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Eduardo Braide e Pastor Gildenemyr devem ir para o PSL de Bolsonaro 

 
 
O Partido Social Liberal (PSL) deve iniciar 2019 com a maior bancada na Câmara dos 
Deputados. Seduzidos pela eleição e popularidade do presidente Jair Bolsonaro, 10 
parlamentares devem se unir à sigla, passando de 52 para 62 deputados na próxima 
legislatura. Esse número fará com que o PSL ultrapasse o Partido dos Trabalhadores, com 
56 eleitos, até então futuro dono do maior corpo político na Casa. Movimento 
semelhante é feito para aumentar a quantidade de senadores – atualmente, quatro 
representantes. 
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A migração deve ocorrer principalmente pela cláusula de barreira. Sem conseguir cravar 
um quórum mínimo, os partidos perdem o direito ao fundo partidário e ao tempo de 
propaganda. Entre 30 siglas que elegeram parlamentares, nove não atingiram a cláusula 
de barreira: PCdoB, Rede, Patriotas, PHS, PRP, PMN, PTC, PPL e DC. 
 
A legislação permite a troca de partido para deputados de siglas que não conseguiram 
cumprir as regras estabelecidas sem cair na infidelidade partidária. Dentro desse grupo 
há 41 nomes aptos a trocar de legenda, sendo 32 deputados e nove senadores. O PSL 
tem buscado parlamentares de todos os tipos, menos os do campo progressista. 
 
“Acredito que teremos aumento de 10 ou 12 deputados. O importante é crescer a 
bancada, não é uma competição para ser maior que a do PT”, explica Luciano Bivar, 
presidente do partido. 
 
Desde a eleição de Bolsonaro à Presidência, em 28 de outubro, as conversas entre 
parlamentares eleitos e o PSL se intensificaram. Muitos deles, inclusive, estiveram em 
Brasília e selaram acordo verbal para ingressar no novo partido. 
 
Uma das bancadas do PSL que devem ganhar reforços é a do Nordeste. Atualmente, ela 
é representados por cinco deputados: o presidente do PSL, Luciano Bivar, eleito por 
Pernambuco; Julian Lemos (PSL-PB); Professora Dayane Pimentel (PSL-BA); Heitor Freie 
(PSL-CE); e General Girão (PSL-RN). A eles devem se juntar os deputado federais 
Fernando Rodolfo (PHS-PE), Eduardo Braide (PMN-MA) e Pastor Gildenemyr (PMN-
MA). 
 
Um nome certo é a deputada Bia Kicis (PRP-DF). Ela contou ao Metrópoles, logo após o 
primeiro turno, que iria para o PSL. “Fui recebida com muito carinho pelo pessoal do PRP, 
mas o partido é pequeno e não conseguiu alcançar a cláusula de barreira. […] Já fui 
procurada pelo PSL e estarei comandando o partido no DF”, disse à época. Uma vaga 
confirmada é a de Marcelo Brum, eleito suplente pelo PSL e que assumirá a vaga de Onyx 
Lorenzoni, confirmado como ministro da Casa Civil. 
 
Com uma bancada forte tanto na Câmara como no Senado, o PSL buscaria cargos na 
direção das duas Casas e também nas comissões. Partidos com maioria têm prioridade 
na escolha dos nomes e, portanto, facilidade para definir as pautas. 
 
A nova bancada do PSL na Câmara: 
 
Abou Anni (SP) – vereador de São Paulo 
Alê Silva (MG) – advogada e coordenadora de movimentos anticorrupção 
Alexandre Frota (SP) – ex-ator 
Aline Sleutjes (PR) – vereadora de Castro 
Bibo Nunes (RS) – presidente do PSL de Porto Alegre 
Cabo Junio Amaral (MG) – policial militar 
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Carla Zambelli (SP) – fundadora do movimento Nas Ruas 
Carlos Jordy (RJ) – vereador de Niterói 
Caroline de Toni (SC) – advogada 
Charlles Evangelista (MG) – vereador de Juiz de Fora 
Chris Tonietto (RJ) – advogada 
Coronel Armando (SC) – ex-oficial do Exército 
Coronel Chrisóstomo (RO) – oficial do Exército 
Coronel Tadeu (SP) – policial militar 
Daniel Freitas (SC) – ex-vereador 
Daniel Silveira (RJ) – policial militar 
Delegado Antônio Furtado (RJ) – policial civil 
Delegado Marcelo Freitas (MG) – policial federal 
Delegado Pablo (AM) – policial federal 
Delegado Waldir (GO) – deputado federal 
Dr. Luiz Ovando (MS) – médico 
Dra. Soraya Manato (ES) – médica 
Eduardo Bolsonaro (SP) – deputado federal 
Fabio Schiochet (SC) – empresário 
Felício Laterça (RJ) – policial federal 
Felipe Francischini (PR) – deputado estadual 
Filipe Barros (PR) – vereador 
General Girão (RN) – ex-oficial do Exército 
General Peternelli (SP) – ex-oficial do Exército 
Guiga Peixoto (SP) – empresário 
Heitor Freire (CE) – empresário 
Helio Fernando Barbosa Lopes (RJ) – militar 
Joice Hasselmann (SP) – jornalista 
Junior Bozzella (SP) – ex-vereador de São Vicente 
Julian Lemos (PB) – empresário 
Léo Motta (MG) – vereador de Contagem (MG) 
Lourival Gomes (RJ) – ex-deputado federal 
Luciano Bivar (PE) – presidente licenciado do PSL, ex-deputado federal e ex-dirigente do 
Sport Recife 
Luiz Lima (RJ) – ex-nadador 
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) – empresário e príncipe da família imperial 
brasileira 
Major Fabiana (RJ) – policial militar 
Major Vitor Hugo (GO) – oficial da reserva do Exército 
Marcelo Álvaro Antônio (MG) – deputado federal 
Márcio Labre (RJ) – empresário 
Nelson Barbudo (MT) – produtor rural 
Nereu Crispin (RS) – empresário 
Nicoletti (RR) – policial rodoviário 
Professora Dayane Pimentel (BA) – presidente do PSL Mulher 
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Professor Joziel (RJ) – militar reformado 
Sanderson Federal (RS) – policial federal 
Sargento Gurgel (RJ) – presidente do Ibrasppe (Instituto Brasileiro de Segurança Pública 
e Pesquisa) 
Tio Trutis (MS) – empresário 
 
