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Vídeo: Veja a íntegra da polêmica entrevista de Roberto Costa onde fala sobre MDB, 
Flávio Dino e Hildo 

 
Foto: Reprodução 

 
O deputado Roberto Costa foi o entrevistado deste sábado (16) do programa Resenha 
(TV Difusora), apresentado por John Cutrim. Durante o bate-papo, Roberto Costa fez 
críticas à chapa do MDB que disputou a última eleição e classificou os candidatos como 
“nomes da política tradicional”. Defendeu que o MDB não seja oposição automática ao 
governo e revelou que não aceita o deputado Hildo Rocha na presidência do partido por 
sua intransigência. Veja no vídeo acima a íntegra da entrevista. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1wTVOu5LoMQ
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Em artigo, deputado Adriano diz “Maranhão está na UTI” 

Poucos anos atrás a saúde de nosso estado era um exemplo para todo o Brasil. Na época, 
pela primeira vez na história do Maranhão e do Brasil, a sociedade preferia o 
atendimento público ao serviço privado. O povo preferia as UPAS em detrimento dos 
hospitais particulares. Entretanto, estes foram tempos que ficaram para trás. Hoje, a 
realidade é muito diferente. 
 
Na semana passada, o fechamento repentino de um hospital em Matões do Norte 
escancarou não apenas a desordem na saúde pública, mas também o completo 
despreparo das autoridades. O Governo do Estado fechou a unidade de saúde e demitiu 
os profissionais sem nenhum tipo de aviso prévio. A população também não foi 
informada. Alguns dias depois foi anunciada uma “reforma” emergencial que mais 
parece desculpa. 
 
Recentemente, um caso chamou a atenção da imprensa e revelou a dimensão da crise 
na Saúde: No dia 22 de janeiro, o senhor João Espíndola faleceu em São Luís. A imagem 
da filha dele, desesperada, empurrando a maca hospitalar pelas ruas do centro de São 
Luís, tomou as redes sociais maranhenses em um turbilhão de tristeza e revolta. 
 
Espindola, infelizmente, representa a volta de uma das chagas de nosso estado que 
estava banida fazia anos: as procissões de ambulâncias do interior trazendo pessoas para 
a capital. Não para serem tratadas, mas para morrerem nas filas de hospitais 
superlotados que não possuem a capacidade de atender a todos os pacientes do estado. 
 
Se em um passado recente os municípios do interior conviviam com inaugurações de 
hospitais, contratações de médicos e enfermeiros, verbas o suficiente para cuidar dos 
seus pacientes em suas cidades, hoje o que se constata são grandes e pomposas 
solenidades, divulgadas maciçamente pela mídia governista, para entrega de 
ambulâncias, ou seja, muita propaganda e poucas ações de uma política de saúde séria 
e eficiente. 
 
Outro fato agravante da crise na Saúde: No dia 5 de fevereiro as maternidades da capital 
entraram em colapso. Dias após sofrer com o fechamento do hospital de Matões, o povo 
maranhense sentiu o descaso em relação às maternidades. Esse dia será lembrado na 
saúde como o dia em que maternidades RECUSARAM o atendimento a mães, crianças 
nascidas e ainda por nascer. 
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Tudo isto está acontecendo por causa da inoperância do governo, que permitiu o 
fechamento da maternidade Maria do Amparo. O mesmo governo que abandonou o 
Materno Infantil e o deixou impossibilitado de prestar atendimentos naquele dia. Caso 
semelhante ao da Maternidade Benedito Leite, que havia passado por uma greve de 
profissionais de limpeza e estava de portas fechadas. 
 
O dia 5 de fevereiro foi de caos na maternidade Marly Sarney. Congestionada e com 
pessoas sendo atendidas em macas nos corredores, pessoas expostas e desamparadas 
sendo atendidas em cadeiras de plástico! 
 
Enquanto idosos agonizam dentro de ambulâncias, bebezinhos se amontoam nos 
corredores das maternidades e o povo sofre decepcionado com a queda de atendimento 
nas UPAS, o governador tem como principal ocupação as provocações ao presidente Jair 
Bolsonaro em suas redes sociais. 
 
