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Gesto de Brandão a Othelino demonstra união política e harmonia entre poderes 

 
 
Em razão da viagem do governador Flávio Dino a Londres, onde participará do Brazil 
Forum UK, na London School of Economics and Political Science, o governo do Maranhão 
esteve sob o comando do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, nos dias 
16 e 17. 
 
Dentre os destaques deste fato, deputados e secretários de Estado chamaram atenção 
para o gesto do vice-governador Carlos Brandão, que licenciou-se, dando oportunidade 
de condução do governo ao deputado Othelino Neto. 
 
“Considero isso um gesto de gentileza com o Poder Legislativo que demonstra essa 
relação saudável, respeitosa que existe entre os poderes executivo e legislativo do 
Maranhão”, destacou o presidente da Assembleia e governador em exercício Othelino 
Neto. “Do ponto de vista político, esse ato pode ser visto como algo que reforça a 
unidade”, completou. 
 
O líder do governo na Assembleia, deputado Rafael Leitoa, em fala na sessão de quarta-
feira (15), tratou da importância do gesto para a união entre a Casa do Povo e o 
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Executivo. “Como líder do Governo, desejo boa sorte e também enalteço o grande gesto 
político que o vice-governador Brandão faz com esta casa, dando uma oportunidade para 
que o presidente Othelino fique no comando do Governo do Estado, conduzindo um 
governo exitoso, que é o Governo Flávio Dino, com essa agenda já estabelecida”, 
declarou Leitoa. 
 
Na mesma direção, o secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, 
Rodrigo Lago, elogiou o vice-governador. “O que nós vemos hoje no Maranhão é a plena 
harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, o gesto do vice-
governador Carlos Brandão demonstra a grande confiança dele no trabalho da 
Assembleia Legislativa do Estado em especial na figura do presidente Othelino Neto que 
vem conduzindo os trabalhos de forma bastante republicana e democrática”, comentou 
o secretário. 
 
A partir deste sábado (18) e até amanhã (19), o estado terá como chefe do executivo o 
vice-governador Carlos Brandão, que retorna de licença não remunerada pedida para 
tratar de assuntos particulares. Na segunda-feira, o governador Flávio Dino retorna ao 
Brasil e reassume o governo, vendo a união do grupo político que lidera e também a 
harmonia entre os poderes no Maranhão cada vez mais reafirmada. 
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Governador em exercício, Othelino Neto vistoria obras em Jenipapo dos Vieiras e Barra 
do Corda 

Espaço que servirá de trabalho para dezenas de pais e mães de família no município de 
Jenipapo dos Vieiras, o Mercado Municipal está em fase de obras de construção, 
executadas pelo Governo do Estado. A obra foi alvo de vistoria do governador em 
exercício, Othelino Neto, que acompanhado de comitiva de secretários do município e 
autoridades políticas, avaliou o cronograma de serviços e conheceu o projeto de reforma 
do mercado. 
 

 
Governador em exercício também vistoriou obras em Barra do Corda. (Foto: Nael Reis). 

 
A visita ocorreu nesta sexta-feira (17), às 11h, integrando agenda de trabalho iniciada na 
quinta-feira (16), quando Othelino Neto, que é presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, assumiu o Governo do Estado. Ainda na agenda, o governador em exercício 
e comitiva realizaram vistoria a obras de drenagem em ruas de Barra do Corda. As obras 
são realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) em parceria com as 
prefeituras. 
 
A construção do mercado é uma demanda antiga de feirantes e comerciantes da região. 
O Mercado Municipal vai ganhar nova e moderna estrutura física, que vai permitir aos 
feirantes oferecerem suas mercadorias em um ambiente mais higienizado, garantindo 
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aos consumidores produtos de qualidade e mais saudáveis. Por meio de convênio, o 
terreno foi adquirido pela Prefeitura e a obra é executada com recursos do Governo do 
Estado. 
 
“Mais um dia de trabalho e cumprimento de agenda importante para o Maranhão, 
levando infraestrutura aos municípios do interior do Maranhão. São diversas obras em 
Jenipapo dos Vieiras e em Barra do Corda com fins a melhorar a qualidade de vida das 
populações nestas áreas. Um trabalho resultado de uma exitosa parceria entre o 
Governo e as prefeituras”, pontuou Othelino Neto. 
 