A nova bancada do PSL no Senado: 
 
Flávio Bolsonaro (RJ) – deputado estadual 
Major Olímpio (SP) – deputado federal 
Selma Arruda (MT) – ex-juíza 
Soraya Thronicke (MS) – advogada 
 
A informação é do Portal Metrópoles 
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Pela primeira vez, Maranhão adota feriado estadual pelo Dia Nacional da Consciência 
Negra 

 
 
Na próxima terça-feira (20), a Lei 10.747/2017, de autoria do deputado Zé Inácio (PT), 
que institui o feriado estadual pelo Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de 
novembro, será cumprida pela primeira vez. 
 
Dessa maneira, o Maranhão será o sexto estado a adotar a referida data como feriado, 
lembrando a morte do principal líder negro brasileiro, Zumbi dos Palmares, que morreu 
em 1695. 
 
Em nosso estado, diversos municípios já aderiram ao feriado, a exemplo de São Luís e 
Imperatriz. No Brasil, pelo menos 100 municípios também fazem homenagem a Zumbi 
dos Palmares pelo Dia da Consciência Negra. 
 
Em reconhecimento ao povo negro, durante o feriado irá acontecer eventos culturais 
pela resistência de sua cultura e em homenagem a Zumbi, pela luta que travou contra a 
escravidão, sendo um símbolo de bravura e resistência. 
 
Como militante do movimento negro, na Assembleia Legislativa, Zé Inácio foi autor de 
propostas em defesa da causa, como, por exemplo, o projeto de lei que criou cotas em 
concursos públicos no Estado; de um projeto de resolução estabelecendo o mesmo 
benefício para negros em concursos no âmbito da Assembleia; e de uma indicação, 
instituindo a mesma prerrogativa, na esfera do Judiciário do Maranhão, tanto para 
técnicos como para magistrados. 
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Thiago Diaz destaca continuidade do trabalho na OAB/MA em sabatina da TV Assembleia 

 
 
O advogado Thiago Diaz foi o segundo entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 
O atual presidente da Ordem e candidato à reeleição (Chapa 4 – Vamos muito mais) foi 
entrevistado, nesta quinta-feira (15), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-
geral da Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, 
quadro do telejornal Portal da Assembleia. 
 
“Tenho que saudar a iniciativa da TV Assembleia, que mostra a abertura do debate 
democrático, mostra preocupação com a sociedade do Maranhão. A Ordem é uma 
instituição líder da sociedade civil e a TV Assembleia, pautando isso, mostra 
responsabilidade social e com o ambiente democrático que tem que permear a nossa 
sociedade”, disse o advogado. 
 
CONTINUIDADE DO TRABALHO 
 
Durante a sabatina, Thiago Diaz destacou que pretende dar continuidade ao trabalho 
que vem desenvolvendo na OAB. Ele respondeu, também, a críticas direcionadas à sua 
gestão. “Nossa Ordem, hoje, é muito mais representativa, muito mais próxima da 
sociedade e ocupa mais espaços do que ocupava antes. Com exemplos inúmeros, de 
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maneira precisa, nós tínhamos na OAB, quando eu assumi, 38 comissões. Hoje, nós 
temos 70 comissões”, afirmou. 
 
O advogado elencou, ainda, compromissos firmados quando assumiu a gestão da 
entidade, como a renovação da OAB em vários aspectos. “O que eu chamava de 
renovação era uma renovação de valores. Ter uma OAB mais aberta, mais democrática, 
mais participativa, mais transparente, mais preocupada com a jovem advocacia, com a 
mulher advogada e com o advogado do interior do estado. Seguimos à risca cada um 
desses preceitos e alcançamos os resultados”, garantiu Thiago Diaz, completando que a 
OAB, atualmente, tem um Portal da Transparência rico em detalhes. 
 
Entre as propostas, o candidato à reeleição destacou a implantação do orçamento 
participativo, com a realização de audiências públicas, para ouvir da advocacia 
maranhense quais as prioridades de investimento que a OAB deve ter, bem como as 
ações que devem ser priorizadas em defesa dos advogados. Thiago Diaz também 
ressaltou ações de diálogo e cobrança da OAB a respeito de demandas da advocacia e 
da sociedade, e propostas para a jovem advocacia. 
 
