
 

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: Notinhas – Informe JP, por Oswaldo Viviani e Lourival 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/11/2018 

Notinhas – Informe JP, por Oswaldo Viviani e Lourival 

 
  



 

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: 
Diretores da Assembleia participam de encontros no 

Congresso Nacional 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/11/2018 

Diretores da Assembleia participam de encontros no Congresso Nacional 

 
 
Os diretores da Assembleia Legislativa do Maranhão Valney Pereira (diretor geral), 
Braúlio Martins (Mesa) e Thiago Gonçalves (Assessoria da Presidência), participaram, 
nesta quinta-feira (22), de dois encontros no Congresso Nacional, em Brasília. Primeiro 
estiveram na Rede Legislativa de Governança e Gestão (ReGov), discutindo alternativas 
de gerenciamento mais eficientes. Depois, no Instituto Legislativo Brasileiro (IBL), 
reafirmando parcerias para a realização de cursos e consultorias. 
 
Na ReGov, os diretores discutiram novos modelos de governança, desenvolvidos pela 
Câmara Federal, com a finalidade de melhorar a rotina administrativa dos Poderes 
Legislativos. “Esse modelo que nos foi apresentado irá nos ajudar a avançar nos 
processos administrativos, aproximando, ainda mais, o Parlamento de cidadãos”, 
acentuou Valney Pereira. 
 
Já no IBL, durante reunião com o diretor executivo Antônio Helder Rebouças, foi 
reativado um convênio com a Assembleia Legislativa para a oferta de cursos, tanto 
presenciais, quanto à distância.“É de suma importância termos servidores capacitados 
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pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que é o braço operacional do Senado na área de 
treinamento e de tecnologia. Portanto, a Assembleia dá um grande passo ao reativar 
esse convênio”, destacou Braúlio Martins. 
 
De acordo com Thiago Gonçalves, os cursos devem chegar também às Câmaras 
Municipais, facilitando o diálogo com o Senado Federal. “O diretor do instituto se propôs 
a assinar um convênio, junto ao presidente Othelino Neto, estendendo o benefício para 
todas as Câmaras Municipais do Estado, tornando a Assembleia um elo para que elas 
cheguem de forma mais ágil no âmbito federal”, disse. 
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Deputados federais, estaduais e prefeitos filiados ao partido entendem que o ciclo que 
marcou a trajetória de nomes como Roseana Sarney, João Alberto e Edison Lobão 
fechou-se com o resultado das eleições de outubro 

 
Roberto Costa entende que já é hora de a ala jovem do MDB ascender ao comando partidário 

 
É cada vez mais forte a tendência de renovação nos quadros do MDB, partido hoje 
presidido no estado pelo senador João Alberto de Souza. 
 
O primeiro a manifestar-se pela renovação foi o deputado federal Hildo Rocha, que, 
inclusive, anunciou-se como candidato ao comando partidário. (Relembre aqui e aqui) 
 
Outras lideranças, como o deputado estadual Roberto Costa e o prefeito de Imperatriz, 
Assis Ramos, também entendem que é preciso oxigenar a legenda. 
 
Para Ramos, o ciclo que se manteve por 30 anos com João Alberto e os ex-governadores 
Roseana Sarney e Edison Lobão encerrou-se com as eleições de outubro. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/11/15/tenho-amplas-condicoes-de-fazer-um-mdb-melhor-afirma-hildo-rocha/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/10/18/114407/
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Hildo Rocha tem presença forte entre os diretórios municipais do MDB, partido que pretende fortalecer no estado 

 
Embora vinculado ao próprio João Alberto, Roberto Costa também entende que é hora 
de renovar. 
 
Neste aspecto, o próprio deputado federal João Marcelo Sousa – filho de João Alberto – 
acaba sendo visto como a continuidade do próprio pai no comando do partido. 
 
A eleição no MDB está prevista para dezembro… 
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Conflitos entre João Alberto, Roseana, Hildo Rocha e Roberto Costa pode implodir o MDB 

 
Após sucessivas derrotas, grupo Sarney bate cabeça 

 
Não convidem para a mesma mesa do senador João Alberto de Sousa e deputado federal 
Hildo Rocha. Os dois políticos entraram em rota de colisão por conta do comando do 
MDB no Maranhão e tudo indica que não continuarão militando na mesma legenda. 
 
Hildo quer a presidência do MDB e conta com o apoio da aliada Roseana Sarney, mas 
enfrenta forte resistência de João Alberto, que pretende entregar o comando da sigla 
para o deputado estadual Roberto Costa comandar as articulações visando as eleições 
municipais de 2020. 
 