O prefeito da cidade, Moisés Ventura, ressaltou o significado do trabalho em um espaço 
que vai empregar várias pessoas e contribui para movimentar a economia interna. “Essa 
parceria é muito importante para a nossa sede e povoados de onde temos o incentivo 
de vários agricultores. Formalizamos o pedido da construção desse mercado em uma 
visita do governador Flávio Dino em nossa cidade, ano passado. Agora, com a obra em 
andamento e os recursos garantidos, em breve teremos o tão sonhado mercado”, 
destacou o gestor. 
 
Dando prosseguimento à agenda de trabalho, Othelino Neto esteve em Barra do Corda, 
às 13h, para vistoria nos serviços de infraestrutura em ruas do município. Nesta etapa, 
recebem melhorias diversas vias nos bairros Trizidela e Juá. Em uma delas, a Rua Rio 
Purus, recebe obras que compreendem uma extensão de 500 metros lineares, trecho 
que recebe drenagem dupla. 
 

 
Governador em exercício também vistoriou obras em Barra do Corda. (Foto: Nael Reis). 
 

Os serviços na rua Rio Purus incluem, ainda, duas sessões de tubulação, que garantirão 
melhor escoamento da água, resolvendo o problema histórico dos alagamentos durante 
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o período chuvoso. “Em Barra do Corda, o Governo concretiza um antigo sonho das 
comunidades e é uma satisfação vir aqui ver o andamento destes serviços e reforçar o 
apoio do Governo às obras de melhorias para as prefeituras”, destacou Othelino Neto. 
 
O prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, destacou que a obra do Governo é muito 
significativa e mudou a vida dos moradores para melhor, pela sua abrangência e 
qualidade na execução dos serviços. “Qualidade esta que foi testada passando por um 
inverno rigoroso e aqui está uma ação de positivo impacto na nossa região e nos alegra 
receber do Governo do Estado algo tão importante. É uma obra que liga dois importantes 
bairros da cidade, há muito esperada e agora Barra do Corda recebe esse grande 
presente”, enfatizou. 
 
Para Celso Ferreira, que trabalha na rua Rio Purus, a obra é “um ótimo trabalho do 
governador Flávio Dino para quem mora aqui e agora vai poder caminhar numa rua sem 
buraco e com segurança para as pessoas”. 
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Presidente em exercício da Assembleia participa do encerramento da “I Semana de 
Cuidados com a Saúde do Servidor” 

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert Cutrim (PDT), 
participou, na manhã desta sexta-feira (17), no Plenarinho, do encerramento da “I 
Semana de Cuidados com a Saúde do Servidor”, uma inciativa da Diretoria de Saúde 
Ocupacional, em parceria com a Escola do Legislativo, Grupo de Esposas de Deputados 
do Maranhão (Gedema) e Hospital São Luís (HSLZ). 
 

 
 
Participaram do evento o diretor de Saúde da Assembleia, Dionilo Gonçalves Costa 
Júnior; o diretor geral da Assembleia, Walney Pereira e também o diretor de 
Comunicação da Assembleia, jornalista Edwing Jinkings, a diretora adjunta, jornalista 
Silvia Teresa, e o diretor de Recursos Humanos, Eduardo Ribeiro, além do diretor geral 
do Hospital São Luís (HSLZ), Plínio Tuzzolo. Na oportunidade, foi exibido um vídeo com 
informações de tudo o que aconteceu durante a Semana. 
 
Os servidores foram atendidos pelos médicos do Hospital São Luís/Centro Ambulatorial 
Diagnósticos Holandeses (CADH). A programação também contou com palestras 
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educativas. Amanhã (18), as consultas com o gastroenterologista serão realizadas no 
turno matutino, no CADH (Avenida dos Holandeses). 
 
Glalbert Cutrim ressaltou que a “I Semana de Cuidados com a Saúde do Servidor” foi 
produtiva. “Cada vez mais, o corpo técnico administrativo da Assembleia Legislativa do 
Maranhão valoriza os servidores. Foi um trabalho incansável do nosso diretor de Saúde 
e demais diretores, sempre antenados para que todos os setores funcionem a contento. 
Fico feliz em poder compartilhar desse momento e ver que os servidores ficaram felizes 
com o resultado final. Esperamos que, em um curto prazo, possamos repetir essa 
iniciativa”, disse, agradecendo a parceria com o Hospital São Luís (HSLZ). 
 
