ASSUNTO:

Em defesa da Agricultura Familiar

SITE:

http://www.diegoemir.com/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

13/05/2019

Em defesa da Agricultura Familiar

Por Adriano Sarney
Aproveitando o ensejo da aprovação do meu projeto de Lei nº 178 de 2017, que institui
a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar no
âmbito do Estado do Maranhão, hoje vamos voltar nosso olhar para a agricultura familiar
e como podemos elevar a produção a um patamar de geração de renda com efetivos
benefícios socioeconômicos para as comunidades rurais do nosso Estado.
Nenhum projeto de desenvolvimento para o Maranhão pode excluir a agricultura
familiar, que constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20
mil habitantes. Ela responde por 10% do PIB nacional e por mais de 60% dos alimentos
cultivados no país, produzindo, por exemplo, 87% da mandioca, 70% do feijão e 46% do
milho. Já a pecuária familiar representa 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno
e 30% dos bovinos do país.
Meu projeto de lei visa criar os meios para atuar na formulação de políticas públicas
articulando entre os diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil,
tendo como principais atribuições coordenar, analisar, executar e acompanhar na esfera
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estadual as ações relativas ao desenvolvimento rural sustentável e solidário e à execução
de programas de agricultura familiar.
Essa política visa criar ferramentas de fortalecimento da agricultura familiar, uma vez
que permite a melhoria da produção, além de ser condição necessária para que outras
políticas públicas cheguem às famílias, a exemplo do crédito, comercialização, garantia
safra, dentre outras.
A agropecuária é certamente uma das maiores vocações do Maranhão. Afinal, temos
uma variedade de biomas que nenhuma outra unidade federativa brasileira tem, o que
permite criar do boi ao camarão, produzir do mel à cachaça, da mandioca à soja.
Apesar do potencial, a agricultura familiar maranhense ainda precisa avançar muito e
algumas das soluções imediatas são: a óbvia capacitação, tecnologia, infraestrutura,
meios de produção e comercialização direta. Felizmente, os governos, universidades,
cooperativas e entidades de classe têm dedicado grande parte de suas ações para esse
importante segmento da economia. Contudo, ainda há muito a ser feito.
O projeto de Lei inova ao instituir importantes instrumentos de assistência ofertada às
famílias de agricultores familiares, contribuindo para alcançar metas que assegurem a
melhoria significativa na qualidade de vida.
Conhecimento no campo significa produzir mais e de forma sustentável e eficiente.
Posso dizer, sem medo de errar, que a maior demanda da agricultura familiar é a
assistência técnica. Nesse contexto é de fundamental importância o fortalecimento de
órgãos como a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), a
valorização de seus técnicos e a urgente efetivação dos concursados de 2017 que
aguardam o chamado do governo.
O desenvolvimento do Maranhão só se dará pelo incentivo à produção privada em áreas
de vocação econômica e social. A agricultura e a pecuária familiar representa a
independência e a dignidade de grande parte dos maranhenses.
Fontes: MDA, Governo do Estado, IFMA, IBGE, Codevasf, Embrapa, Pronaf e Sebrae.
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
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Adriano participa de entrega de equipamentos e máquinas da Codevasf a municípios

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou na tarde desta sexta-feira (10), da
entrega de equipamentos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf) aos municípios de São Pedro dos Crentes, Bequimão e
Presidente Vargas.
Na ocasião, estiveram presentes os prefeitos Lahesio Rodrigues do Bonfim (São Pedro
dos Crentes) e Zé Martins (Bequimão) na sede da superintendência da Codevasf no
Maranhão. Também foram entregues equipamentos para o município de Presidente
Vargas, atendendo a um pedido das lideranças do município, como a ex-prefeita Aninha,
Zé Augusto e Júnior.
Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais viabilizados por emenda
parlamentar do ex-deputado federal Sarney Filho (PV), por meio da Codevasf,
beneficiando milhares de famílias.
As máquinas possibilitarão serviços de terraplenagem, escavação e remoção de terra,
possibilitando o desenvolvimento dos municípios com obras e melhorias para a
população.
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Zé Inácio critica cortes nos orçamentos das universidades e institutos federais