Também é lamentável a situação de nossos médicos e profissionais da saúde. Que agora 
convivem com o medo de perda do diploma. Porque nós bem sabemos que quando 
acontecer uma tragédia, e se persistir o descaso ela irá, o governo irá culpar os 
profissionais da saúde em vez de reconhecer sua falha como gestor da Saúde, deixando 
um legado de hospitais regionais fechados, maternidades agonizando e UPAs sem 
medicamentos, enfim, a saúde do Maranhão está na UTI. 
 

 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, França) e  
em Gestão pela Universidade Harvard. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4IDOZC9Z6mc
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Ana do Gás recebe apoio em vários municípios do Maranhão e agradece 

A campanha da candidata a reeleição, Deputada Estadual Ana do Gás, não para. Neste 
último fim de semana, a parlamentar esteve em oito municípios maranhenses. Em todas 
as cidades, Ana do Gás recebeu o carinho e apoio da população. 
 

 
 
A candidata fez caminhadas, atos políticos nos municípios de Esperantinópolis, Primeira 
Cruz, Morros, Humberto de Campos, Pirapemas, Miranda do Norte, Governador Archer 
e Santo Antônio dos Lopes nos povoados Pacas e Ranchada. Sempre muito carismática, 
Ana do Gás, vem ganhando apoio e a cada dia a sua campanha cresce com muita força e 
aceitação popular. 
 
Na terra da esperança, ao lado do Prefeito Aluisinho do Posto e de todo o seu grupo 
político, Ana do Gás participou de uma caminhada finalizando com um grande ato 
político. A concentração teve início na avenida Antônio Leal Arraes (residência do 
prefeito), e contou com uma grande carreata pelas ruas e avenidas da cidade. Após o 
arrastão, todos se digiram para o palanque que foi montado na esquina da rua Vitorino 
Freire com Getúlio Vargas, aonde estiveram presentes o prefeito Aluisinho, a primeira 
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dama Cristina, os vereadores Antônio Luiz, Hudivane, Braqueara, Nildete Branco e Diana 
Vieira, os secretários municipais e o Candidato a Deputado Federal Pedro Lucas 
Fernandes. 
 

 
 
Saindo do Médio Mearim, Ana do Gás se deslocou para a região dos Lençóis 
maranhenses, participando de uma belíssima caminhada promovida pelo Alcidinho 
Carneiro, líder do grupo de oposição da cidade. A parlamentar foi recebida 
carinhosamente pela população no cais do município e seguiu caminhando pelas 
principais ruas e avenidas da comunidade. 
 
Em Humberto de Campos, Ana do Gás dialogou com a comunidade de Flexeiras, evento 
que aconteceu na residência do Ex-Vereador Nonato, que apoia a parlamentar no 
município. 
 
Na região no Munim, a candidata à reeleição esteve a convite da Ex-Prefeita, Silvana 
Malheiros, na cidade de Morros, onde teve a oportunidade de 
 
apresentar as suas propostas e mostrar a sua atuação como parlamentar para aquele 
município. 
 
Já em Pirapemas, Ana do Gás, foi recebida calorosamente pela população e participou 
de uma caminhada, ao lado do Governador Flávio Dino. A animada caminhada foi 
organizada pelo grupo de oposição do município, liderado pelo amigo Nonatinho Frazão, 
Professora Idina e os Vereadores Carol do Posto, Elda Novaes e Pedro Araújo. 
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A caravana do 65, seguiu para o município de Miranda do Norte, onde em um grandioso 
ato político Flávio Dino, recebeu o apoio dos mirandenses que acreditam que o 
Maranhão está no caminho certe e que merece continuar. Na cidade, Ana do Gás tem o 
apoio de cinco vereadores, que também apoiam o nosso Governador Flávio Dino, sendo 
eles: Otávio, Gerson, Hugo, Romário e Batista. 
 