“Foi uma excelente semana, tanto para o servidor quanto para a Diretoria de Saúde e 
também para o Hospital do Servidor. Foi uma campanha muito proveitosa e sugiro que 
possamos repeti-la, pois, dessa forma, ajudaremos os funcionários naquilo que 
entendemos ser mais importante, tal seja, a saúde do trabalhador”, disse Costa Júnior. 
 
As palestras educativas tiveram alta adesão. Os servidores receberam informações 
importantes sobre doenças e como preveni-las. Costa Júnior afirmou que a equipe de 
Saúde do Legislativo Estadual está articulada e preocupada também com a prevenção. 
“O trabalho da Diretoria de Saúde está bastante voltado para campanhas que visam, 
acima de tudo, levar informação para os servidores, porque informação também é 
saúde”, frisou, agradecendo a parceria com o Hospital São Luís e o apoio do Legislativo 
Estadual. 
 
Parceria 
 
O diretor geral do Hospital São Luís (HSLZ), Plínio Tuzzolo, ressaltou a importância da 
parceria entre a Assembleia e a unidade de saúde. “É uma satisfação muito grande 
estabelecermos essa parceria preventiva. O HSLZ sente-se gratificado pela sensibilidade 
desta Casa, para que possamos fazer um atendimento diferenciado. Essa prevenção é 
fundamental. Vocês estão de parabéns por desenvolver esse projeto”, disse Plínio 
Tuzzolo. 
 
Walney Pereira, por seu turno, parabenizou a parceria com o Hospital do Servidor e 
destacou o trabalho conjunto da Diretoria de Saúde, Escola do Legislativo e Gedema, 
para que a Semana transcorresse da melhor forma possível. “A procura foi muito grande 
e isso é importante para a saúde do servidor, pois com a saúde em dia, todos terão mais 
ânimo para trabalhar. Foi mais um gol de placa da Assembleia, do Gedema, da Diretoria 
de Saúde e da Escola do Legislativo”, disse. 
 
Olhar integral 
 
A psicóloga Flávia Uchoa, que ministrou a palestra “Síndrome de Esgotamento 
profissional: Síndrome de Burnout”, elogiou a Diretoria de Saúde da Assembleia por levar 



 

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 

informações ao servidor e, também, disponibilizar consultas e exames. “Uma iniciativa 
inovadora para valorizar o servidor. Nós sabemos dos problemas da saúde pública no 
Brasil, das dificuldades de se conseguir marcar uma consulta e fazer exames, e a 
Assembleia Legislativa disponibilizou isso. A ideia foi fantástica”, afirmou Flávia Uchoa. 
 
“Foi uma excelente campanha e espero que a Diretoria de Saúde realize outras, pois 
facilita muito a vida do servidor, que não precisa se ausentar do local de trabalho para 
fazer consultas e exames. Sugiro que esse tipo de campanha aconteça de quatro em 
quatro meses, pois há servidores com problemas crônicos que precisam desse 
acompanhamento”, finalizou Telma Regina Figueiredo Vieira, taquígrafa da Assembleia 
Legislativa. 
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Governador em exercício discute ações de moradia e parcerias para São Luís 

O governador em exercício Othelino Neto recebeu, na tarde de quinta-feira (16), no 
Palácio dos Leões, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o presidente da 
Câmara dos Vereadores, Osmar Filho; o secretário de Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid), Rubens Junior, e o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, 
Rodrigo Lago. Além das visitas de cortesia, nas reuniões eles discutiram detalhes sobre 
os programas de moradia do Governo do Estado, além das ações específicas voltadas 
para São Luís. 
 

 
 
“Recebo com muita alegria a visita do presidente da Câmara e do prefeito, dois 
importantes agentes políticos do Estado, um comanda a nossa capital; o outro, a 
Câmara”, destacou o governador em exercício. 
 
Edivaldo Holanda Júnior destacou a aproximação entre governo estadual e município: 
“O deputado assume interinamente e nós viemos aqui trazer um abraço e também 
conversar um pouco sobre política, sobre o grande trabalho que o governador Flávio 
Dino vem fazendo no Estado do Maranhão, dando continuidade a uma série de ações 
também para São Luís”, comentou. 
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O presidente da Câmara, Osmar Filho, também falou das ações do governo e da 
representação popular na reunião. “Sabemos que, desde o começo de sua atuação 
política, há ações para a cidade de São Luís e agora não foi diferente. Discutimos a 
situação da capital, as políticas públicas a serem implementadas pelo governo em 
parceria com a Prefeitura e a Câmara e, na condição de representante da população, 
também participamos dessa interlocução. Nos sentimos muito felizes com o que 
ouvimos do governador Othelino”, declarou o presidente da Câmara. 
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Othelino Neto recebe deputados e senadora Eliziane Gama no Palácio dos Leões 

Encerrando a agenda de governador em exercício do Maranhão, o deputado Othelino 
Neto (PCdoB) recebeu, nesta sexta-feira (17), a visita de cortesia da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania), dos deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e Márcio Jerry (PCdoB) 
e do deputado estadual Neto Evangelista (DEM). O secretário de Estado de Comunicação 
Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, também acompanhou a visita. 
 