O atual presidente da OAB-MA disse, ainda, que, caso seja reeleito, dará continuidade 
ao programa interiorização da Ordem, construindo sedes em todas as subseções e salas 
em todos os fóruns do Maranhão. “Temos a consciência de que é indispensável a 
participação da advocacia na OAB, pois eu digo que não é a OAB que faz a advocacia, 
mas a advocacia que faz a OAB”, concluiu. 
 
A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia no Youtube 
(https://youtu.be/fjjmphs8k04) e na página da TV Alema no Facebook 
(www.facebook.com/rtvalema). 
 

 
 

  

https://youtu.be/fjjmphs8k04
http://www.facebook.com/rtvalema
https://www.youtube.com/watch?v=fjjmphs8k04
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Na próxima terça-feira (20), a Lei 10.747/2017, de autoria do deputado Zé Inácio (PT), 
que institui o feriado estadual pelo Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de 
novembro, será cumprida pela primeira vez. 

 
 
Dessa maneira, o Maranhão será o sexto estado a adotar a referida data como feriado, 
lembrando a morte do principal líder negro brasileiro, Zumbi dos Palmares, que morreu 
em 1695. 
 
Em nosso estado, diversos municípios já aderiram ao feriado, a exemplo de São Luís e 
Imperatriz. No Brasil, pelo menos 100 municípios também fazem homenagem a Zumbi 
dos Palmares pelo Dia da Consciência Negra. 
 
Em reconhecimento ao povo negro, durante o feriado irá acontecer eventos culturais 
pela resistência de sua cultura e em homenagem a Zumbi, pela luta que travou contra a 
escravidão, sendo um símbolo de bravura e resistência. 
 
Como militante do movimento negro, na Assembleia Legislativa, Zé Inácio foi autor de 
propostas em defesa da causa, como, por exemplo, o projeto de lei que criou cotas em 
concursos públicos no Estado; de um projeto de resolução estabelecendo o mesmo 
benefício para negros em concursos no âmbito da Assembleia; e de uma indicação, 
instituindo a mesma prerrogativa, na esfera do Judiciário do Maranhão, tanto para 
técnicos como para magistrados. 
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Zé Inácio destaca lei de sua autoria que estabelece feriado no Estado em 20 de novembro 

Sancionada pelo governador Flávio Dino em dezembro de 2017, a Lei 10.747/2017, de 
autoria do deputado Zé Inácio (PT), institui o feriado estadual pelo Dia Nacional da 
Consciência Negra, em 20 de novembro e, na próxima terça-feira (20), será cumprida 
pela primeira vez. Dessa maneira, o Maranhão será o sexto estado a adotar a referida 
data como feriado, lembrando a morte do principal líder negro brasileiro, Zumbi dos 
Palmares, que morreu em 1695. 
 

 
 
Em reunião com um grupo de comunicadores, na tarde desta quarta-feira (14), o 
parlamentar lembrou a importância desta data, afirmando que Zumbi dos Palmares é 
uma das mais marcantes figuras da história brasileira, pela luta que travou contra a 
escravidão, sendo um símbolo de bravura e resistência. 
 
“Sou um militante do movimento negro, sempre lutei pela causa, tanto como advogado 
que defendeu o Centro de Cultura Negra ao longo de vários anos e também como 
parlamentar. Sou um negro que tem origem no quilombo Conceição, no município de 
Bequimão, ao qual meu pai pertencia. Na Assembleia, fui autor de propostas em defesa 
da causa, como, por exemplo, o Projeto de Lei que criou cotas em concursos públicos no 
Estado; de um Projeto de Resolução estabelecendo o mesmo benefício para negros em 
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concursos no âmbito na Assembleia e de uma Indicação instituindo a mesma 
prerrogativa na esfera do Judiciário do Maranhão, tanto para técnicos como para 
magistrados. Falta apenas a própria Justiça acatar e colocar em prática”, disse Zé Inácio. 
 
Disse ainda o parlamentar que o negro continua sofrendo discriminação e preconceito e 
destacou que as estatísticas comprovam que a comunidade negra representa o maior 
contingente de analfabetos, de desempregados, da população carcerária no País. 
Destacou que dos números de homicídios, as maiores vítimas são jovens negros. 
 
“É preciso um grito de alerta. Quando fui superintendente do Incra no Maranhão, 
também lutei muito para a aceleração dos projetos de regularização das comunidades 
quilombolas e como deputado, intercedi junto ao governo Flávio Dino para que seja 
criado, no Iterma, uma divisão que venha a tratar desse assunto”, acrescentou. 
 
Ele disse que a defesa desses movimentos envolvendo a comunidade negra sempre 
esteve presente em sua plataforma, desde a primeira campanha para o parlamento e 
que ela vem se consolidando.  Zé Inácio aproveitou para agradecer ao governador Flávio 
Dino pela celeridade com que sancionou e publicou o projeto e também aos demais 
parlamentares, uma vez que a propositura foi aprovada por unanimidade. 
 
Zé Inácio assegurou que, no Maranhão, diversos municípios aderiram ao feriado, a 
exemplo de São Luis e Imperatriz, e destacou que, em todo o Brasil, pelo menos 100 
municípios também fazem homenagem a Zumbi dos Palmares pelo Dia da Consciência 
Negra. Na capital maranhense, algumas entidades da iniciativa privada também 
cerraram fileiras em torno da data, apesar de algumas entidades ligadas ao comércio 
haverem recorrido à Justiça, questionando a legalidade do feriado. 
 