Vendo o caldeirão fervilhando e prestes a explodir, Roseana Sarney, que acaba de ser 
derrotada nas urnas, quis dá uma de pacificadora e se apresentar como candidata do 
consenso, mas a emenda saiu pior que o soneto. Roberto partiu cima e seu grupo não 
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aceita ser comandado pela ex-governadora, o que deixou o ambiente ainda mais 
carregado. 
 
Aliados da dupla Roseana Sarney/ Hildo Rocha acusam Roberto Costa de querer se 
apropriar do partido para adquirir poder de barganha e levar a legenda para uma suposta 
aliança com o candidato do governador Flávio Dino na sucessão municipal de 2020, 
enquanto partidários da dupla João Alberto/Roberto Costa afirmam que o MDB como 
Roseana ou Hildo no comando não vai lugar algum. 
 
Os dois grupos não conseguem se entender e o caldo entornar a qualquer momento por 
conta do tamanho do fosso que os separam. Em um recente encontro do MDB, Roberto 
Costa partiu para cima da ex-governadora quando ela anunciou a intensão de ser 
candidata e anunciou que tudo que defende é feito com a orientação do senador João 
Alberto. 
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“Se for necessário vamos para o embate”, diz Fernando Pessoa sobre Rigo Teles 

 
Fernando Pessoa, deputado eleito 

 
O deputado estadual eleito Fernando Pessoa (SD) falou ontem, dia 21, em entrevista a 
Mirante AM, como será sua postura na Assembleia Legislativa do Maranhão (AL-MA). 
Pessoa disse que vai legislar em prol da população da Região Central do Maranhão, 
principalmente dos municípios de Tuntum e Barra do Corda. 
 
“Eu tenho falado que esse mandato não é meu. Eu não tenho mandato, eu não tenho 
vaidade, esse mandato é do povo e estarei na Assembleia para representar o povo da 
minha Região Central do Maranhão, em especial das cidades de Tuntum e Barra do 
Corda”, disse. 
 
Sobre seu adversário político em Barra do Corda, o deputado estadual Rigo Teles, o 
deputado eleito foi taxativo: “se for necessário vamos para o embate político. Espero 
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que o deputado Rigo Telles mude seu posicionamento, pois sua votação tem diminuído 
a cada eleição, espero que compreenda esse recado do eleitor.” 
 
Em relação ao seu posicionamento com o governo na Assembleia, Pessoa disse que irá 
votar no que for bom aos maranhenses. “Sou aliado e do grupo político do governador, 
mas meu compromisso principal é com o povo do Maranhão. Estarei votando as 
matérias de acordo com o que for bom aos maranhenses, se for bom, iremos aprovar, 
mas se não for, iremos votar contra”. 
 
Fernando Pessoa é cunhado do prefeito Eric Costa (Barra do Corda) e foi eleito com 
quase 50 mil votos. 
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Disputa pelo comando do MDB no Maranhão promete ser acirrada 

 
A ex-governadora Roseana Sarney afirmou a aliados que deseja disputar o comando 

 
A eleição para o novo comando do MDB maranhense promete ser bastante acirrada 
entre as lideranças mais velhas do partido e a ala jovem. Com o fim do mandato do atual 
presidente, o senador João Alberto, e com o desejo de não mais disputar o comando da 
sigla no estado, vários políticos da legenda já se colocam na disputa para sucedê-lo. 
 
A ex-governadora Roseana Sarney afirmou a aliados que deseja disputar o comando. 
Derrotada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) na última eleição, Roseana terá 
resistência da classe jovem do partido, que defende a renovação dos quadros do partido. 
 
As informações mostram que os jovens políticos Roberto Costa, Assis Filho e André 
Campos entrarão na disputa para promoverem uma renovação tão debatida nos últimos 
anos. Os números das urnas mostram que o MBD maranhense saiu totalmente 
fragilizafado e que suas velhas lideranças não conseguem mais aglutinar o apoio popular. 
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Outro que se coloca na disputa é o deputado federal Hildo Marques, que também prega 
a necessidade do partido renovar o comando de sua executiva no estado. 
 
A briga pelo comando da legenda deve movimentar o partido nos próximos meses e 
outras figuras do grupo Sarney, mas que são de outros partidos prometem entrar na 
briga. É aguardar para ver… 
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Roberto Costa também prega “mudança urgente” no comando do MDB 

 
 
Depois de o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, defender publicamente uma renovação 
nos quadros do comando do MDB maranhense (reveja), o deputado estadual Roberto 
Costa endossou a tese do correligionário. 
 
Em entrevista à Rádio Mirante AM, o parlamentar disse que “o partido precisa fazer 
urgentemente uma mudança no comando partidário”. 
 