 
 
Othelino Neto ressaltou que esses encontros simbolizam a harmonia, a confiança e a 
relação respeitosa que há entre os diversos agentes políticos do Maranhão. “Receber o 
presidente do meu partido, o deputado federal Márcio Jerry, bem como o deputado Bira 
do Pindaré, a senadora Eliziane Gama e o deputado Neto Evangelista me deixa muito 
feliz, pois são agentes políticos importantes. Um momento muito enriquecedor para a 
minha carreira política”, afirmou. 
 
“Fiz questão de vir ao Palácio dos Leões para prestigiar meu amigo, deputado Othelino 
Neto, que está no exercício do cargo de governador do Estado, na ausência do 
governador Flávio Dino. Parabenizo-o por essa experiência, que é sempre marcante e 
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honrosa para qualquer um de nós e, certamente, ele está aqui cumprindo a agenda 
rigorosamente, alinhado com o nosso governador e dentro daquilo que são os interesses 
do estado do Maranhão, declarou o deputado Bira do Pindaré. 
 
O deputado federal Márcio Jerry manifestou alegria, como presidente estadual do 
PCdoB, pela interinidade da gestão do deputado Othelino Neto como governador do 
Maranhão. “Para nós, tem uma dimensão simbólica de muita importância e foi a razão 
de eu vir aqui trazer os meus cumprimentos, em nome de todo o partido a ele, não só 
por esse momento, mas pelo trabalho que vem desenvolvimento ao longo da sua 
militância política”, afirmou. 
 
“Venho trazer meus cumprimentos e a minha felicidade ao, hoje, governador Othelino, 
um grande líder, que tem demonstrado isso claramente pelo trabalho que faz na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, unificando a Casa. Desejo sucesso, em um 
momento que é rápido, mas é importante, porque marca pela representatividade que 
ele traz para o estado do Maranhão. Othelino é um grande companheiro, um grande 
líder e, hoje, no Governo do Maranhão, uma grande honra para todos”, completou a 
senadora Eliziane Gama. 
 
O deputado Neto Evangelista ressaltou que, além do papel importante que cumpre na 
Assembleia Legislativa, de manter a Casa em harmonia entre seus pares e entre os outros 
Poderes, o deputado Othelino Neto demonstra, nesse período como governador em 
exercício, a sua liderança política em todo o estado. 
 
“Passaram diversas personalidades, de todos os Poderes, pelo Palácio dos Leões, 
visitando o governador Othelino e isso é uma demonstração de união e de força política, 
que também é peculiar no nosso presidente Othelino Neto”, disse Neto. 
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Dados do levantamento qualitativo feito pelo Instituto Escutec aponta diferencial no pré-
candidato do DEM, que leva vantagem em opinião positiva tanto sobre Eduardo Braide 
quanto Duarte Júnior 

 
CARISMA E BOA IMAGEM PESSOAL DESTACAM O PERFIL DE NETO EVANGELISTA na avaliação do eleitor de São Luís 

 
Os dados qualitativos da pesquisa Escutec sobre a preferência do eleitor na sucessão de 
São Luís apontam um diferencial competitivo do candidato do DEM, Neto Evangelista, 
em relação aos seus principais adversários. 
 
O deputado estadual tem uma imagem positiva que sobrepõe as de Eduardo Braide 
(PMN) e Duarte Júnior (PCdoB), seus dois principais adversários na pré-campanha. 
 
Para o eleitor ludovicense, o “carisma” se destaca na personalidade de Evangelista. 
 
O parlamentar é visto com “perfil arrojado”, “muito simpático” e de “postura firme”, 
sem passar “arrogância”, o que lhe dá vantagem em relação a Braide e Duarte. 
 
O pré-candidato do PCdoB, apesar de pontuar bem nas intenções de voto, sofre na 
análise qualitativa, porque é visto, dentre outras coisas, como “arrogante”. 
 