Com a campanha a todo gás, a parlamentar participou na cidade de Governador Archer 
de uma plenária com a população archense. A convite da Prefeita Dr° Jesus e 
acompanhada do Candidato a Deputado Federal Pedro Lucas Fernandes, Ana do Gás 
apresentou as suas propostas e mostrou a sua atuação como parlamentar, apresentando 
os benefícios que já destinou para Governador Archer. 
 

 
 
Em Santo Antônio dos Lopes, a eterna primeira-dama, como é carinhosamente chamada 
pela população do município, participou de duas palestras que tomaram proporções de 
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comícios. Ana do Gás, foi aplaudida e carinhosamente abraçada por uma multidão nos 
povoados Ranchada e Pacas. Acompanhada do Ex-Prefeito, Eunélio Mendonça e dos 
Vereadores Antônio Biê e Picolé e diversas lideranças políticas, a candidata a reeleição 
discursou, apresentando a suas propostas e mostrando o que tem feito pelo município 
no seu mandato de deputada estadual. 
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Com Brandão e Dino, Evangelista lança #PartiuEnem 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta sexta-feira (15), no 
auditório do Palácio dos Leões, representando a Assembleia Legislativa, da solenidade 
de lançamento da agenda #PartiuEnem, com a entrega de acervo literário de autores 
maranhenses e de laboratórios de Matemática, Física, Química e Biologia, a ser 
destinado, prioritariamente, aos Centros de Educação em Tempo Integral. 
 
Para o parlamentar, a Educação maranhense avança significativamente desde 2015. “A 
exemplo da implantação do programa Escola Digna, da qualificação e valorização dos 
professores e da conquista da 13°colocação na nota do Ideb em nível nacional. Com 
esses novos investimentos, o governo fortalecerá, ainda mais, o ensino médio da rede 
pública estadual”, disse. 
 
O evento contou com a participação do governador Flávio Dino (PCdoB); do vice-
governador, Carlos Brandão (PRB), do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, 
além de prefeitos, secretários de estado, deputados estaduais e representantes da 
sociedade civil organizada. 
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O projeto, que envolve recursos da ordem de R$4milhões, contempla uma série de 
atividades de intensificação da preparação e mobilização dos estudantes da rede pública 
estadual para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
 
O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destacou o aprimoramento do 
programa Escola Digna. “O foco principal é a aprendizagem. A programação acontecerá 
em todas as escolas estaduais e envolverá ações como #FDSdoTerceirão, Simulado 
#PartiuEnem, #TerceirãoNãoTiraFérias e #EnemTôPreparado”. 
 
O governador Flávio Dino ressaltou a importância do projeto como opção para combater 
as desigualdades sociais. “É no espaço escolar e na perspectiva inclusiva que projetamos 
um sinal de sucesso da sociedade. Avançamos bastante, mas temos um desafio muito 
maior: proporcionar mudanças por meio da Educação, para termos um Maranhão digno 
e decente para todos”, finalizou. 
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Em defesa dos professores, Wellington do Curso propõe alteração em mais uma Medida 
Provisória de Flávio Dino 

 
Deputado Wellington defende seletivo para a escolha dos gestores escolares 

 
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou, na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, emenda à Medida Provisória nº290/2019, do governador Flávio Dino, que 
institui a Política Educacional “Escola Digna”. A alteração dá maior autonomia aos 
professores do Maranhão, permitindo que escolham, entre si, os gestores para os 
Centros de Educação Integral, caso não haja a possibilidade de seletivo. 
 
O objetivo é que os gestores, quando não aprovados no seletivo, sejam indicados pelos 
próprios professores, ao invés de serem pela Secretaria de Educação, como propõe 
Flávio Dino. 
 
