
chegar à capital São Luís.
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Cleide Coutinho representa a Alema em solenidade de posse dos novos secretários de
Estado
Em concorrida solenidade, que contou com as presenças da deputada Cleide Coutinho
(PDT), que representou a Assembleia Legislativa, e outras autoridades, o governador
Flávio Dino empossou, na tarde da última sexta-feira (5), no Palácio Henrique de La
Rocque, os novos secretários e presidentes de órgãos do Governo do Estado.

Na Secretaria de Estado da Cultura (Secma), assumiu Anderson Lindoso, que era
secretário-adjunto de Educação. Mayco Pinheiro tomou posse na presidência do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev).
O advogado Antônio Nunes, que estava na Secretaria de Governo (Segov), passou à
presidência da Empresa Maranhão Parcerias. A Maranhão Parcerias (Mapa) é a
transformação da antiga Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios
Públicos (Emarhp).
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A nova instituição mantém a estrutura física e inova com a ampliação das competências
na celebração de parcerias com o setor privado. A Segov será, agora, comandada pelo
ex-titular da Cultura, Diego Galdino.
A deputada Cleide Coutinho afirmou que a alteração no quadro de auxiliares do
governador Flávio Dino é uma demonstração de que ele sabe fazer modificações na hora
certa. “É um homem inteligente, um grande administrador e essa alteração, com certeza,
dará mais dinamismo na equipe”, referendou a parlamentar.
O governador Flávio Dino destacou que tal mudança no quadro de gestores segue
dinâmica da administração para otimizar os trabalhos, valorizar potenciais, fortalecer
novos projetos e suprir necessidades que surgem.
Em nome dos empossados, o agora titular da Secretaria de Governo, Diego Galdino,
afirmou que 2019 é um ano marcante em sua vida, pelos desafios enfrentados e pelos
obstáculos superados. Agradeceu ao governador Flávio Dino pela confiança depositada
e lembrou que entrou no serviço público pelas mãos do secretário de Educação, Felipe
Camarão, que em 2015 o convidou para ser seu auxiliar.
Deputado estadual licenciado, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
destacou a mudança como extremamente positiva, enfatizando que o governador Flávio
Dino, mais uma vez, usou de sua experiência e sabedoria para processar mudanças, que
trarão muitos benefícios.
No entendimento do vice-governador, Carlos Brandão, essas alterações devem ser
consideradas como rotina numa administração pública, acrescentando que elas servem
para oxigenar a máquina administrativa, dentro de uma gestão que sempre deu certo.
O secretário de Educação, Felipe Camarão, afirmou que as alterações no quadro de
auxiliares governamentais trarão benefícios para todo o Maranhão. Sob a ótica dele, o
governador Flávio Dino agiu de acordo com sua sensibilidade, inteligência e coerência,
afirmando que tal medida vem aprimorar uma administração, que vem se notabilizando
pela excelência.
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Leonardo Sá reúne-se com Josimar de Maranhãozinho e Roberto Rocha em Brasília, e
recebe apoio na Baixada Maranhense
Nesta semana em visita ao Congresso Nacional, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá
(PL) reuniu-se com parlamentares maranhenses e garantiu o apoio necessário para
desenvolver, ainda neste ano, novos projetos no município de Pinheiro e toda a Baixada
Maranhense.

Na quarta (03), na Câmara dos Deputados teve uma importante audiência com o
deputado federal e presidente do Partido Liberal-PL, Josimar de Maranhãozinho para
alinhar novos projetos para Pinheiro e toda a Região.
“Nesta ocasião aproveitamos para levar as necessidades que nossa região carece em
caráter emergencial e Josimar de Maranhãzinho, presidente de nosso partido, de
prontidão externou seu total apoio em novos projetos que tenho para Pinheiro e toda a
Baixada”, declarou Dr. Leonardo Sá.
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Na quinta (04), o senador Roberto Rocha recebeu o deputado Leonardo Sá em seu
gabinete, no Senado Federal, para alinhar o futuro do PSDB na cidade de Pinheiro e
desenvolver novos projetos na Baixada Maranhense.
“Uma recepção calorosa do nosso senador para tratarmos do futuro do PSDB em
Pinheiro, onde de prontidão externou apoio, enquanto estiver em seu mandato, aos
projetos que desenvolverei, daqui pra frente, na Baixada Maranhense. Uma reunião
muito produtiva, onde reforça o meu compromisso em levar bem-estar e qualidade vida
aos maranhenses”, enfatizou Dr. Leonardo.
Na visita ao senador estiveram presentes o presidente do PRTB, Márcio Coutinho, o exdeputado estadual, Alexandre Almeida e o vereador, Genival Alves.
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Leonardo Sá recebe apoios na baixada…
Deputado reuniu-se com o senador Roberto Rocha e com o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, que mostraram-se alinhados aos novos projetos para a baixada
Maranhense.