Já Eduardo Braide, o líder em todas as pesquisas, tem uma imagem frágil na visão do 
eleitor; é tido como “inseguro”, “sem postura firme”, “muito tímido” e com “pouco 
carisma”. 
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Os números da Escutec, amplamente divulgados semana passada, mostram Eduardo 
Braide, Duarte Júnior e Neto Evangelista como os principais números na corrida pela 
sucessão de Edivaldo Júnior. 
 
Mas são os dados qualitativos – as entrelinhas dos questionários, divulgadas só no blog 
Marco Aurélio D’Eça – que apontam para uma competitividade maior de Evangelista. 
 
E isso pode fazer a diferença em 2020… 
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Cenário segue desolador 

 
Deputado Adriano condenou o desperdício de dinheiro público, inchaço da máquina e medidas paliativas,  
muitas vezes demagogas 

 
Os sucessivos aumentos de impostos e os excessivos gastos da máquina pública, 
principalmente durante o período eleitoral no Maranhão, contribuíram para o 
empobrecimento de nossa população, desemprego, alto custo de vida e uma das mais 
altas inflações do país. O fato que vem sendo ocultado por Flávio Dino e seu secretariado 
é simples: a gestão econômica de nosso estado é a pior de sua história, pois não se baseia 
em um projeto de estado, mas um projeto de poder. 
 
A taxa de inflação acumulada em 2019 no Brasil é de 4.94%. Em São Luís, a capital 
maranhense, esse número foi de 5.49%, um aumento nos preços de produtos e serviços 
acima da média nacional. Fruto certamente do aumento abusivo de impostos estaduais. 
Essa realidade escancara a falácia comunista de que a crise local é consequência do 
problema nacional. Não é. 
 
Estas afirmações, diferentemente do mundo de fantasia e propaganda do governo, são 
baseadas em números coesos e inquestionáveis. Passados quatro anos, hoje nosso 
estado tem o menor percentual de trabalhadores com carteira assinada, 50,3%. O 
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trabalho por conta própria, que encarcera a população na informalidade, é um dos 
maiores do Brasil, 33,5%. O índice de desocupação no estado também é grande, 16,35%, 
e o de subutilização da força de trabalho é de 41,1%. Cenário muito diferente de quatro 
anos atrás quando o Maranhão crescia mais do que a média nacional e empresas aqui se 
instalavam, a exemplo da Suzano e outras trazidas pelo programa Pró-Maranhão, hoje 
extinto. Dados do IBGE mostram que o número de pessoas vivendo abaixo da linha de 
pobreza aumentou no Maranhão. 
 
Como se não bastasse a falta de incentivo, o governo optou por uma espiral de aumentos 
de impostos que tem efeito direto na estagnação econômica de nosso estado. Foram 3 
reajustes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos primeiros 
quatro anos da gestão Flávio Dino (PCdoB). Na comparação com os dois primeiros meses 
de 2015 e os dois primeiros meses de 2019, pagou-se 30% a mais do tributo. Isto sem 
levar em conta o último aumento de ICMS que entrou em vigor apenas em março deste 
ano. Ou seja: o estado aumentou consideravelmente o montante do que tira da mesa do 
trabalhador e transferiu para uma máquina ineficiente e um projeto de poder nacional 
do PCdoB. 
 
Ao invés de turbinar a economia com políticas sérias, cortes de impostos e gastos 
governamentais, incentivo a iniciativa privada e ao empreendedorismo, o que vemos no 
governo comunista é desperdício de dinheiro público, inchaço da máquina e medidas 
paliativas, muitas vezes demagogas. Hoje, o Maranhão é o estado com o maior número 
de secretarias do Brasil, uma estrutura pesada e ineficiente. Estão remando contra a 
maré da boa gestão. Ao invés de cortar custos, criam cargos para aliados políticos. 
 
Gastou-se muito com obras e ações eleitoreiras ano passado. As finanças do estado 
estão quebradas! Falo isso com a autoridade de quem dedica muito tempo para estudar 
e cobrar esse assunto na tribuna da Assembleia Legislativa. A bem da verdade é que o 
cenário econômico segue cada vez mais desolador. E os comunistas agora estão 
dispostos a utilizar o frágil Maranhão como veículo para projetos nacionais de poder. 
Estamos de olho. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Na Interinidade no Governo, Othelino plantou a semente de uma candidatura 
majoritária para 2022 

 
 
O deputado Othelino Neto (PCdoB), após assumir interinamente o Governo do Estado, 
reassumiu as atividades do Podere Legislativo, mas deixou uma semente plantada para 
concorrer a um mandato majoritário em 2022, quando estará em jogo a sucessão do 
governador Flávio Dino (PCdoB) e a cadeira ocupada por Roberto Rocha (PSDB) no 
Senado. 
 