“O ideal é que haja o seletivo para a escolha dos gestores. A Medida Provisória de Flávio 
Dino propõe que na ausência ou impossibilidade do processo seletivo, os gestores para 
os Centros de Educação Integral sejam indicados pelo Governo. Os professores não 
concordam com isso, razão pela qual propomos que os gestores sejam indicados pelos 
próprios professores. Nosso compromisso é com a educação”, disse o professor e 
deputado estadual Wellington do Curso. 
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Maranhão na UTI 

COLUNA DO ADRIANO 
 

 
Adriano aponta caos na saúde pública estadual no governo comunista de Flávio Dino 

 
Poucos anos atrás, a saúde de nosso estado era um exemplo para todo o Brasil. Na época, 
pela primeira vez na história do Maranhão e do Brasil, a sociedade preferia o 
atendimento público ao serviço privado. O povo preferia as UPAS em detrimento dos 
hospitais particulares. Entretanto, estes foram tempos que ficaram para trás. Hoje, a 
realidade é muito diferente. 
 
Na semana passada, o fechamento repentino de um hospital em Matões do Norte 
escancarou não apenas a desordem na saúde pública, mas também o completo 
despreparo das autoridades. O Governo do Estado fechou a unidade de saúde e demitiu 
os profissionais sem nenhum tipo de aviso prévio. A população também não foi 
informada. Alguns dias depois foi anunciada uma “reforma” emergencial que mais 
parece desculpa. 
 
Recentemente, um caso chamou a atenção da imprensa e revelou a dimensão da crise 
na Saúde: No dia 22 de janeiro, o senhor João Espíndola faleceu em São Luís. A imagem 
da filha dele, desesperada, empurrando a maca hospitalar pelas ruas do centro de São 
Luís, tomou as redes sociais maranhenses em um turbilhão de tristeza e revolta. 
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Espindola, infelizmente, representa a volta de uma das chagas de nosso estado que 
estava banida fazia anos: as procissões de ambulâncias do interior trazendo pessoas para 
a capital. Não para serem tratadas, mas para morrerem nas filas de hospitais 
superlotados que não possuem a capacidade de atender a todos os pacientes do estado. 
 
Se em um passado recente os municípios do interior conviviam com inaugurações de 
hospitais, contratações de médicos e enfermeiros, verbas o suficiente para cuidar dos 
seus pacientes em suas cidades, hoje o que se constata são grandes e pomposas 
solenidades, divulgadas maciçamente pela mídia governista, para entrega de 
ambulâncias, ou seja, muita propaganda e poucas ações de uma política de saúde séria 
e eficiente. 
 
Outro fato agravante da crise na Saúde: No dia 5 de fevereiro as maternidades da capital 
entraram em colapso. Dias após sofrer com o fechamento do hospital de Matões, o povo 
maranhense sentiu o descaso em relação às maternidades. Esse dia será lembrado na 
saúde como o dia em que maternidades RECUSARAM o atendimento a mães, crianças 
nascidas e ainda por nascer. 
 
Tudo isto está acontecendo por causa da inoperância do governo, que permitiu o 
fechamento da maternidade Maria do Amparo. O mesmo governo que abandonou o 
Materno Infantil e o deixou impossibilitado de prestar atendimentos naquele dia. Caso 
semelhante ao da Maternidade Benedito Leite, que havia passado por uma greve de 
profissionais de limpeza e estava de portas fechadas. 
 
O dia 5 de fevereiro foi de caos na maternidade Marly Sarney. Congestionada e com 
pessoas sendo atendidas em macas nos corredores, pessoas expostas e desamparadas 
sendo atendidas em cadeiras de plástico! 
 
Enquanto idosos agonizam dentro de ambulâncias, bebezinhos se amontoam nos 
corredores das maternidades e o povo sofre decepcionado com a queda de atendimento 
nas UPAS, o governador tem como principal ocupação as provocações ao presidente Jair 
Bolsonaro em suas redes sociais. 
 