“Isso é uma discussão que tem sido a pauta principal no Maranhão. eu tenho defendido 
a tese de que o resultado das urnas foi um recado ao nosso partido que precisa 
urgentemente e neste processo eu me incluo, de quadros novos no país e no Maranhão 
não é diferente. O partido precisa fazer urgentemente uma mudança no comando 
partidário, no comando político e dar oportunidade a uma nova geração política”, 
declarou. 
 
E apontou nomes que podem representar essa renovação: Vitor Mendes, João Marcelo, 
Assis Filho e o próprio prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/22/e-hora-de-outros-nomes-diz-assis-ramos-sobre-renovacao-no-mdb/
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“Eu tenho conversado com o senador João Alberto e nós temos bons nomes como Victor 
Mendes, João Marcelo, Assis Filho e o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Eu defendo a 
renovação, mas também tenho a humildade de reconhecer que o MDB teve um papel 
fundamental na vida do povo maranhense. A governadora Roseana Sarney tem um papel 
fundamental no desenvolvimento do Maranhão e eu tenho clareza que ela foi a maior 
governadora que o estado já teve”, completou. 
 
A ex-governadora Roseana Sarney ainda não se manifestou sobre o assunto. 
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ELEIÇÕES 2020: Enquete para prefeito já está no ar. Conheça quem é quem 

 
 
Post atualizado às 20h58 para fazer o seguinte reparo: Na verdade o recordista de votos 
nas eleições de 2018 para deputado federal foi Josemar do Maranhãozinho (PR) e não 
Eduardo Braide, que em verdade foi o mais votado de São Luis e não no estado todo) – 
A enquete Em quem você votaria para prefeito de São Luis em 2020?, já está no ar. 
 
Conforme o Blog do Robert Lobato anunciou ontem, apresenta-se um breve perfil de 
cada nome que conta na enquete para o leitor saber quem é quem no processo, muitos 
deles com chances reais de serem mesmo candidatos a prefeito da capital maranhense 
em 2020. Vamos lá. 
 
Adriano Sarney (PV) – Economista, empresário, administrador e deputado estadual de 
segundo mandato, Adriano é filho do ex-deputado federal e ex-ministro Sarney Filho, 
portanto, neto do ex-presidente José Sarney. É uma das principais, se não a principal 
aposta do grupo Sarney para o futuro, que pode ser dar logo em 2020 como candidato a 
prefeito de São Luis. Na Assembleia Legislativa tem sido uma das poucas vozes de 
oposição ao governo Flávio Dino. O deputado obteve 4.977 votos em São Luís na eleição 
de 2018 de um total de 50.679 votos. 
 
Alan Garcês (PSL) – Médico, natural de Belém (PA), Alan Garcês foi um dos primeiros 
apoiadores e organizadores, no Maranhão, do movimento em torno da candidatura do 
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agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Polêmico, o médico vez e outra está envolto a 
controvérsias seja na Ufma, onde é professor no curso de Medicina, ou na sociedade, 
quando ganhou notoriedade com divulgação de vídeos nas redes sociais atacando o PT 
e as esquerdas em geral. Alan Garcês atualmente integra a equipe de Transição de 
Governo indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. Em 2018 foi candidato a deputado federal 
e teve 20.288 votos, sendo que 8.303 deles em São Luís. 
 

Astro de Ogum (PR) – Atual presidente da Câmara Municipal de São Luís, já está no 
segundo mandato à frente da casa, o vereador Martiniano Moreira Leite, popular Astro 
de Ogum, já anunciou que será “candidato de qualquer jeito”. Ligado à cultura e ao 
mundo dos “santos”, Astro já detém quatro mandatos de vereador e em 2016 foi eleito 
com 9.703 votos. 
 
Duarte Júnior (PCdoB) – Eleito deputado estadual com surpreendentes 65.144, dos quais 
46.685 somente em São Luís, o advogado Duarte Júnior soube fazer bom uso da máquina 
do Procon-MA, do qual foi presidente até se licenciar para concorrer às eleições, e 
também das mídias em geral, tanto as redes sociais quanto da imprensa convencional. 
Pode ser considerado um “homem de mídia”. Se conseguir apoio do seu partido, Duarte 
Júnior pode ser dar trabalho aos adversários em 2020. 
 