Político da nova geração, habilidoso e com trânsito fácil em todas as correntes que atuam 
no plenário da Assembleia, Othelino, em conversas com jornalistas durante a 
interinidade no cargo de governador, não disse que cargo pretende disputar, mas deixou 
transparecer que o Senado ou vice-governador estariam em seus planos futuros. 
 
Foram dois dias intensos, de pauta cheia e muitas conversações. Othelino mostrou força 
e cacife junto a classe política para pleitar voos mais altos. O fato de ser filiado ao PCdoB, 
é um ponto a mais a seu favor, visto que os dois principais nomes do grupo alinhado ao 
Palácio dos Leões para concorrer ao governo em 2022, Carlos Brandão e Weverton 
Rocha, pertencem ao PRB e PDT, respectivamente, e o PCdoB, provavelmente, deverá 
querer indicar o vice. 
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Outra alternativa será a candidatura ao Senado. Como Flávio Dino está de olho na 
sucessão nacional e não dá a menor demonstração de que esteja interessado em 
disputar o mandato de senador, Othelino surge como uma alternativa viável. 
 
Mas apesar de todas as manifestações de apoio recebida durante a interinidade, o 
presidente da Assembleia mantém a cautela e adianta que quem decidirá o destino do 
grupo é o governador Flávio Dino. 
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DEM e PDT cada vez mais próximos na sucessão Municipal e Estadual 

 
 
Uma série de fotografias publicadas esta semana nas redes sociais do deputado estadual 
e pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista, revela a perfeita sintonia entre 
os partidos Democratas e PDT para a eleição de 2020 na capital. 
 
O registro fotográfico mostra o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, principal 
liderança nacional do DEM; o presidente estadual do PDT, senador Weverton Rocha, os 
deputados federais Juscelino Filho e Gil Cutrim e o deputado estadual Neto Evangelista. 
 
Na postagem, Neto não revela o teor das conversações ocorridas em Brasília, mas deixa 
claro que o encontros tratou de assuntos nacional, estadual e municipal, num claro 
indicativos de que as duas legendas já ensaiam aliança num futuro bem próximo. 
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PR e PP abrem as portas para Duarte Junior disputar a Prefeitura de São Luís 

 
 
O deputado estadual Duarte Júnior não ficará sem legenda para disputar a sucessão na 
capital, caso não consiga viabilizar sua candidatura pelo PCdoB. Pelo menos dois partidos 
já lhe ofereceram convite para participar do pleito em 2020. E ele ficou de estudar a 
possibilidade. 
 
O convite que o PR e o PP haviam lhe feito e que a princípio passou a ideia de que o 
parlamentar estaria apenas plantando um fake para se valorizar e pressionar o PCdoB a 
lhe garantir a legenda, foram verdadeiros, conforme confirmou o próprio Duarte Júnior 
em visita ao Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa esta semana. 
 
Ex-presidente do Procon-MA, Duarte Júnior trava uma batalha interna com o deputado 
federal licenciado e secretário de Cidades, Rubens Júnior, que não assume ainda 
publicamente a candidatura, mas fala abertamente nos bastidores sobre o desejo de ser 
o candidato do PCdoB. 
 
Como Duarte sempre externa fidelidade ao governador Flávio Dino e ao projeto político 
desenvolvido pelo Palácio dos Leões, resta saber qual será sua reação, caso seja 
preterido no processo de escolha do candidato comunista a prefeito de São Luís. O fato 
é que PP e PR estão de portas abertas. 
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Othelino Neto recebe deputados e senadora Eliziane Gama no Palácio dos Leões 

 
Othelino Neto ressaltou que esses encontros simbolizam a harmonia, a confiança e a relação respeitosa que há entre  
os diversos agentes políticos do Maranhão 

 
Encerrando a agenda de governador em exercício do Maranhão, o deputado Othelino 
Neto (PCdoB) recebeu, na tarde desta sexta-feira (17), a visita de cortesia da senadora 
Eliziane Gama (Cidadania), dos deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e Márcio Jerry 
(PCdoB) e do deputado estadual Neto Evangelista (DEM). O secretário de Estado de 
Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, também acompanhou a visita. 
 