Também é lamentável a situação de nossos médicos e profissionais da saúde. Que agora 
convivem com o medo de perda do diploma. Porque nós bem sabemos que quando 
acontecer uma tragédia, e se persistir o descaso ela irá, o governo irá culpar os 
profissionais da saúde em vez de reconhecer sua falha como gestor da Saúde, deixando 
um legado de hospitais regionais fechados, maternidades agonizando e UPAs sem 
medicamentos, enfim, a saúde do Maranhão está na UTI. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
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Wellington defende geração de emprego e renda como estratégia de combate às drogas 

 
Wellunton apresentou sugestões em reunião da Rede Maranhense de Diálogos sobre Drogas 

 
O deputado Wellington do Curso esteve presente na reunião realizada pela Rede 
Maranhese de Diálogo sobre Drogas-REMADD na Assembleia Legislativa, nesta quarta 
(13). No momento foram tratadas possíveis propostas e ações para prevenção e combate 
às drogas no Estado do Maranhão. 
 
A participação do legislativo é de suma importância neste processo, juntamente com 
autoridades, agentes públicos e principalmente a sociedade civil. 
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“É preciso investir em educação e geração de emprego e renda, tanto para ações de 
prevenção como de combate às drogas”, destaca Wellington. 
 

 
Grupo agendou ida a Brasília para discutir o tema com autoridades federais 

 
O grupo propôs o retorno da atuação da Frente Parlamentar 770/15, a realização de uma 
Audiência Pública no dia 22 de março, e organização das Rodas de Diálogo no auditório 
da TV Assembleia. 
 
Ainda neste mês, o grupo irá a Brasília-DF para dialogar com os representantes do 
Ministério da Saúde sobre ações a serem realizadas no Maranhão, de prevenção e 
combate às drogas, através do governo federal. 
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Neto Evangelista participa da solenidade de lançamento da Agenda #Partiuenem 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta sexta-feira (15), no 
auditório do Palácio dos Leões, representando a Assembleia Legislativa, da solenidade 
de lançamento da agenda #PartiuEnem, com a entrega de acervo literário de autores 
maranhenses e de laboratórios de Matemática, Física, Química e Biologia, a ser 
destinado, prioritariamente, aos Centros de Educação em Tempo Integral. 
 
Para o parlamentar, a Educação maranhense avança significativamente desde 2015. “A 
exemplo da implantação do programa Escola Digna, da qualificação e valorização dos 
professores e da conquista da 13°colocação na nota do Ideb em nível nacional. Com 
esses novos investimentos, o governo fortalecerá, ainda mais, o ensino médio da rede 
pública estadual”, disse. 
 
O evento contou com a participação do governador Flávio Dino (PCdoB); do vice-
governador, Carlos Brandão (PRB), do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, 
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além de prefeitos, secretários de estado, deputados estaduais e representantes da 
sociedade civil organizada. 
 
O projeto, que envolve recursos da ordem de R$4milhões, contempla uma série de 
atividades de intensificação da preparação e mobilização dos estudantes da rede pública 
estadual para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
 
O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destacou o aprimoramento do 
programa Escola Digna. “O foco principal é a aprendizagem. A programação acontecerá 
em todas as escolas estaduais e envolverá ações como #FDSdoTerceirão, Simulado 
#PartiuEnem, #TerceirãoNãoTiraFérias e #EnemTôPreparado”. 
 
O governador Flávio Dino ressaltou a importância do projeto como opção para combater 
as desigualdades sociais. “É no espaço escolar e na perspectiva inclusiva que projetamos 
um sinal de sucesso da sociedade. Avançamos bastante, mas temos um desafio muito 
maior: proporcionar mudanças por meio da Educação, para termos um Maranhão digno 
e decente para todos”, finalizou. 
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Olha aí, Flávio Dino! Superintendente de Articulação Política de Barra do Corda se 
posiciona contra a base do Governo 

 
Superintendente de Articulação Política de Barra do Corda na mesa com aliados do grupo Sarney 

 
O superintendente regional de articulação política do Governo do Estado do Maranhão, 
em Barra do Corda, Leocádio Cunha, participou de uma reunião promovida, nesse 
domingo 17, pelo deputado estadual Rigo Teles(PV) onde se discutia sobre a sucessão, 
na administração municipal daquele município, nas eleições de 2020. 
 