Na quarta (03), na Câmara dos Deputados teve uma importante audiência com o
deputado federal e presidente do Partido Liberal-PL, Josimar de Maranhãozinho para
alinhar novos projetos para Pinheiro e toda a Região.
“Nesta ocasião aproveitamos para levar as necessidades que nossa região carece em
caráter emergencial e Josimar de Maranhãzinho, presidente de nosso partido, de
prontidão externou seu total apoio em novos projetos que tenho para Pinheiro e toda a
Baixada”, declarou Dr. Leonardo Sá.
Na quinta (04), o senador Roberto Rocha recebeu o deputado Leonardo Sá em seu
gabinete, no Senado Federal, para alinhar o futuro do PSDB na cidade de Pinheiro e
desenvolver novos projetos na Baixada Maranhense.
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“Uma recepção calorosa do nosso senador para tratarmos do futuro do PSDB em
Pinheiro, onde de prontidão externou apoio, enquanto estiver em seu mandato, aos
projetos que desenvolverei, daqui pra frente, na Baixada Maranhense. Uma reunião
muito produtiva, onde reforça o meu compromisso em levar bem-estar e qualidade vida
aos maranhenses”, enfatizou Dr. Leonardo.
Na visita ao senador estiveram presentes o presidente do PRTB, Márcio Coutinho, o exdeputado estadual, Alexandre Almeida e o vereador, Genival Alves.
Da assessoria
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Série Estado Quebrado – Futuro dos Servidores

Adriano diz que em pouco mais de quatro anos o governo conseguiu dilapidar
o fundo de pensão dos aposentados