Em pronunciamento feito na sessão desta quarta-feira (8), o deputado Zé Inácio Lula (PT)
criticou os cortes que estão sendo executados, pelo governo Bolsonaro, nos orçamentos
das universidades federais e nos institutos federais de todo o Brasil.
Em média, os cortes já chegaram a 30% do orçamento anual das universidades federais,
que somam 65 em todo o país. O deputado disse que o corte é uma negação às
universidades e ao funcionamento dos institutos federais. Segundo o parlamentar, as
universidades federais da Bahia, Pernambuco, Paraná e várias outras – que tiveram corte
na ordem de 40% – já estão anunciando a paralisação no segundo semestre.
“As universidades estão anunciando as paralisações porque, com esses cortes, se torna
inviável estabelecer o ensino de qualidade, como vinha sendo feito nas universidades
Brasil afora”, afirmou Zé Inácio Lula.
O Instituto Federal do Maranhão – IFMA, que funciona no bairro Monte Castelo, em São
Luís, teve corte de 38%. Por conta disso, a Reitoria já anunciou as dificuldades de
funcionamento daquele instituto. A Universidade Federal do Maranhão também
enfrenta sérias dificuldades financeiras.
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“Hoje, se formos ao campus da UFMA, é uma cidade, uma outra universidade. Hoje, ela
está com dificuldade, na verdade, de garantir o ensino público gratuito de qualidade.
Então, essa é uma questão que nós precisamos destacar aqui e discutir, porque o
presidente da República disse que cortou o investimento nas universidades para investir
na educação básica e, mais uma vez, ele mente. Ele, que é o craque do fake News, mente.
Ele não tirou os recursos das universidades para investir na educação básica, porque
também na educação básica ele cortou R$ 2,2 bilhões”.
“Ou seja, educação não é prioridade para este governo. Ele não está preocupado com o
ensino, com a pesquisa e extensão, pois pesquisa também significa soberania, educação
significa lutar por um ensino melhor. O governo quer investir em armas, em vez de em
carteiras de trabalho assinadas”, completou Zé Inácio Lula.
Legado do PT
Na opinião do deputado Zé Inácio Lula, ao tentar destruir o legado do Partido dos
Trabalhadores (PT), o governo visa atingir a população brasileira. Ele lembrou, ainda, que
as universidades federais têm um grande legado do PT, que, de 2002 a 2014, construiu
e ampliou mais de 18 universidades federais no Brasil e mais de 173 campi universitários,
além de vários institutos federais
“Então, esse é o governo que está aí, o governo que tem como meta destruir o legado
do PT. Só que, quando ele visa destruir o legado do PT, ele atinge a população brasileira.
Quando ele diz que quer acabar com os vermelhos, com os comunistas se referindo ao
legado do Partido dos Trabalhadores, ele está acabando com o nosso país”, acentuou o
deputado, destacando os protestos feitos pelos estudantes e professores em vários
estados do país, incluindo o Maranhão.
O deputado lembrou que os estudantes estão indo para a rua para lutar por uma
educação mais justa e de qualidade e dizer que “o Bolsonaro é inimigo da educação e
mobilizar na luta em favor de uma educação de qualidade, um ensino público de
qualidade e gratuito”.
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Roberto Costa reúne milhares de mães com realização de prêmios na Praça da Saudade,
em São Luís
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) realizou a tradicional festa em comemoração
ao Dia das Mães, onde reuniu milhares de mães, na Praça da Saudade, em São Luís,
inclusive, a sua mãe, dona Elza Costa. O evento aconteceu no fim da tarde do último
sábado, 11, e contou com o apoio do deputado federal João Marcelo (MDB) e de João
Alberto (MDB). Ainda se fizeram presentes André Campos, Júnior do Anil, Profesor
Wellington Gouveia, Nivaldo Costa e Davi Brandão, representando o prefeito de Bacabal,
Edvan Brandão (PSC).

Durante a programação do evento houve apresentações de música e até concurso de
dança entre as mães. Na oportunidade, Roberto Costa destacou a tradicional festa e os
prêmios que foram sorteados.
“Há quase 10 anos fazemos essa tradicional festa para as mães. Me criei na região da
Praça da Saudade e sempre que puder ajudar e fazer o bem para este povo, farei. Quisera
eu poder fazer em todos os bairros e cidades do Maranhão. Essa festa contou com
sorteios de prêmios que as próprias mães escolheram, solicitaram kits cozinha, fogões,
geladeiras, tanquinhos, Tvs, liquidificadores, sanduicheira e até poupanças no valor de
R$ 500,00. Graças a Deus conseguimos realizar esse sonho, não só para elas, mas para
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mim também. Encerro mais este evento feliz. Ano que vem tem mais”, disse Roberto
Costa.