Leocádio Cunha afirmou, na reunião, que iria fazer oposição aos partidos, aliados ao 
Governo do Estado, que já lançaram pré-candidatos a exemplo do PCdoB de Flávio 
Dino/Márcio Jerry/Rubens Jr.; PDT de Weverton Rocha, Solidariedade, PPS de Eliziane 
Gama e demais partidos que compõem a base aliada do governador Flavio Dino e, 
confirmando assim uma aliança com o PV de Sarney Filho e Rigo Teles, aliados do grupo 
Sarney. 
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Roberto Costa desabafa e diz que MDB não fará oposição a Flávio Dino 

 
Blogueiro John Cutrim e o deputado Roberto Costa 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) fez uma espécie de desabafo em entrevista 
ao programa Resenha, da TV Difusora (SBT), onde foi entrevista pelo blogueiro John 
Cutrim na manhã deste sábado (16). 
 
Roberto falou que o partido ao formar uma chapa pesada nas eleições de 2018, com 
Roseana Sarney (candidata ao governo), Sarney Filho (candidato ao Senado) e Lobão 
(candidato ao Senado). 
 
“No meu entendimento nós fizemos escolhas não adequadas a chapa. A candidatura da 
Roseana serviu pra ela fazer a defesa dos seus governos. Foi um erro. A nossa chapa era 
pesada, era necessário fazer uma renovação. Agora é respeitar o resultado das urnas que 
elegeram o governador Flávio Dino e os senadores Weverton e Eliziane”, disse. 
 
O parlamentar também falou que defende “a participação de novas lideranças. O MDB 
deve se sintonizar com os anseios da população. Existe uma nova geração de políticos e 
é o momento deles assumirem esse papel”. 
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Ao falar sobre o rumo do partido – caso ganhe a eleição do diretório, ele disse que o 
partido só irá defender o que “for importante para o Maranhão. Não vou defender papel 
de oposição ao governo Flávio Dino. Isso se torna pequeno. Não precisamos diminuir o 
debate de ser oposição por oposição”. 
 
Costa disputa o comando do MDB contra o deputado federal Hildo Rocha, candidato com 
apoio da família Sarney. 
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Roberto Costa diz que MDB formará bloco com PV na AL 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa confirmou nesta segunda-feira (18) que o seu 
partido, o MDB, formará mesmo um bloco com o Partido Verde na Assembleia 
Legislativa. 
 
A bancada de oposição, assim, contará oficialmente com cinco membros. 
 
Segundo Costa, um ofício comunicando a decisão será encaminhado na tarde de hoje à 
Mesa Diretora da Casa. 
 
A decisão vem depois de o deputado dar uma polêmica declaração sobre a postura do 
MDB. Em entrevista à TV Difusora, no fim de semana, o emedebista afirmou que não 
defenderá “papel de oposição ao governo Flávio Dino” (reveja) 

 

http://gilbertoleda.com.br/2019/02/16/roberto-costa-mdb-nao-fara-oposicao-a-flavio-dino-e-nao-aceita-hildo-rocha/
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Roberto Costa: MDB não fará oposição a Flávio Dino e não aceita Hildo Rocha 

 
 
Do blog do John Cutrim 
 
Em entrevista a John Cutrim na manhã deste sábado (16) ao programa Resenha, da TV 
Difusora (SBT), o deputado Roberto Costa fez severas críticas à chapa do MDB que 
disputou a última eleição. Segundo ele, a chapa emedebista – Roseana, Lobão e 
Zequinha Sarney – era muito pesada. “Nomes da política tradicional”, disse. 
 
Na entrevista, Costa defendeu que o MDB não seja oposição automática ao governo 
Flávio Dino (PCdoB) e revelou que não aceita o deputado Hildo Rocha na presidência do 
MDB por sua intransigência. 
 
Em uma hora de conversa, Roberto Costa fez uma autocrítica dos últimos rumos tomado 
pelo MDB. Ele afirmou que nesse momento é hora abrir o partido para novas lideranças 
políticas a fim de que a legenda volte a ser grande. “Esta eleição foi uma sinalização de 
que as coisas precisam mudar. Precisamos compreender o recado das urnas”, assinalou. 
 