QUEM FOI ZUMBI DOS PALMARES 
 
Zumbi nasceu na Serra da Barriga, Capitania de Pernambuco, atual União dos Palmares, 
Alagoas, livre, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário 
português Antônio Melo, quando tinha aproximadamente seis anos. Batizado como 
Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim e ajudou 
diariamente na celebração da missa. 
 
Por volta de 1678, o governador da Capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito 
com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Ganga Zumba, com 
uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos se o 
quilombo se submetesse à autoridade da Coroa Portuguesa. A proposta foi aceita pelo 
líder, mas Zumbi a rejeitou e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo 
continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder do 
quilombo de Palmares. 
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Quinze anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos 
Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do quilombo. Em 6 de fevereiro de 
1694 a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi 
traído por António Soares, e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu 
reduto (talvez a Serra Dois Irmãos). Apunhalado, resiste, mas é morto com vinte 
guerreiros quase dois anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça 
cortada, salgada e levada ao governador Melo de Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça 
em praça pública no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a 
lenda da imortalidade de Zumbi. 
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Deputado estadual foi autor da lei que será cumprida pela primeira vez no Maranhão a 
partir desta terça-feira, 20 –  a exemplo do que já ocorre em diversos estados brasileiros 
– mas enfrenta resistência de empresários 

 
Zé Inácio com um grupo de lideranças do movimento negro, durante aprovação de lei da Consciência Negra 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) voltou a defender esta semana a lei de sua autoria, 
que estabelece no Maranhão o feriado do Dia da Consciência Negra. 
 
A homenagem à história dos negros brasileiros representa feriado em inúmeros estados 
brasileiros, mas, no Maranhão, só começará a vigorar a partir desta terça-feira 20, diante 
de forte reação da classe empresarial. 
 
Para Zé Inácio – autor de outras ações em favor da consciência negra – o reconhecimento 
ao feriado é um respeito à raça negra. 
 
– Sou um militante do movimento negro, sempre lutei pela causa, tanto como advogado 
que defendeu o Centro de Cultura Negra ao longo de vários anos e também como 
parlamentar. Sou um negro que tem origem no quilombo Conceição, no município de 
Bequimão, ao qual meu pai pertencia. Na Assembleia, fui autor de propostas em defesa 
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da causa, como, por exemplo, o Projeto de Lei que criou cotas em concursos públicos no 
Estado; de um Projeto de Resolução estabelecendo o mesmo benefício para negros em 
concursos no âmbito na Assembleia e de uma Indicação instituindo a mesma 
prerrogativa na esfera do Judiciário do Maranhão, tanto para técnicos como para 
magistrados. Falta apenas a própria Justiça acatar e colocar em prática – disse Zé Inácio. 
 
Empresários maranhenses tentam na Justiça derrubar o feriado instituído por sanção do 
governador Flávio Dino ainda em 2017. 
 
Para Zé Inácio, manter a data apenas dignifica o Maranhão… 

 

 

  



 

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 

ASSUNTO: 
Para o deputado Wellington, queda do PIB e aumento 

da extrema pobreza no Maranhão atestam 
incompetência de Flávio Dino 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/11/2018 

Para o deputado Wellington, queda do PIB e aumento da extrema pobreza no Maranhão 
atestam incompetência de Flávio Dino 

 
Wellington denunciou indicadores desfavoráveis, resultado, segundo ele, da incompetência do governador 

 
“Queda do PIB e aumento da extrema pobreza mostram a incompetência de Flávio Dino 
no Maranhão”, diz deputado Wellington 
 
De acordo com análise de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
O Maranhão foi um dos estados que registrou maior queda acumulada do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas em 2015 e 2016. Pelos 
dados, a queda no PIB do Maranhão equivale ao percentual de -11,5%. 
 
Sobre o assunto, o deputado Wellington destacou que esse resultado é fruto de uma 
política econômica e financeira mal planejada e lamentou que quem mais sofra com isso 
seja a população. 
 
“Esse resultado nos dados aponta aquilo que a população já vem sentindo há tempos: o 
aumento da pobreza. Com isso, a arrecadação e os investimentos sofrem uma 
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considerada diminuição, ainda que o governador insista em penalizar os mais humildes, 
tomando carros e motos com IPVA atrasado, por exemplo. Queda do PIB e aumento da 
extrema pobreza mostram a incompetência de Flávio Dino no Maranhão. Isso tudo é 
fruto de uma política econômica e financeira mal planejada. Hoje, onde antes tínhamos 
supermercados ou grandes lojas, atualmente temos pontos fechados. Flávio Dino fez 
com que grandes empresários decretassem falência e isso gera desemprego. Agora, não 
adianta culpar o cenário nacional. Governador, não seja covarde! Encare os problemas e 
resolva. Pare de procurar desculpas para tentar justificar a sua incompetência”, disse o 
deputado Wellington. 
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Aprovado projeto de autoria do deputado Wellington que institui prêmio aos advogados 
do Maranhão 

 
Wellingtoin destacou que o papel do advogado é indispensável para o funcionamento da sociedade 

 
O Projeto de Resolução N° 907/2018, de autoria do deputado estadual Wellington do 
Curso, foi aprovado de forma unânime, por todos deputados. Com isso, fica instituído o 
Prêmio “Advocacia Cidadã Maranhense” que será entregue anualmente no dia 11 de 
agosto, Dia do Advogado, ou em data próxima, em sessão solene a ser realizada no 
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, especialmente para este 
proposito. 
 