O deputado concluiu o evento agradecendo a todas as mães e as parabenizando por este
dia que não deve ser comemorado somente hoje, mas todos os dias.
“Um evento que fica marcado para todas elas. Uma festa saudável, alegre, segura,
brincante e com prêmios, é melhor ainda. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães
para cada mãe, seja a de primeira viagem, ou até aquela que já é avó ou até bisa.
Agradeço a Deus por minha mãe está aqui comigo e encerro dizendo que, o abraço e o
beijo que dou aqui nela, é para representar o meu carinho e amor por todas as mães do
nosso Maranhão. Te amo, mãe”, concluiu Roberto Costa.
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Assembleia sedia “Roda de Debates” sobre a Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência foi o tema em discussão da segunda edição do “Roda de
Debates” promovida pelo partido Cidadania, antigo PPS, na tarde desta sexta-feira (10),
no Plenarinho. O objetivo é debater as políticas públicas e a nova conjuntura política no
Brasil. Participaram dirigentes partidários, lideranças políticas, comunitárias, sindicais de
vários municípios, regiões do estado e bairros da Capital.

O secretário de Organização Partidária do Cidadania no Maranhão, Eliel Gama, disse que
o debate sobre a Reforma da Previdência é crucial para o Estado, que tem os recursos
pagos pelos benefícios previdenciários como indutores da economia na grande maioria
dos seus municípios.
“Por isso, pautamos esse tema na segunda edição do ‘Roda de Debates’. Nosso partido
é favorável que se reforme a Previdência, no entanto, precisamos debater em
profundidade a proposta que está em discussão no Congresso Nacional. Nossa senadora
Eliziane Gama (Cidadania) tem se posicionado muito claramente contra alguns pontos
da proposta em discussão como, por exemplo, a mudança dos critérios de concessão do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a contribuição dos trabalhadores rurais,
dentre outros”, justificou.
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O chefe da Unidade Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do
Maranhão (IBGE), Marcelo Virgílio Melo, economista formado pela Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), foi o expositor do tema em debate. Ele, resumidamente,
apresentou dados coletados pelo Censo Demográfico de 2010 que apontam as
tendências demográficas da população brasileira.
“Identificamos uma clara tendência de aumento da população de idosos e de queda da
taxa de natalidade e fecundidade. Essas informações são de fundamental importância
para subsidiar o debate sobre a Reforma da Previdência. O que se vislumbra num
horizonte até 2040 é um crescimento acentuado da população de idosos e uma
diminuição da faixa etária da população economicamente ativa situada na faixa de 25 a
46, que corresponde, hoje, a 80% dos que contribuem e sustentam o sistema de
previdência brasileiro. Ou seja, vamos ter mais gente recebendo do que contribuindo”,
alertou Marcelo Melo.
Para Marcelo Melo, a Reforma da Previdência é uma questão matemática e não
ideológica e, portanto, precisa ser feita. No entanto, defendeu que é preciso se discutir
os critérios da Reforma da Previdência. “Acho que o debate que precisa ser feito é como
deve ser essa reforma. É justo que os mais pobres paguem a conta? Ou seja, é justo
sacrificar quem já vive sacrificado, no caso os mais pobres. O princípio da equidade deve
ser o condutor do debate da proposta da Reforma da Previdência. Os privilégios
precisam ser cortados”.
No debate, Mauro Silva, liderança comunitária, indagou se não deveria ser mais
prioritário para o governo capacitar e oferecer emprego para os milhões de
desempregados brasileiros do que afirmar que a Reforma da Previdência é a única saída
possível para o país não quebrar. “Será que capacitando e dando oportunidade de
trabalho para essa massa de desempregados não seria melhor para o Brasil. Como fazer
isso, cortando recursos da educação?”, indagou.
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Secretária Ana Mendonça fala das políticas públicas em defesa da mulher no programa
“Portal da Assembleia”
A secretária de Estado da Mulher, deputada licenciada Ana Mendonça (PCdoB),
concedeu entrevista, na manhã desta sexta-feira (10), ao programa “Portal da
Assembleia”, no quadro “Sala de Entrevista”, da TV Assembleia. Ela falou, dentre outros
assuntos, sobre as políticas públicas em defesa da mulher desenvolvidas por sua pasta.

