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O sumiço de Alexandre Almeida após a derrota para o Senado e as especulações sobre 
2020 

 
 
Do site do Elias Lacerda – Candidato ao senado nas últimas eleições e afastado das 
discussões políticas em Timon e no Maranhão desde então, o deputado estadual 
Alexandre Almeida divide opiniões quando o assunto é o futuro político dele. 
 
Focado no momento em sua vida profissional como advogado, se dedicando a família e 
mantendo-se em silêncio sobre o seu futuro político, Alexandre é a grande incógnita da 
política local. Para muitos, entre eles até alguns de seus aliados mais próximos, o 
deputado não deverá participar das eleições de 2020 como candidato. A ideia recorrente 
é de que o parlamentar, que atualmente encontra-se licenciado da Assembleia 
Legislativa e ficará sem mandato a partir de fevereiro próximo, continuará se mantendo 
distante das discussões políticas da cidade e assim permanecerá ficando fora do 
processo vindouro eleitoral da sucessão do prefeito Luciano Leitoa. 
 
Mas esta não é opinião unânime. Alguns entendem que o parlamentar dificilmente 
deixará seu patrimônio político conquistado com muito esforço na cidade abandonado 
e sem comando. Ainda o nome mais forte da oposição no meio a população devido o 
recall de ter sido candidato nas últimas eleições, especialmente por ter sido o nome que 
uniu as oposições em 2016 para tentar impedir a reeleição de Luciano Leitoa, Alexandre 
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Almeida é aposta de alguns que entendem que na hora certa ele deverá voltar ao cenário 
político local com pretensões para 2020. 
 
Entre membros de sua família que o conhece muito bem e até no meio do grupo Leitoa, 
liderado pelo prefeito Luciano Leitoa, o entendimento é que o deputado apenas está em 
stand by, se recuperando dos desgastes físicos e financeiros dos últimos embates 
enfrentado, mas estará sim na linha de frente nas eleições municipais. E como candidato 
a prefeito. 
 
Silencioso, sem dar declarações públicas, afastado e recluso a sua vida profissional e 
pessoal, Alexandre Almeida segue sendo a grande dúvida da política local para o embate 
político governo e oposição em 2020. 
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Deputado federal desmente boato de que estaria sendo costurado um acordo entre ele 
e o colega de bancada João Marcelo Sousa para as eleições do diretório estadual, em 
fevereiro 

 
A princípio, Hildo disputaria a presidência do MDB com o deputado estadual Roberto Costa; não existe acordo  
com João Marcelo 

 
Diante da falsa informação de que estaria sendo costurado um acordo para a eleição do 
diretório estadual do MDB do Maranhão, o deputado federal Hildo Rocha reagiu com 
firmeza e indignação. 
 
“Não existe acordo. Sou candidato à presidência do diretório regional do MDB 
maranhense. As informações divulgadas por alguns blogs é fantasiosa”, afirmou o 
parlamentar. 
 
A reação do deputado decorre da publicação de suposto acordão por meio do qual o 
deputado João Marcelo assumiria o comando da legenda e Hildo Rocha seria o vice-
presidente. 
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“Essa possibilidade nunca chegou a ser cogitada. Quando estivemos reunidos para tratar 
sobre a eleição, o deputado João Marcelo foi taxativo ao dizer que não pretende 
concorrer porque, no seu entendimento, caso ele sucedesse o seu pai, o Senador João 
Alberto, ficaria parecendo continuidade da atual gestão. João Marcelo chegou a afirmar 
que o MDB não é capitania hereditária. Portanto, a informação é fantasiosa, totalmente 
mentirosa”, informou Hildo Rocha. 
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Juventude do MDB descarta nome de Hildo Rocha e partido chega à eleição dividido 

 
Um dos que afirmam com todas as letras que não vai desistir da disputa é o deputado  
federal Hildo Rocha 

 
O final do mandato do senador João Alberto na presidência do MDB do Maranhão vai 
movimentar o partido nas próximas semanas. Sem intenções de concorrer a mais um 
mandato, João Alberto apenas assiste aos ânimos se acirrarem entre os postulantes ao 
cargo. 
 
Um dos que afirmam com todas as letras que não vai desistir da disputa é o deputado 
federal Hildo Rocha. Ele teria a simpatia de alguns dos integrantes da família Sarney, mas 
não chega a ser unanimidade dentro da legenda. 
 
Quem vem correndo por fora é o ex-secretário de Juventude do governo Michel Temer, 
Assis Filho. O jovem militante tem a simpatia do deputado estadual Roberto Costa e da 
ala mais jovem do partido. 
 
Militantes do JMDB afirmam que o nome de Hildo Rocha não será nem debatido entre 
eles. 
 
Integrantes do MBD afirmam que o consenso em torno de um nome será defendido, mas 
o que podemos observar é um partido, cada vez mais, distantes de suas bases e sem 
perspectivas de renovação dos seus quadros. 

 