Por Adriano Sarney
Em mais um artigo desta série, relatarei com números oficiais a minha preocupação com
o futuro dos servidores do Maranhão, sejam eles ativos ou inativos, e com seus
familiares. Mas não ficarei apenas nos fatos, darei soluções viáveis para reverter a atual
situação de risco que envolve milhares de maranhenses.
A gestão previdenciária é uma das matérias mais complexas em finanças públicas, mas
tentarei simplificar ao máximo. Os servidores contribuem com 11% do valor dos seus
salários para o Regime Próprio de Previdência do estado. O governo também é obrigado
a contribuir com um valor (patronal). Esse dinheiro serve para pagar as pensões e
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aposentadorias dos servidores inativos. E no caso sobre dinheiro (superávit), o Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) deveria investir em aplicações financeiras ou
comprar imóveis para gerar renda e garantir o pagamento desses importantes
proventos.
O FEPA conseguiu acumular um patrimônio financeiro, dinheiro investido no banco, de
mais de R$ 1,5 bilhão (ativo que rendia milhões de reais por mês em juros de aplicações
financeiras) e um patrimônio enorme em imóveis, avaliado em mais de R$ 2 bilhões
(alguns que rendiam bons aluguéis).
Em pouco mais de 4 anos de governo comunista, TODO o patrimônio financeiro do FEPA
foi dilapidado. O governo conseguiu acabar com a poupança dos inativos e futuros
servidores aposentados. Ao invés do governo cobrir os prejuízos da gestão
previdenciária com recursos próprios, do tesouro estadual, cortando custos
desnecessários como propagandas, cargos por indicações políticas, aluguéis camaradas,
dentre outros interesses para seu projeto de poder, preferiu utilizar a reserva dos
servidores. Em audiência na Assembleia Legislativa, representantes do governo
admitiram que hoje o estado precisa de R$ 50 milhões por mês para cobrir o rombo.
Segundo cálculos atuariais que tivemos acesso, esse valor chegará a R$ 1 bilhão em 2022.
Se não bastasse acabar com toda a poupança em dinheiro do FEPA, o governo comunista
pretende alienar também os bens imóveis dos servidores, conforme consta na previsão
orçamentária. Isto quer dizer que serão vendidos a maioria dos terrenos e prédios
pertencentes ao fundo, a exemplo do Sítio Santa Eulália, Ceprama, Hospital Dr. Carlos
Macieira, sede do Ipem, etc. Diante desse cenário, foi enviada semana passada à
Assembleia Legislativa a Medida Provisória n° 295/2019 que autoriza transferir a gestão
dos imóveis do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA), hoje administrados
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), para o
recém-criado Maranhão Parcerias (MAPA), que nada tem a ver com os aposentados e
que foi criado para gerar negócios para o governo que encontra-se quebrado. Considero
a MP um verdadeiro absurdo e um atentado contra a previdência estadual.
O IPREV é o maior da símbolo da falência da gestão previdenciária do governo comunista.
Criado pelo governo atual, o Instituto perdeu sentido com a transferência dos poucos
bens que sobraram dos servidores ao MAPA e mostrou a sua verdadeira finalidade: criar
mais de 100 cargos para aliados políticos.
Como relatado anteriormente, o governo pode reverter essa situação com gestão e
vontade política. O orçamento publicitário deverá ser cortado drasticamente. O cabide
de empregos para aliados políticos tem que acabar. Ao invés de vender imóveis do
patrimônio dos aposentados, o governo deveria gastar menos com aluguéis camaradas
e outros privilégios. Como sempre friso, precisamos enxugar a máquina e buscar
soluções inovadoras, conectadas a nova realidade em que o país está vivendo.
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*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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Eleições em Timon e Caxias já movimentam o Leste Maranhense

Rafael Leitoa, Dr. Cleide Coutinho, Leandro Bello, Fábio Gentil e Alexandre Almeida podem ser alguns
nomes das próximas eleições em Timon e Caxias

Se por um lado, as eleições de São Luís e Imperatriz já chamam atenção e demonstram
como serão disputadas, as eleições das duas maiores cidades do Leste Maranhense,
Timon e Caxias também prometem movimentar o cenário político de todo o estado.
Quarto maior município maranhense, a cidade de Timon vai escolher o sucessor do
prefeito Luciano Coutinho (PSB). Após dois mandatos, o prefeito tentará emplacar seu
sucessor, que pode escolher entre a secretária municipal de Educação, Dinair Veloso e
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entre o deputado estadual, Rafael Leitoa (PDT). Nesse momento, a oposição se encontra
totalmente dividida e já conta com vários pré-candidatos. O nome do ex-deputado
Alexandre Almeida (PSDB) não está confirmado na disputa.
Já na cidade de Caxias, quinta maior cidade do Maranhão, o prefeito Fábio Gentil (PRB)
concorre à reeleição e pode enfrentar nas urnas a deputada estadual Dra. Cleide
Coutinho (PSB). O apoio do grupo do ex-prefeito Paulo Marinho pode ser o fiel na
balança.
Em ambas as cidades, lideranças políticas se movimentam e tentam viabilizar a garantia
de candidaturas em outros partidos, como Leandro Bello (DEM), e Jaconias Morais
(PROS) em Timon e do juiz Veloso, em Caxias.
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Oposição deverá confrontar base governista sobre visita ao Porto do Itaqui

Deputados não ficaram nada satisfeitos com visita; em vários momentos, ela se mostrou improdutiva por culpa
de quem recebeu o grupo

Deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Maranhão (AL) deverão confrontar,
em sessão prevista para hoje a tarde (8) na Casa a base do Governo sobre a visita técnica,
registrada na quinta-feira (4) de membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados ao Porto do Itaqui.
O objetivo é cobrar dos parlamentares dados mais incisivos acerca da lista dos
funcionários comissionados e efetivos da estrutura (veja aqui) e apoiar a instauração de
um grupo de apuração do caso.
Um dos parlamentares que usará a tribuna é César Pires (PV). Ele esteve na visita a
convite do autor do requerimento e membro do grupo de trabalho na Câmara, Edilázio
Júnior (PSD).
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César Pires deverá usar a tribuna hoje a tarde e cobrar explicações do Governo do Maranhão