Ana Mendonça enfatizou que a missão que desenvolve é de suma importância e requer
muito trabalho e dedicação. “Estamos dando continuidade e potencializando ações que
já estavam em andamento e intensificando parcerias com outras secretarias que,
também, defendem políticas para nós mulheres. Com 70 dias de gestão à frente dessa
pasta, estamos finalizando o nosso planejamento para, a partir deste mês de maio,
entrarmos com ações que defendam nossos direitos, que valorize e empodere as
mulheres”, complementou.
A secretária destacou a ampliação do programa Patrulha Maria da Penha, desenvolvido
em parceria com a Polícia Militar, das Delegacias de Mulheres no interior do estado e a
criação da Superintendência da Mulher, na estrutura da Casa da Mulher Brasileira, que
é referência para o Brasil inteiro. “É todo um conjunto, uma unidade de políticas e de
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vontades integradas em defesa dos direitos da mulher. A determinação do governador
Flávio Dino é no sentido de se desenvolver políticas públicas que, de fato, empodere as
mulheres”, pontuou.
Programa de geração de renda para as mulheres
“Comemoramos o Dia Internacional da Mulher desenvolvendo uma ampla programação
em parceria com outras secretarias do governo com o foco no apoio, valorização e
inclusão das mulheres vítimas de violências. Considerando o bloqueio que essas
mulheres têm de autonomamente conquistar sua independência financeira, ações
como, por exemplo, a da Caema, de dispor o percentual de 10% das vagas de cursos de
capacitação para o ingresso no mercado de trabalho para essas mulheres vitimadas pela
violência, é de suma importância”, ressaltou.
Projeto de lei de combate à violência de gênero
Ana Mendonça comentou sobre o projeto de lei de sua autoria, aprovado recentemente
pela Casa, que dispõe sobre o combate à violência de gênero no âmbito do Estado do
Maranhão. “Como mulher, parlamentar e a única deputada reeleita, nas últimas
eleições, é de fundamental importância que a legislação em defesa da mulher seja
aprimorada e ampliada. Por isso, propusemos esse projeto de lei e, acredito, que com a
ampliação da bancada das mulheres na Assembleia, muitos outros projetos importantes
em favor das mulheres serão aprovados”, frisou.
O aplicativo Salve Maria
A secretária anunciou a implantação do aplicativo denominado “Salve Maria”, já em
funcionamento no estado do Piauí e com bons resultados, que é um mecanismo de
auxílio e socorro às mulheres vítimas de violência. “Trata-se de uma ferramenta que tem
se mostrado eficiente e que preserva a identidade da mulher que denuncia. O aplicativo
“Salve Maria” integra o sistema de proteção à mulher contemplado na política estadual
de segurança pública. Esse mecanismo vai fazer a diferença, pois possibilita uma ação
imediata e efetiva em defesa da mulher vítima de violência. A Secretaria de Segurança
Pública está adotando os procedimentos finais para que esse aplicativo entre em
operação também no Maranhão”.
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Deputado Wellington do Curso homenageia mães
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Deputado Zé Gentil dedica mensagem às mães
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Avanço! Canudos de plástico estão proibidos no Estado do Maranhão