O Prêmio será destinado aos casos pro bono público que tenham contribuído para o 
desenvolvimento social do Estado do Maranhão ou que tenham garantido direitos 
essenciais para o cidadão maranhense, e que tenham sido concluídos durante o ano 
anterior à premiação. 
 
“O papel do advogado é indispensável para o funcionamento da sociedade, já que é ele 
quem assegura, na esfera jurídica, a todos os cidadãos a observância a seus direitos 
constitucionais e legais. Uma das manifestações éticas da atuação do advogado é a 
advocacia pro bono público, cuja essência é o voluntariado. Assim, é uma forma de 
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reconhecermos quem luta pela justiça de forma solidária, tendo como recompensa a 
garantia de direitos”, afirmou o professor e deputado Wellington, que desde o início do 
mandato tem defendido o fortalecimento e a valorização do exercício da advocacia no 
Maranhão. 
 
O Projeto de Resolução já está valendo para o ano de 2019 e poderá ser premiada a 
melhor iniciativa em cada uma das seguintes categorias: escritórios de advocacia; 
advogado autônomo; estudante de direito e instituição acadêmica. 
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Mídia nacional coloca como certa ida de Eduardo Braide e Pastor Gildenemyr para o PSL 

 
Eduardo Braide é atualmente presidente estadual do PMN no Maranhão e foi o segundo colocado na  
disputa pela Câmara dos Deputados com 189.843 mil votos. Já Pastor Gildenemyr foi eleito com 47.758 mil votos 

 
O site Metrópoles abordou a possível ida dos deputados eleitos Eduardo Braide e Pastor 
Gildenemyr, ambos do PMN, para o PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Os 
deputados maranhenses foram eleitos pelo PMN, partido que não passou pela cláusula 
de barreira. O site cita que o PSL deve iniciar 2019 com a maior bancada na Câmara dos 
Deputados. 
 
“Seduzidos pela eleição e popularidade do presidente Jair Bolsonaro, 10 parlamentares 
devem se unir à sigla, passando de 52 para 62 deputados na próxima legislatura. Esse 
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número fará com que o PSL ultrapasse o Partido dos Trabalhadores, com 56 eleitos, até 
então futuro dono do maior corpo político na Casa. Movimento semelhante é feito para 
aumentar a quantidade de senadores, atualmente, o PSL tem quatro representantes”, 
cita o site. 
 
A legislação permite a troca de partido para deputados de siglas que não conseguiram 
cumprir as regras estabelecidas sem cair na infidelidade partidária. Dentro desse grupo 
há 41 nomes aptos a trocar de legenda, sendo 32 deputados e nove senadores. 
 
O Metrópole cita que desde a eleição de Bolsonaro à Presidência, em 28 de outubro, as 
conversas entre parlamentares eleitos e o PSL se intensificaram. Muitos deles, inclusive, 
estiveram em Brasília e selaram acordo verbal para ingressar no novo partido. 
 
“Uma das bancadas do PSL que devem ganhar reforços é a do Nordeste. Atualmente, ela 
é representada por cinco deputados: o presidente do PSL, Luciano Bivar, eleito por 
Pernambuco; Julian Lemos (PSL-PB); Professora Dayane Pimentel (PSL-BA); Heitor Freie 
(PSL-CE); e General Girão (PSL-RN). A eles devem se juntar os deputados federais 
Fernando Rodolfo (PHS-PE), Eduardo Braide (PMN-MA) e Pastor Gildenemyr (PMN-
MA)”, afirma o site. 
 
Eduardo Braide é atualmente presidente estadual do PMN no Maranhão e foi o segundo 
colocado na disputa pela Câmara dos Deputados com 189.843 mil votos. Já Pastor 
Gildenemyr foi eleito com 47.758 mil votos. 
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De autoria de Zé Inácio, feriado estadual pelo Dia Nacional da Consciência Negra é 
sancionado 

 
Como militante do movimento negro, na Assembleia, Ze Inácio foi autor de propostas em defesa da causa,  
como o Projeto de Lei que criou cotas em concursos públicos no Estado 

 
Sancionada pelo governador Flávio Dino, a Lei 10.747/2017, de autoria do deputado Zé 
Inácio (PT), institui o feriado estadual pelo Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de 
novembro e, na próxima terça-feira (20), será cumprida pela primeira vez. 
 
Dessa maneira, o Maranhão será o sexto estado a adotar a referida data como feriado, 
lembrando a morte do principal líder negro brasileiro, Zumbi dos Palmares, que morreu 
em 1695. 
 
Em nosso estado, diversos municípios já aderiram ao feriado, a exemplo de São Luis e 
Imperatriz, e em todo o Brasil, pelo menos 100 municípios também fazem homenagem 
a Zumbi dos Palmares pelo Dia da Consciência Negra. 
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Em reconhecimento ao povo negro, durante o feriado irá acontecer eventos culturais 
pela resistência de sua cultura e em homenagem a Zumbi, pela luta que travou contra a 
escravidão, sendo um símbolo de bravura e resistência. 
 
Como militante do movimento, na Assembleia, Ze Inácio foi autor de propostas em 
defesa da causa, como, por exemplo, o Projeto de Lei que criou cotas em concursos 
públicos no Estado; de um Projeto de Resolução estabelecendo o mesmo benefício para 
negros em concursos no âmbito na Assembleia e de uma Indicação instituindo a mesma 
prerrogativa na esfera do Judiciário do Maranhão, tanto para técnicos como para 
magistrados. 
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Oposição reage após nova queda do PIB do Maranhão em 2016 

 
 
Deputados de oposição ao Governo do Estado atribuíram à atual gestão mais um 
resultado negativo da economia maranhense divulgado na sexta-feira, 16. 
 