Othelino Neto ressaltou que esses encontros simbolizam a harmonia, a confiança e a 
relação respeitosa que há entre os diversos agentes políticos do Maranhão. “Receber o 
presidente do meu partido, o deputado federal Márcio Jerry, bem como o deputado Bira 
do Pindaré, a senadora Eliziane Gama e o deputado Neto Evangelista me deixa muito 
feliz, pois são agentes políticos importantes. Um momento muito enriquecedor para a 
minha carreira política”, afirmou. 
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O deputado federal Márcio Jerry manifestou alegria, como presidente estadual do 
PCdoB, pela interinidade da gestão do deputado Othelino Neto como governador do 
Maranhão. “Para nós, tem uma dimensão simbólica de muita importância e foi a razão 
de eu vir aqui trazer os meus cumprimentos, em nome de todo o partido a ele, não só 
por esse momento, mas pelo trabalho que vem desenvolvimento ao longo da sua 
militância política”, afirmou. 
 
“Venho trazer meus cumprimentos e a minha felicidade ao, hoje, governador Othelino, 
um grande líder, que tem demonstrado isso claramente pelo trabalho que faz na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, unificando a Casa. Desejo sucesso, em um 
momento que é rápido, mas é importante, porque marca pela representatividade que 
ele traz para o estado do Maranhão. Othelino é um grande companheiro, um grande 
líder e, hoje, no Governo do Maranhão, uma grande honra para todos”, completou a 
senadora Eliziane Gama. 
 
O deputado Neto Evangelista ressaltou que, além do papel importante que cumpre na 
Assembleia Legislativa, de manter a Casa em harmonia entre seus pares e entre os outros 
Poderes, o deputado Othelino Neto demonstra, nesse período como governador em 
exercício, a sua liderança política em todo o estado. “Passaram diversas personalidades, 
de todos os Poderes, pelo Palácio dos Leões, visitando o governador Othelino e isso é 
uma demonstração de união e de força política, que também é peculiar no nosso 
presidente Othelino Neto”, disse Neto. 
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Othelino Neto pavimenta candidatura majoritária em 2022 

 
 
O governador em exercício, Othelino Neto, aproveitou os dois dias à frente do Estado 
para mostrar força e reforçar apoios políticos pelo Maranhão. O objetivo do presidente 
da Assembleia é pavimentar uma candidatura majoritária em 2022. 
 
De olho já nas próximas eleições e garantido na presidência da Assembleia pelos 
próximos quatro anos, Othelino realizou concorridas agendas durante os dois dias em 
que esteve comandando o Palácio dos Leões. 
 
Presidentes de poderes, deputados e prefeitos fizeram questão de exaltar o papel de 
Othelino na política maranhense. Alguns se anteciparam e afirmaram que estão com o 
comunista em uma eventual disputa pelo Senado em 2022. 
 
Ele preferiu adotar cautela quanto ao assunto, e afirmou que quem decidirá os rumos 
do grupo é Flávio Dino. Mas deixou transparecer que seu nome está em jogo. 
 
Quem sabe para a disputa pelo Senado ou na posição de vice-governador. 

 



 

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: 
Em 48 horas como governador, Othelino Neto inverteu 
a lógica da interinidade e ocupou novo espaço na cena 

política 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/05/2019 

Em 48 horas como governador, Othelino Neto inverteu a lógica da interinidade e ocupou 
novo espaço na cena política 

 
Othelino Neto (D) ´é o novo dado forte na grande renovação liderada por Flávio Dino 

 
Poucos fatos recentes repercutiram tão fortemente no meio político maranhense como 
a ascensão do presidente da Assembleia Legislativa (Alema), deputado Othelino Neto 
(PCdoB), ao Governo do Estado, na semana passada. Foram 48 horas de intensa 
movimentação nos bastidores da Situação e também da Oposição, desenhando um 
cenário que pode ter transformado o evento no primeiro passo de uma caminhada que 
poderá desaguar numa eleição majoritária em 2022, para senador ou para governador. 
Nesse contexto, vale chamar atenção para o fato de que, já como presidente reeleito da 
Assembleia Legislativa, Othelino Neto representa, com muita expressividade, o amplo e 
irreversível movimento de renovação na política do Maranhão iniciado com a eleição de 
Flávio Dino (PCdoB) para o Governo do Estado em 2014. E, no caso, com o diferencial 
que tem se relevado um político hábil, seguro, confiável, com posições firmes de grupo 
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e com uma visão larga, não limitadas ao velho e nada produtivo varejo que move a 
política miúda. 
 