Canudos são responsáveis pela morte de muitos animais marinhos

Um poderoso inimigo do meio ambiente acaba de ser banido do Maranhão. Graças à lei
11.014/2019, os canudos de plástico, que podem levar séculos para se decompor
totalmente, estão proibidos em todo o Estado. A chamada Lei dos Canudos, uma
iniciativa dos deputados Adelmo Soares e Duarte Jr, veta a comercialização e a utilização
de canudos de plástico e promove a utilização de canudos reutilizáveis ou
biodegradáveis, que podem ser de bambu, aço, papel e outros materiais.
O deputado Duarte Jr, que colaborou com a elaboração do projeto de Adelmo Soares,
alerta que o canudo de plástico por si só não é a única ameaça. “Nós seres humanos
devemos assumir nossa culpa como causadores de toda poluição. Com nossa falta de
consciência, acabamos descartando não só canudos, mas vários outros materiais feitos
de plástico nos rios e oceanos. Além da poluição, geramos também risco para a vida de
várias espécies. Por isso essa lei é muito importante”, analisa Duarte, que também é
presidente da Frente Parlamentar Lixo Zero.
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Para Adelmo Soares, a proibição é uma medida que pode acabar sendo mais efetiva do
que a realização de simples campanhas de conscientização. “O meio ambiente não pode
esperar que o ser humano pare de poluir ou que diminua a produção de plástico. A
proibição é algo necessário, ainda mais quando temos alternativas mais limpas, mais
ecológicas, como os canudos de bambu e de papel”, afirma Adelmo.
Sacolas também estão na mira. Maranhão também já possui uma lei que proíbe o uso
de sacolas de plástico em supermercados, lojas, farmácias, livrarias e outros
estabelecimentos comerciais. No entanto, mesmo tendo sido sancionada em 2008, a Lei
8.884 ainda não é obedecida. Com o objetivo de garantir a efetivação e regulamentação
de mais esta lei, os deputados Duarte Jr e Adelmo Soares também já começaram a
alinhar ações com as secretarias estadual e municipal do Meio Ambiente, Câmara dos
Dirigentes Lojistas e Associação Comercial do Maranhão.
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A sintonia do PCdoB em São Luís…

Em um momento descontraído, pousaram para a foto os pré-candidatos a prefeito de São Luís

O PCdoB realizou, neste sábado (11), uma maratona para a filiação de novos membros
em São Luís. O evento, que aconteceu na Avenida Litorânea, reuniu a militância,
autoridades e pré-candidatos.
Em um momento descontraído, pousaram para a foto os pré-candidatos a prefeito de
São Luís: Duarte Júnior, deputado estadual; Júlio Pinheiro, vice-prefeito, e Rubens
Pereira Júnior, secretário de Estado das Cidades. Além do presidente estadual e
deputado federal, Márcio Jerry.
Após muitas especulações, o PCdoB mostra que permanece unido e disposto a entrar na
disputa pela prefeitura da capital. Se depender da militância, a tarefa será defendida por
todos.
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Roberto Costa reúne mães na Praça da Saudade, em São Luís

O deputado estadual Roberto Costa (MDB) realizou a tradicional festa em comemoração
ao Dia das Mães, onde reuniu milhares de mães, na Praça da Saudade, em São Luís,
inclusive, a sua mãe, dona Elza Costa. O evento aconteceu no fim da tarde do último
sábado, 11, e contou com o apoio do deputado federal João Marcelo (MDB) e de João
Alberto (MDB). Ainda se fizeram presentes André Campos, Júnior do Anil, Profesor
Wellington Gouveia, Nivaldo Costa e Davi Brandão, representando o prefeito de Bacabal,
Edvan Brandão (PSC).
Durante a programação do evento houve apresentações de música e até concurso de
dança entre as mães.
Na oportunidade, Roberto Costa destacou a tradicional festa e os prêmios que foram
sorteados.
“Há quase 10 anos fazemos essa tradicional festa para as mães. Me criei na região da
Praça da Saudade e sempre que puder ajudar e fazer o bem para este povo, farei. Quisera
eu poder fazer em todos os bairros e cidades do Maranhão. Essa festa contou com
sorteios de prêmios que as próprias mães escolheram, solicitaram kits cozinha, fogões,
geladeiras, tanquinhos, Tvs, liquidificadores, sanduicheira e até poupanças no valor de
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R$ 500,00. Graças a Deus conseguimos realizar esse sonho, não só para elas, mas para
mim também. Encerro mais este evento feliz. Ano que vem tem mais”, disse Roberto
Costa.
O deputado concluiu o evento agradecendo a todas as mães e as parabenizando por este
dia que não deve ser comemorado somente hoje, mas todos os dias.
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Adriano participa de entrega de equipamentos da Codevasf

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou na tarde desta sexta-feira (10), da
entrega de equipamentos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf) aos municípios de São Pedro dos Crentes, Bequimão e
Presidente Vargas.
Na ocasião, estiveram presentes os prefeitos Lahesio Rodrigues do Bonfim (São Pedro
dos Crentes) e Zé Martins (Bequimão) na sede da superintendência da Codevasf no
Maranhão. Também foram entregues equipamentos para o município de Presidente
Vargas, atendendo a um pedido das lideranças do município, como a ex-prefeita Aninha,
Zé Augusto e Júnior.
Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais viabilizados por emenda
parlamentar do ex-deputado federal Sarney Filho (PV), por meio da Codevasf,
beneficiando milhares de famílias.
As máquinas possibilitarão serviços de terraplenagem, escavação e remoção de terra,
possibilitando o desenvolvimento dos municípios com obras e melhorias para a
população.
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PDT vive o dilema de ter o prefeito de São Luís, mas não dispor de nome forte para
disputar a sucessão