O Maranhão registrou queda no volume do Produto Interno Bruto (PIB) pelo segundo 
ano consecutivo, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) ao divulgar a pesquisa de Contas Regionais de 2016 (saiba mais). 
 
De acordo com o levantamento, o PIB maranhense encolheu 5,6% em 2016 – depois de 
já haver recuado 4,1% em 2015. Nos dois anos, o estado registrou retração maior que a 
do Brasil. O último ano em que o IBGE registrou crescimento do Produto Interno do 
Maranhão foi 2014, com alta 3,9%, a oitava maior do país naquela ocasião. 
 
Para o deputado Adriano Sarney (PV), trata-se da confirmação de que a gestão do 
governo não conseguiu promover resultados reais. Segundo ele, o resultado já era 
esperado. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/16/sob-flavio-dino-pib-do-maranhao-cai-mais-uma-vez-diz-ibge/
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“Resultado que já esperávamos devido à forma que o governo comunista conduz a 
economia do estado. Aumento de impostos, redução de investimentos públicos, atraso 
e calote no pagamento de fornecedores, fim das políticas de atração de empresas para 
o estado, máquina estadual aparelhada e consequentemente inchada”, destacou. 
 
Para ele, o Governo do Maranhão definiu de forma equivocada suas prioridades de 
investimento. “O governo poderia criar políticas anticíclicas para reverter a queda do 
PIB, mas segue investindo errado o dinheiro do Bndes que era para infraestrutura e preza 
pelos custos de comunicação e obras eleitoreiras. Um governo de propaganda que está 
acabando com a economia de nosso estado. Vou propor uma audiência pública para 
debatermos esse resultado”, completou. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) apontou a política de arrocho tributário como 
o principal vetor da recessão estadual. 
 
“O cenário nacional já não era favorável, e, nessa conjuntura, em vez de fomentar o 
comércio e a produção industrial o que o governador Flávio Dino fez? Perseguiu 
empresários, arrochou os contribuintes com aumentos extorsivos de impostos. O 
resultado não poderia ser outro: comércio e indústria mais fracos. Não há economia que 
cresça dessa forma”, destacou. 
 
Previsão 
 
A divulgação do resultado oficial do IBGE acabou por confirmar previsão mais pessimista 
da Tendências Consultoria Integrada, divulgada ainda ano passado. De acordo com o 
estudo, a queda do PIB maranhense em 2016 seria de 6,9%. Já um relatório do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), órgão do Governo do 
Estado, apontava “para decréscimo de no máximo 4,8% em 2016” (relembre). 
 
O relatório do IBGE aponta, ainda, que o Maranhão segue com o menor PIB per capita 
do país: R$ 12.264,28. O instituto destaca que, ao longo da série histórica – iniciada em 
2002 -, o estado sempre figurou nas últimas colocações nesse quesito, no máximo 
alternando posição com o Piauí. 
 
“Ao longo da série, os dois estados alternaram posições, mas nunca subiram na 
classificação. O PIB per capita de ambos, no entanto, passou de 30% do nacional para 
40% em 2016. O Piauí foi o estado em que o valor do PIB per capita mais cresceu dentre 
todos as unidades da federação, cerca de 5,3 vezes entre 2002 e 2016 (de R$ 2.440,70 
para R$ 12.890,25)”, destacou o IBGE. 
 
Agricultura e construção puxaram resultado negativo 
 
Influenciaram na queda do PIB do Maranhão três atividades, de acordo com o IBGE: 
Agricultura, Comércio; e Construção. “A Agropecuária apresentou a maior variação 

http://gilbertoleda.com.br/2017/02/08/governo-detona-instituto-por-queda-do-pib-mas-admite-queda-do-pib/
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negativa entre 2015 e 2016, em comparação aos demais setores: -29,3%. O setor 
participou com 8,0% do total do valor adicionado bruto do estado em 2016, contra 10,4% 
em 2015. Entre as atividades, Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita 
apresentou a maior queda (- 47,8%) em relação ano anterior, em virtude da severa 
estiagem que atingiu o Maranhão”, diz o estudo. 
 
No setor de Indústria, apesar do bom desempenho das extrativas (18,0%) e eletricidade 
e gás – puxadas pela ampliação da atividade de extração de petróleo e gás natural no 
estado em 2016 -, houve variação negativa de 5,9% em relação a 2015. 
 
“Indústrias de transformação e Construção apresentaram retração em volume de 7,4% 
e 12,4%, respectivamente […], afetadas diretamente pela conjuntura econômica 
nacional em 2016, devido ao cenário de retração da indústria metalúrgica, no primeiro 
caso, e à paralisação de investimentos governamentais em infraestrutura, no segundo”, 
completa o relatório, que aponta, ainda, o baixo desempenho do setor de Serviços. 
 