Os integrantes da comissão não ficaram nada satisfeitos com a ida ao Porto. Em sua
maioria, acharam que as atividades (incluindo um tour pelo terminal) não contribuíram
em nada.
O caso já fora remetido para Brasília.
E o Governo – que finalmente admitiu ter sacado valores dos cofres da Emap – terá que
se explicar…
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Daniella Tema garante energia elétrica para a comunidade do Jenipapo em Tuntum

Deputada viabilizou importante serviço para a população local

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), esteve no sábado (06) no povoado Jenipapo,
município de Tuntum, para anunciar a instalação da rede elétrica baixa para as famílias
da Associação do Alto do Amapá do Rio Flores. Serão três mil metros de rede elétrica
que irão beneficiar cerca 136 famílias que vivem na região dos assentamentos.
Para o presidente da Associação, o empenho da deputada estadual Daniella Tema em
atender a reivindicação mostra o compromisso assumido por ela ainda em campanha.
“Estamos muito felizes com a visita da deputada Daniella Tema, para anunciar esta
importante rede elétrica, com isso, cada família poderá armazenar melhor os alimentos,
melhorar a nossa produção e melhorar nossa qualidade de vida. Queremos agradecer
imensamente a deputada estadual e o nosso prefeito Tema, por olharem para a nossa
comunidade”, afirmou Geilson, presidente da comunidade.
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Honrando os compromissos que fez em campanha, a deputada Daniella Tema afirmou
que sua forma de legislar é estar ao lado das pessoas e que tudo que foi prometido será
cumprido.
“Nossa forma de agradecer a comunidade pelo apoio e carinho nas eleições é trazendo
benefícios, estando lado a lado com o nosso povo. Tivemos hoje, a medição da fiação
por parte dos técnicos e esperamos em muito breve estar aqui novamente para
inaugurar esta rede de energia em parceria com o nosso prefeito Tema Cunha. Com isso,
iremos melhorar a produção agrícola e consequentemente a vida das pessoas.
Compromisso assumido, benefício garantido”, finalizou a deputada estadual Daniella
Tema.
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Leonardo Sá reúne-se com Josimar de Maranhãozinho e Roberto Rocha em BSB

Nesta semana em visita ao Congresso Nacional, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá
(PL) reuniu-se com parlamentares maranhenses e garantiu o apoio necessário para
desenvolver, ainda neste ano, novos projetos no município de Pinheiro e toda a Baixada
Maranhense.
Na quarta (03), na Câmara dos Deputados teve uma importante audiência com o
deputado federal e presidente do Partido Liberal-PL, Josimar de Maranhãozinho para
alinhar novos projetos para Pinheiro e toda a Região.
“Nesta ocasião aproveitamos para levar as necessidades que nossa região carece em
caráter emergencial e Josimar de Maranhãzinho, presidente de nosso partido, de
prontidão externou seu total apoio em novos projetos que tenho para Pinheiro e toda a
Baixada”, declarou Dr. Leonardo Sá.
Na quinta (04), o senador Roberto Rocha recebeu o deputado Leonardo Sá em seu
gabinete, no Senado Federal, para alinhar o futuro do PSDB na cidade de Pinheiro e
desenvolver novos projetos na Baixada Maranhense.
“Uma recepção calorosa do nosso senador para tratarmos do futuro do PSDB em
Pinheiro, onde de protidão externou apoio, enquanto estiver em seu mandato, aos
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projetos que desenvolverei, daqui pra frente, na Baixada Maranhense. Uma reunião
muito produtiva, onde reforça o meu compromisso em levar bem-estar e qualidade vida
aos maranhenses”, enfatizou Dr. Leonardo.
Na visita ao senador estiveram presentes o presidente do PRTB, Márcio Coutinho, o exdeputado estadual, Alexandre Almeida e o vereador, Genival Alves.
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A 450 dias das eleições, partidos se agitam e lista de
aspirantes a prefeito de São Luís começa de fato a ser
definida
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A 450 dias das eleições, partidos se agitam e lista de aspirantes a prefeito de São Luís
começa de fato a ser definida

Dificilmente os candidatos a prefeito de São Luís não sairão desta lista, formada por: Rubens Jr., Duarte Jr., Neto Evangelista,
Bira do Pindaré, Osmar Filho, Zé Inácio, Eduardo Braide, Wellington do Curso, Adriano Sarney e Victor Mendes.