Weverton Rocha não tem interesse, e conta com Neto Evangelista porque Osmar Filho e
Ivaldo Rodrigues não têm peso suficiente para disputar a Prefeitura de SL

O PDT está embarcando num jogo complicado e de desfecho imprevisível no tabuleiro
da disputa para a Prefeitura de São Luís. Ao mesmo tempo em que sinaliza clara e
enfaticamente que seu caminho deve ser o de uma aliança com o DEM em torno da
candidatura do deputado estadual Neto Evangelista, a cúpula pedetista, que tem o
senador Weverton Rocha e o prefeito Edivaldo Holanda Jr. como líderes maiores, parece
estimular mais dois projetos de candidatura dentro do partido, um do vereador e
secretário municipal Ivaldo Rodrigues, e outro, do vereador Osmar Filho, presidente da
Câmara Municipal, ambos nomes destacados do PDT. E numa terceira frente, a cúpula
pedetista considera a possibilidade de uma aliança em torno de um candidato do PCdoB,
que pode ser o atual vice-prefeito Júlio Nogueira, o deputado estadual Duarte Jr. ou o
deputado federal Rubens Jr., atual secretário das Cidades.
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

A verdade é que o PDT vive o drama de, mesmo com toda a força que mantém em São
Luís, berço da sua aguerrida militância, não dispõe nos seus quadros um nome forte,
eleitoralmente viável. O único que conta com esse perfil é exatamente o senador
Weverton Rocha, para quem não faz sentido interromper uma trajetória parlamentar
até aqui vitoriosa e produtiva para entrar numa desgastante guerra de base. Nesse
ambiente limitado, o PDT estimula candidaturas, na esperança de que alguma delas
deslanche e assegure a sua permanência no comando administrativo e político da
Capital, que Weverton Rocha precisa como o maior pilar na base de sustentação do seu
projeto de disputar o Governo do Estado em 2022. O senador sabe que sem essa fonte
de força política a viabilização do seu projeto será muito mais difícil.
A aliança com o DEM em torno do deputado Neto Evangelista é, até aqui, o projeto mais
viável. O democrata é bem situado, tem base política na Capital, conhece a cidade como
poucos, tem noção muito clara da dimensão do cargo, e pode atrair grande fatia do
eleitorado jovem. E dependendo da sua posição nas pesquisas um pouco mais na frente,
poderá contar até com o apoio do PCdoB, já que na convenção do DEM o governador
Flávio Dino não declarou apoio a Neto Evangelista, mas foi enfático ao afirmar que nada
fará para obstaculizar sua caminhada rumo à Prefeitura. Ou seja, a candidatura do
democrata tem boas chances de dar certo, mas no caso da sua eleição o PDT será
parceiro, mas não terá o poder.
A pré-candidatura do vereador-presidente Osmar Filho parece ser, por enquanto,
apenas um jogo de cena para fortalecer sua imagem política e parlamentar, já que, pelo
menos até aqui, não veio à tona qualquer informação estatística apontando-o como
nome forte nessa peleja, embora sejam indiscutíveis sua capacidade de articulação e o
seu peso eleitoral. O mesmo acontece com o vereador Ivaldo Rodrigues – um político
bem-sucedido, nascido no movimento estudantil na Greve de 1979 e que galgou
prestígio dentro do PDT ainda sob o comando de Jackson Lago. Ivaldo Rodrigues é um
militante aguerrido e que conhece em profundidade as sutilezas da política ludovicense,
o que explica os sucessivos mandatos conquistados nas urnas para a Câmara Municipal.
Mas é improvável que ele consiga viabilizar sua candidatura
Como se vê, o PDT vive o amargo dilema de ter o atual prefeito de São Luís, de reunir
força política e militância boa de briga, mas não sem dispor nos seus quadros de um
nome com prestígio e viabilidade para liderar essas condições numa campanha vitoriosa.
O que o distância de um fracasso eleitoral retumbante na Capital é ter um comandante
audacioso e arrojado como Weverton Rocha, que não descansar até encontrar um rumo
seguro para o partido em São Luís.
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