O deputado-presidente Othelino Neto chegou à chefia do Poder Executivo na manhã de 
quinta-feira (14) para cobrir a licença-relâmpago tirada pelo o governador em exercício, 
Carlos Brandão (PRB), que por sua vez respondia pelo Governo cobrindo ausência do 
governador Flávio Dino, que deu um pulo até a Inglaterra para dar uma conferência 
sobre segurança pública numa escola britânica de polícia. Nada especial diante da 
lembrança de que vários casos idênticos ocorreram no estado nas últimas três décadas. 
No início de 1991, o então governador João Alberto (PFL) permitiu a ascensão do então 
presidente do Poder Legislativo, deputado Carlos Braide (PFL) por três dias. Mais 
recentemente, no final da primeira década dos anos 2000, a governadora Roseana 
Sarney (PMDB) viajou, o vice João Alberto (PMDB) assumiu e abriu para o então 
presidente da AL, deputado Marcelo Tavares (PSB), assumir o Governo por três dias. Em 
2014, Roseana Sarney, o vice Washington Oliveira e o presidente do Legislativo, 
deputado Arnaldo Melo, saíram do estado, permitindo a ascensão então presidente em 
exercício da Alema, depurado Marcos Caldas (PSDB), ao Executivo. O caso mais recente 
ocorreu em 2017, quando o governador Flávio Dino e o vice Carlos Brandão saíram, 
passando interinamente o Governo ao então presidente da Alema, deputado Humberto 
Coutinho (PDT), que foi governador por três dias. 
 
Todos esses eventos foram meramente formais, sem maiores repercussões, a começar 
pelo fato de que os presidentes da Alema que assumiram o Governo nesse período 
viveram as horas que comandaram o Estado como os momentos mais importantes das 
suas carreiras, já que nenhum alimentou perspectiva de lá chegar pelo voto direto. A 
passagem do deputado Othelino Neto pelo Palácio dos Leões produziu uma realidade 
rigorosamente inversa. Político jovem, em plena ascensão, vivenciou as horas da 
experiência de ser governador como uma possibilidade real de ali chegar pelo sagrado 
caminho das urnas. Nenhum devaneio, mas um sonho que pode virar objetivo e que, 
bem planejado, venha a se tornar realidade. Por que não? As pistas nessa direção são 
muito claras, carecendo de ousadia com pés no chão, com avaliação de fria, 
considerando taxas de risco e todos os prós e contras que movem a política. 
 
O presidente Othelino Neto é um político com pouco mais de 40 anos já com assento na 
távola das decisões maiores do Maranhão como presidente da Alema. Essa caminhada 
tem muito a ver com apoio do governador Flávio Dino e da aliança que lidera, mas é fruto 
também da sua habilidade política, que o levou a abrir caminhos e se colocar no lugar 
certo (1ª vice-presidência da Alema em 2015) quando poucos apostavam no seu cacife. 
Em seguida, com a morte de Humberto Coutinho, assumiu o comando do Poder na 
esteira de um excelente desempenho demonstrado nos vários momentos em que o 
presidente foi obrigado a se afastar. Depois, com a morte do presidente, assumiu o 
comando da Casa com a firmeza e determinação de um político maduro, que conhece o 
poder e seus limites; reelegeu-se deputado – foi o quarto mais votado -, ganhou novo 
mandato de presidente, e quatro meses depois antecipou a eleição e se reelegeu, 
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garantindo permanência no cargo até dezembro de 2022. Uma sequência de fatos dessa 
natureza, em duas Assembleias muito diferentes, nunca é protagonizada por um 
amador. 
 
Com essa trajetória, o deputado-presidente Othelino Neto pode ter se cacifado para 
vislumbrar um mandato majoritário na aliança dinista. Pode vir a ser pré-candidato a 
governador, como o são hoje o vice Carlos Brandão e o deputado federal Rubens Jr. 
(PCdoB), ou a senador – até o momento nenhum nome desponta, a não ser o do próprio 
governador Flávio Dino, caso não embarque numa candidatura presidencial. Se vier a 
brigar pelo Palácio dos Leões, terá a oportunidade de intensificar a renovação iniciada 
por Flávio Dino. Se o caminho for o Senado, poderá completar a renovação iniciada com 
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania). 

 