“Vale mencionar, porém, o desempenho positivo nos serviços de Educação e saúde 
privados (variação em volume de 10,3%), que amenizaram parcialmente os efeitos da 
retração em volume de outras atividades, como Comércio e reparação de veículos 
automotores e motocicletas (-9,0%). A queda no segmento de comércio entre 2015 e 
2016 justifica-se pelo agravamento dos fatores recessivos no âmbito nacional que, 
somados aos efeitos negativos da redução de empregos formais e da massa salarial, 
afetaram o consumo das famílias e impactaram negativamente esta atividade”. 
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OAB-MA: AMMA refuta declarações de Mozart Baldez 

 
 
O “Sala de Entrevista”, quadro do telejornal Portal da Assembleia, recebeu, nesta quarta-
feira (14), o juiz Angelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão 
(AMMA). A entidade solicitou, por meio de ofício encaminhado à TV Assembleia, direito 
de resposta sobre as declarações do candidato à presidência da Ordem dos Advogados 
do Brasil no Maranhão (OAB-MA), Mozart Baldez, na segunda-feira (12), a respeito do 
trabalho da magistratura maranhense (saiba mais). 
 
A Diretoria de Comunicação da Assembleia concedeu o direito em respeito à Lei 
13.188/2015, que garante espaço ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou 
transmitida por veículo de comunicação. 
 
“Foi uma oportunidade para enfatizarmos que nossa magistratura merece todo o 
respeito, tem dignificado a toga que verga e leva um trabalho digno à população 
maranhense”, disse o juiz Angelo Santos. 
 
RESPOSTA 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/12/oab-ma-mozart-baldez-fala-sobre-suas-propostas-a-tv-assembleia/
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O presidente da AMMA disse que o advogado Mozart Baldez teria faltado com a verdade 
quando se referiu ao trabalho da magistratura maranhense, afirmando que a mesma age 
com o intuito de obter proveito próprio no pleito da OAB-MA. O juiz apresentou dados 
comprobatórios das ações do órgão em 2018. 
 
“Fechamos o terceiro trimestre em setembro com mais de 1,3 milhão de atos judiciais, 
incluindo sentenças, decisões, despachos, audiências e juris, para pouco mais de 307 
magistrados. O que demonstra, em média, mais de 4 mil atos judiciais por magistrados 
no Maranhão só em 2018”, informou o juiz Angelo Santos, ao rebater as críticas à 
morosidade da Justiça feita pelo candidato. 
 
O juiz assinalou que, caso alguém tenha algum ajuste a ser feito, que sejam apontadas 
provas robustas aos meios adequados, como é o caso das Corregedorias local e nacional. 
“Caso essa pessoa não tenha coragem de apresentar nenhum indício de desvio de 
conduta, que não fique levantando falsos testemunhos ou utilizando os meios de 
comunicação”, finalizou. 
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Na avaliação do parlamentar petista, estão querendo fazer com a prefeita França do 
Macaquinho o mesmo que fizeram com o ex-presidente Lula, ou seja, persegui-la e tirá-
la do processo político-eleitoral por saberem da força popular que a prefeita possui em 
Santa Luzia. 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT), usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na quarta-
feira, 14, para sair em defesa do mandato da prefeita de Santa Luzia, França do 
Macaquinho (PP), além de exaltar a sua gestão à frente do município, considerada como 
uma da melhores do Maranhão. 
 
O parlamentar petista fez ainda uma referência ao apoio popular que gestora conta, após 
ter participado, na terça-feira, 13, Santa Luzia, durante uma grande manifestação em 
defesa do mandato de França do Macaquinho, quando cerca de 15 mil pessoas 
ocuparam as ruas da cidade em defesa do seu mandato. 
 
“A população se mobilizou de forma espontânea fez um grande ato democrático, um ato 
em apoio à prefeita França do Macaquinho que permanece no comando da gestão 
daquele município porque a população reconhece o trabalho da prefeita, reconhece que 
ela vem fazendo um grande trabalho em favor da população. Na verdade, a prefeita 
França é considerada uma das melhores gestoras do Maranhão, com aprovação em 
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torno de 70% da população e isso ficou claro quando cerca de 15 mil pessoas ocuparam 
as ruas da cidade em defesa do mandato da prefeita”, assegurou o deputado. 
 
Perseguição política 
 
No seu pronunciamento, Zé Inácio fez referência ainda à tentativa da oposição local em 
apear a prefeita do poder numa espécie de golpe judicial, completamente desprovido de 
provas contra a gestora municipal. 
 
Na avaliação do parlamentar, estão querendo fazer com a prefeita França do 
Macaquinho o mesmo que fizeram com o ex-presidente Lula, ou seja, persegui-la e tirá-
la do processo político-eleitoral por saberem da força popular que a prefeita possui em 
Santa Luzia. 
 
“Quero destacar que, na última quinta-feira [8], todos nós fomos surpreendidos com 
uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o mandato da prefeita. 
Acreditando no Poder Judiciário, no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, nós 
ingressamos com medidas pertinentes que permitiram que a prefeita permanecesse no 
cargo. Digo mais, como tenho acompanhado o processo e dada a fragilidade das provas, 
provas inclusive que foram juntadas aos autos e produzidas de forma irregular, de forma 
clandestina, eu não tenho dúvidas de que o TRE-MA não validará essas provas que não 
terão fundamento necessário para manter a decisão anterior. A prefeita foi para a 
campanha só com a cara, a coragem e o apoio popular que lhe deu a expressiva votação 
que lhe consagrou vitoriosa e fez com que ela fosse eleita em 2016. Agora ela caminha 
para uma reeleição, ela é imbatível e por isso tenta criar uma situação que é de tirá-la 
do processo eleitoral, assim como fizeram com o Lula para não ser candidato porque 
sabiam que ele ganharia eleição, em primeiro turno”, concluiu Zé Inácio. 
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Movimentos de PCdoB, MDB e PSL nortearão o cenário político e partidário do 
Maranhão para 2020 