Faltam exatos 15 meses, mais precisamente 450 dias, para as eleições municipais. O
universo político do Maranhão se prepara para eleger 217 prefeitos, 217 vice-prefeitos
e cerca de 2.500 vereadores, dos quais 31 em São Luís. A importância desse pleito é
tamanha que as alianças partidárias, os partidos, os grupos políticos e pré-candidatos já
começam a se movimentar como se a corrida às urnas estivesse marcada para daqui a
seis meses, ou seja, 45 semanas. Nesse contexto, a sucessão na Prefeitura de São Luís
tem uma dimensão que vai muito além da simples eleição de um novo prefeito,
ganhando uma importância política bem maior pelo peso que ele e sua gestão terão na
equação político-eleitoral de 2022, quando os quase cinco milhões de eleitores
maranhenses, além do presidente da República, escolherão o próximo presidente da
República, o governador do Maranhão, um senador, 18 deputados federais e 42
deputados estaduais. O embate eleitoral exigirá candidatos competitivos, pois é quase
certo que haverá disputas acirradas em praticamente todos os municípios, sendo raros
os casos em que favoritos “passearão” rumo às urnas sem dificuldade.
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O quadro que está se desenhando para São Luís é o de uma disputa dura e cujo desfecho
é impossível de ser previsto pelas pesquisas de agora. E é nesse cenário que os projetos
de candidatura vão ganhando forma: no campo governista estão na corrida para ser
candidato Rubens Jr. (PCdoB), Duarte Jr. (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Osmar Filho
(PDT), Bira do Pindaré (PSB), Zé Inácio (PT) e Zé Carlos Araújo (PT); e no campo
oposicionista estão Eduardo Braide (PMN), Wellington do Curso (PSDB), Adriano Sarney
(PV) e Victor Mendes (MDB). São esses os nomes que até agora estão sendo ventilados
nos bastidores da corrida sucessória. Há vários outros fora do atual tabuleiro partidário,
mas nenhum ganhou pique para confirmar a pretensão.
No campo governista, os líderes da grande aliança partidária (16 partidos) liderada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB) ainda não decidiram se se juntarão em torno de um só
candidato, colocando todo a força política na sua campanha, ou se lançarão dois ou três
nomes para quebrar eventuais favoritos e levar a eleição para um segundo e decisivo
turno. Se a opção for por um só candidato, os nomes mais fortes são Rubens Jr., que foi
o segundo deputado federal mais votado da coligação dinista licenciado e atual titular
da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Bira do Pindaré,
deputado federal e chefe maior do PSB no Maranhão, ou ainda Duarte Jr., o deputado
estadual mais votado do PCdoB, e Neto Evangelista, que é deputado estadual. A
construção da(s) candidatura(s) governista(s) será, portanto, um processo cuidadoso e
muito negociado dentro da aliança e que terá como condutores o governador Flávio
Dino, o prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT) e o senador Weverton Rocha, que comanda
o PDT. No momento, só está em curso o exame preliminar de postulantes.
No campo oposicionista, até o momento o nome mais forte é o de Eduardo Braide, que
foi o adversário do prefeito Edivaldo Holanda Jr. em 2016. Além dele, estão
oficiosamente no páreo Adriano Sarney (PV), que está sendo estimulado dentro do
reduto familiar do Grupo Sarney, onde está sendo incentivado principalmente pela
banda do PV, sem ter ainda a bênção formal do ex-presidente José Sarney e da tia, a exgovernadora Roseana Sarney. Victor Mendes é um projeto já admitido pelo comando do
MDB municipal, mas precisa do aval dos chefes maiores do partido. E Wellington do
Curso tem a seu favor os 100 mil votos que recebeu em 2016, mas precisa do “de acordo”
do chefe maior do PSDB, senador Roberto Rocha – que nos bastidores tucanos é visto
também como um candidato potencial. Há rumores ainda inconsistentes de que esses
partidos poderão se juntar em torno de um candidato, que poderá ser Eduardo Braide.
O fato real e concreto é que esses nomes e essas possibilidades estão nas mesas de
decisão dos chefes de partidos e grupos partidários. E mais: mesmo levando em conta
que na política do Maranhão até boi voa, como alertava o lendário deputado Lister
Caldas ainda nos anos 50 do século passado, não é exagero especular que dificilmente o
sucessor do prefeito Edivaldo Holanda Jr. será um nome fora da relação acima.
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Comemoração antecipada dos 44 anos de Othelino Neto mostrou o seu peso e horizonte
políticos