De acordo com o deputado, faltou sintonia com as ruas na hora da montagem da chapa. 
Isso foi determinante, conforme ele, para as derrotas de Roseana, Lobão e Sarney Filho. 
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“No meu entendimento nós fizemos escolhas não adequadas a chapa. A candidatura da 
Roseana serviu pra ela fazer a defesa dos seus governos. Foi um erro. Nós precisávamos 
de outras opções na chapa, porém colocamos nomes da política tradicional”, admitiu em 
tom de desabafo. “O Flávio veio com novidades e nós permanecemos com o modelo de 
muito tempo. A nossa chapa era pesada, era necessário fazer uma renovação. Agora é 
respeitar o resultado das urnas que elegeram o governador Flávio Dino e os senadores 
Weverton e Eliziane”, acrescentou. 
 
E foi mais longe: “Por isso defendo a participação de novas lideranças. O MDB deve se 
sintonizar com os anseios da população. Existe uma nova geração de políticos e é o 
momento deles assumirem esse papel”, asseverou Roberto. 
 
Costa disse que a partir de agora o MDB manterá uma posição de independência em 
relação ao governo Flávio Dino. “O que for importante para o Maranhão o MDB tem que 
defender. Não vou defender papel de oposição ao governo Flávio Dino. Isso se torna 
pequeno. Não precisamos diminuir o debate de ser oposição por oposição, ele [Dino] 
teve respaldo da população. O que for de benefício para a população nós vamos apoiar”, 
garantiu. 
 
Leia mais aqui. 

  

http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/ao-resenha-roberto-costa-diz-que-chapa-do-mdb-era-pesada-partido-nao-fara-oposicao-a-dino-e-que-nao-aceita-nome-de-hildo/
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Adesão do MDB ao governo Flávio Dino pode provocar muitas baixas no partido 

Um dos maiores entusiastas da “pcdobezação” do MDB é o deputado estadual Roberto 
Costa, que desde o primeiro mandato de Flávio Dino sempre se comportou como uma 
espécie de “comunista branco” na Assembleia Legislativa. 
 

 
 
A ser confirmado o apoio politico do MDB ao governo Flávio Dino (PCdoB) uma coisa é 
certa: haverá muitas baixas no partido que ainda abriga personalidades do porte de 
Roseana Sarney, Lobão, Hildo Rocha e o próprio ex-presidente José Sarney, todos 
opositores ao governo comunista no Maranhão. 
 
Não é possível, ainda, avaliar com precisão o estrago que pode ser feito no MDB 
maranhense com essa provável adesão ao Palácio dos Leões, mas, segundo apurou o 
Blog do Robert Lobato, deputados e prefeitos leais à trajetória do partido de ser oposição 
ao governo Flávio Dino não aceitarão ficar tutelados ao PCdoB, um partido considerado 
nanico em relação ao tamanho do MDB no estado e no país. 
 
Um dos maiores entusiastas da “pcdobezação” do MDB é o deputado estadual Roberto 
Costa, que desde o primeiro mandato de Flávio Dino sempre se comportou como uma 
espécie de “comunista branco” na Assembleia Legislativa. 
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Com o possível apoio oficial do MDB ao governo Flávio Dino, o deputado Roberto Costa 
pode até se credenciar para ser líder da base governista no parlamento maranhense. 
 
Mas o custo poderá ser muito alto e o MDB poderá definhar no estado. 
 
É aguardar e conferir. 
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EDUCAÇÃO: Neto Evangelista participa da solenidade de lançamento da agenda 
#PartiuEnem 

O evento contou com a participação do governador Flávio Dino (PCdoB); do vice-
governador, Carlos Brandão (PRB), do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, 
além de prefeitos, secretários de estado, deputados estaduais e representantes da 
sociedade civil organizada. 
 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta sexta-feira (15), no 
auditório do Palácio dos Leões, representando a Assembleia Legislativa, da solenidade 
de lançamento da agenda #PartiuEnem, com a entrega de acervo literário de autores 
maranhenses e de laboratórios de Matemática, Física, Química e Biologia, a ser 
destinado, prioritariamente, aos Centros de Educação em Tempo Integral. 
 