 
Márcio Jerry, Roberto Costa e Eduardo Braide: movimentos partidários visando as eleições municipais de 2020 

 
Três movimentos político-partidários estão em curso no Maranhão e, se concretizados, 
definirão o quadro de forças políticas que se baterão pelo poder já nas eleições 
municipais de 2020. O primeiro é uma provável fusão do PCdoB com o PPL, que poderá 
garantir a existência do primeiro, ameaçada pela cláusula de barreira aplicada aos 
resultados das eleições de Outubro. O segundo é guerra que se desenha dentro do MDB 
pelo comando do partido, com um grupo reivindicando que a direção da legenda no 
Maranhão seja entregue à nova geração. E o terceiro é a possibilidade de o deputado 
estadual e federal eleito Eduardo Braide, que controla o PMN, se filiar ao PSL e assumir 



 

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 

o comando do braço partidário do Governo Jair Bolsonaro no estado. Claro que existem 
outros campos partidários – como o PSDB, por exemplo –  que, destroçados nas urnas, 
começam a juntar o que sobrou para organizar a sobrevivência, mas os movimentos 
envolvendo o PCdoB, o MDB e PSL poderão nortear o cenário político do Maranhão nos 
próximos tempos. 
 
O PCdoB, mesmo com o desempenho excepcional no Maranhão, com a reeleição do 
governador Flávio Dino, dois deputados federais (Márcio Jerry e Rubens Pereira Jr.), uma 
expressiva bancada com seis deputados estaduais, que se somaram a 46 prefeitos e 
centenas de vereadores, não atendeu às exigências da legislação eleitoral no plano 
nacional e entrou na rota dos partidos ameaçados de extinção. No momento, o 
presidente da agremiação, Márcio Jerry, comanda uma série de conversas como o 
principal estrategista e articulador do partido e do Governo Flávio Dino, dentro das 
regras, para fortalecer o partido, sendo a fusão com o PPL, também ameaçado, o 
caminho mais adequado. A regularização da existência do PCdoB o manterá como a 
maior força partidária em ação no Maranhão, com larga possibilidade de sair das urnas 
de 2020 tão ou mais forte do que entrou. O PCdoB trabalha com foco em objetivos como 
ganhar as prefeituras de São Luís e Imperatriz. 
 
No campo contrário, o MDB, que saiu das urnas amargando a mais devastadora derrota 
sofrida desde que o Grupo Sarney assumiu o seu controle no Maranhão, no início dos 
anos 90 do século passado, é um partido profundamente dividido. De um lado, uma 
corrente liderada pelo deputado estadual reeleito Roberto Costa reivindica que o partido 
seja comandado pela nova geração. Esse movimento se choca frontalmente com a ex-
governadora Roseana Sarney, que anunciou interesse em assumir o comando do partido 
com a saída iminente do senador João Alberto. Ao invés de conter a onda jovem, o aviso 
de Roseana Sarney só acirrou os ânimos, com vozes da ala jovem também avisando que 
não aceitarão que ela assuma o comando do partido, havendo emedebistas afirmando 
que nesse caso deixarão o partido. Esse grupo respeita a velha geração, mas acha que 
ela já deu o que tinha de dar e que agora é a vez da nova geração traçar os rumos do 
partido. Os nomes mais cotados para assumir o comando emedebista são Roberto Costa, 
o deputado federal Victor Mendes, o atual secretário nacional da Juventude, Assis Filho, 
e o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, podendo, numa hipótese remota, haver um 
acordo em torno do deputado federal reeleito Hildo Rocha. O objetivo principal do MDB 
é manter a prefeitura de Imperatriz. 
 
O terceiro movimento envolve o deputado estadual e federal eleito Eduardo Braide, que 
saiu das urnas como um fenômeno eleitoral, e o PSL, partido do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, que só conseguiu eleger um deputado estadual no Maranhão, Pará 
Figueiredo. O PSL vem sondando Eduardo Braide para que ele se filie aos seus quadros 
e, no caso, assuma o comando da agremiação no Maranhão. A proposta é tentadora, 
porque no caso, Eduardo Braide se tornaria a voz do Governo Bolsonaro no Maranhão, 
já que os representantes do partido – o vereador Chico Carvalho, que o preside no 
estado, e a ex-prefeita Maura Jorge, que levantou a bandeira bolsonaristas no Maranhão 
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nas eleições deste ano, não têm cacife político e eleitoral para falar em nome do partido. 
Político com faro apurado e que mede e pesa todos os seus movimentos, Eduardo Braide 
avalia a proposta com cuidado extremo. Sabe que jogará nos extremos: se entrar no PSL 
e o Governo Bolsonaro der certo no Maranhão e no País, terá poder de fogo para bancar 
qualquer projeto eleitoral; mas, a coisa se não for bem, ele poderá até mesmo 
comprometer sua carreira, brilhante até aqui. O foco direto e imediato de Eduardo 
Braide é se tornar prefeito de São Luís. 
 
Os desfechos desses três movimentos devem acontecer nos próximos dois meses e, com 
certeza, nortearão os grupos na direção das urnas municipais de 2020. 

 

 