Ana Paula Lobato e Othelino Filho com os filhos Guilhermina e Othelino José, no ato comemorativo

O deputado Othelino Neto (PCdoB) presidente da Assembleia Legislativa, completa neste
domingo 44 anos de existência. Em princípio, o natalício em nada seria diferente dos
anos anteriores, com os cumprimentos e felicitações de praxe de familiares, amigos,
colaboradores e partidários. Mas um ato-surpresa de comemoração antecipada,
realizado por colaboradores, na manhã de quinta-feira (4), no Salão de Atos do Palácio
Manoel Bequimão funcionou como um indicador preciso do peso político que o
parlamentar ganhou nos últimos tempos. Além da esposa, Ana Lobato e seus dois filhos,
Guilhermina e Othelino José, da mãe, Yolete Alves, e assessores e funcionários da Casa,
o evento atraiu nada menos que 28 deputados – numa época de baixa frequência de
parlamentares -, o vice-governador Carlos Brandão (PRB), o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e dois desembargadores,
além dos secretários da área política do Executivo, Marcelo Tacares (Casa Civil) e Rodrigo
Lago (Comunicação e Articulação Política), assessores graduados do Governo e
jornalistas.

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

Gestos coletivos como esse em torno de chefes de Poder são normais em qualquer lugar
do mundo. Mas o que se viu quarta-feira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa foi
uma confraternização em torno de um político jovem, em franco processo de ascensão
e com um horizonte de crescimento aberto. Separado o aspecto trivial de uma
comemoração natalícia, o ato-surpresa de quarta-feira em torno do deputado Othelino
Neto foi um gesto coletivo de reconhecimento e de estímulo a um político jovem, que
por uma combinação de habilidade, muito trabalho, foco e mão do destino ocupou um
espaço grande no cenário político estadual e caminha ampliá-lo com novos saltos.
Seus cuidadosos, equilibrados e bem-sucedidos movimentos até aqui o autorizam a
aspirar o topo. E não será nenhuma surpresa se a comemoração antecipada dos seus 44
anos for mais tarde lembrada como um passo na arrancada.
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Reação de Adriano Sarney a encontro de Flávio Dino com José Sarney dividiu sarneysistas
graúdos

Adriano Sarney: contra suposto acordo entre Flávio
Dino e José Sarney

A Coluna ouviu informalmente quatro sarneysistas bem situados sobre a reação
indignada do deputado estadual Adriano Sarney (PV) ao encontro do governador Flávio
Dino (PCdoB) com o ex-presidente José Sarney (MDB), em Brasília, na semana passada,
para falar do quadro político nacional. Mesmo diante de declarações reiteradas do
governador afirmando que eles não trataram de política maranhense e se despediram
adversários como sempre, sem qualquer passo conciliatório, o herdeiro político do expresidente foi à tribuna da Assembleia Legislativa, na terça-feira, e criticou duramente o
que afirmou ser um acordo firmado entre Flávio Dino e José Sarney, anunciando, em tom
zangado, que é senhor do seu mandato, que não se submeterá ao tal acordo e que
continuará firme como adversário do dinismo. Dos quatro sarneysistas ouvidos pela
Coluna, um disse que nada entendeu – “Estou desaprendendo política”, brincou -, um
apoiou a reação do parlamentar e dois aprovaram o encontro, um considerando um fato
“muito interessante”, e outro definindo-o como “histórico”.
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