Para o parlamentar, a Educação maranhense avança significativamente desde 2015. “A 
exemplo da implantação do programa Escola Digna, da qualificação e valorização dos 
professores e da conquista da 13°colocação na nota do Ideb em nível nacional. Com 
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esses novos investimentos, o governo fortalecerá, ainda mais, o ensino médio da rede 
pública estadual”, disse. 
 
O evento contou com a participação do governador Flávio Dino (PCdoB); do vice-
governador, Carlos Brandão (PRB), do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, 
além de prefeitos, secretários de estado, deputados estaduais e representantes da 
sociedade civil organizada. 
 
O projeto, que envolve recursos da ordem de R$4milhões, contempla uma série de 
atividades de intensificação da preparação e mobilização dos estudantes da rede pública 
estadual para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
 
O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destacou o aprimoramento do 
programa Escola Digna. “O foco principal é a aprendizagem. A programação acontecerá 
em todas as escolas estaduais e envolverá ações como #FDSdoTerceirão, Simulado 
#PartiuEnem, #TerceirãoNãoTiraFérias e #EnemTôPreparado”. 
 
O governador Flávio Dino ressaltou a importância do projeto como opção para combater 
as desigualdades sociais. “É no espaço escolar e na perspectiva inclusiva que projetamos 
um sinal de sucesso da sociedade. Avançamos bastante, mas temos um desafio muito 
maior: proporcionar mudanças por meio da Educação, para termos um Maranhão digno 
e decente para todos”, finalizou. 
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João Alberto fixa Maio com o limite para revolver, por acordo ou pelo voto, o futuro do 
MDB 

 
João Alberto vai tentar acordo com Roberto Costa e Hildo Rocha, mas se dão for possível,  
haverá disputa 

 
O presidente do MDB no Maranhão, ex-governador João Alberto, fixou o mês de maio 
como limite para que o partido decida sobre o seu futuro. E o roteiro será o seguinte: 
todos os esforços serão feitos para que o novo presidente do partido seja escolhido por 
consenso, entre os dois nomes que estão postos, o deputado estadual Roberto Costa e 
o deputado federal Hildo Rocha. Se a escolha por consenso não for possível, a escolha 
do novo presidente do partido será feita pelo voto em convenção, que será realizada em 
Maio. O próprio João Alberto admite que a corda dentro do partido esticou de tal 
maneira que dificilmente Roberto Costa e Hildo Rocha chegarão a um acordo, e que a 
situação caminha, de fato, para a disputa pelo voto na convenção. 
 
Duramente derrotado nas urnas e desarticulado diante do que vem por aí, a começar 
pelas eleições municipais de 2020, MDB maranhense está vivendo uma situação 
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dramática e precisa urgentemente definir um caminho. O que só será possível sob um 
novo comando, já que João Alberto avisou que não ´retende continuar à frente da 
agremiação. No final do ano passado, a ex-governadora Roseana Sarney manifestou 
interesse em assumir a presidência do partido, mas houve uma reação negativa, com as 
lideranças avaliando que ela não seria o nome ideal para comandar a agremiação nesse 
momento de transição. Ao mesmo tempo, o deputado Roberto Costa propôs que o 
comando partidário seja entregue a uma das novas lideranças emedebistas. O deputado 
federal Hildo Rocha, que representa uma ala mais conservadora, também se lançou 
candidato a presidente, desenhando uma disputa com Roberto Costa. 
 
Sob o argumento de que uma disputa fragilizará mais ainda o partido, os caciques 
emedebistas vêm insistindo na tese do consenso, mas as lideranças em disputa não 
chegaram até agora a um acordo. Roberto Costa, que tem o apoio dos jovens e da 
corrente mais liberal, firmou posição e está determinado a levar a disputa para a 
convenção, o mesmo acontecendo com Hildo Rocha. E tudo indica que o futuro do MDB 
será mesmo definido no voto, em Maio. 

 