Eduardo Braide (PMN) – Recordista de votos nas eleições de 2018 na cidade de São Luis, 
o deputado Eduardo Braide desponta atualmente como um dos nomes favoritos para 
prefeito em 2020. Sua meteórica ascensão política se deu em virtude de se tornar a 
“zebra” na eleição para prefeito de São Luís em 2016, quando surpreendeu meio mundo 
da política ao chegar ao segundo turno daquele pleito com uma estrutura mínima de 
campanha e sem tempo no horário eleitoral. Mesmo assim, por pouco não derrotou o 
atual prefeito Edivaldo Júnior. Consagrou-se o deputado federal em 2018 com 189.843 
votos, destes 131.553 somente em São Luís, a maior votação da capital. 
 
Eliziane Gama (PPS) – Atual mandatária do cargo de deputada federal, Eliziane Gama já 
foi deputada estadual por duas vezes e também por duas vezes disputou a prefeitura de 
São Luís: em 2012, quando chegou em terceiro lugar; e em 2016 quando de favorita 
acabou amargando um quarto lugar com apenas 6.19% dos votos válidos. Dois anos 
depois, como uma “Fênix”, Eliziane ressurge das cinzas e elege-se senadora da República 
com 1.539.916 votos, sendo que 227.856 em São Luis, o que a torna uma potencial 
candidata à prefeita em 2020. 
 
Empresário Janderson Landim (Sem partido) – Eis uma novidade que surge entre os 
possíveis candidatos a prefeito de São Luis. Empresário bem-sucedido, Janderson Landim 
é o que costuma-se chamar de outsider da política, embora sempre esteve próximo dela 
e dos políticos na condição de marqueteiro. Aliás, marqueteiro bem-sucedido dentro e 
fora do Maranhão. Janderson tem a convicção de que a gestão pública deve dar 
resultado tal como uma empresa, com a diferença que o lucro da gestão pública são os 
bons serviços prestados à população. É com essa concepção da política e dos negócios 
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públicos que o empresário deverá se apresentar em 2020 como candidato a prefeito de 
São Luís. 
 
Fábio Câmara (PSL) – Ex-vereador de São Luis, Fábio Câmara disputou uma vaga para a 
Assembleia Legislativa do Maranhão obtendo 14.838 votos, todo conquistas a partir do 
seu trabalho nas comunidades mais carentes. Na capital foram 10.520 votos, superando 
muitos nomes da política tradicional maranhense e ludovicense. Em 2020, Fábio 
assegura que estará na disputa pela sucessão de prefeito Edvaldo Júnior e aposta em 
concorrer pelo mesmo PSL do presidente eleito Jair Bolsonaro. 
 
Felipe Camarão (DEM) – No comando da Secretaria de Educação desde março de 2016, 
o procurador federal Felipe Camarão se tornou uma espécie de “coringa” do governador 
Flávio Dino e por pouco não foi o seu vice nas eleições de 2018 ou mesmo deputado 
estadual. Publicamente, o secretário nega que tenha planos eleitorais em mente, mas, 
de repente, pode aparecer com aquela clássica história: “Eu não quero, mas se o povo 
quiser…”. Tudo vai depender da conjuntura até 2020 e principalmente dos planos de 
Flávio Dino para o seu grupo político. 
 
Ivaldo Rodrigues (PDT) – Pedetista histórico, vereador licenciado, atual secretário de 
Governo da Prefeitura de São Luís, Ivaldo Rodrigues é um dos nomes que o PDT tem na 
“manga” para lançar nas eleições municipais daqui a dois anos. Militante social e político 
desde a juventude, vereador atuante, Ivaldo ganhou maior popularidade e também 
prestígio político com o advento da “Feirinha de São Luís”, idealizada e coordenada por 
ele. Por ser do PDT, mesmo partido do prefeito, pode ajudar no projeto do líder 
trabalhista em 2020. Já no terceiro mandato de vereador, Ivaldo Rodrigues foi eleito com 
5.115 votos em 2016. 
 
Márcio Jerry (PCdoB) – Querido e odiado em um só tempo, o presidente estadual do 
PCdoB foi eleito deputado federal com 134.223 votos, uma boa votação, mas aquém do 
que poderia obter na condição de segundo “homem forte” do Palácio dos Leões abaixo 
apenas do governador Flávio Dino. Márcio Jerry nunca tratou da possibilidade de ser 
candidato a prefeito de São Luís, até pela responsabilidade que possui na condição de 
presidente do seu partido, de líder político ligado ao grupo governador e agora na 
condição de deputado federal. Foram 17.246 votos em São Luís. Márcio Jerry pode não 
ser carismático a ponto de virar candidato a prefeito de São Luís, por outro lado é um 
erro crasso os adversários subestimarem a capacidade política do comunista. Com 
certeza as eleições de 2020 passará por Márcio Jerry. 
 
Neto Evangelista (DEM) – Uma das mais promissoras lideranças da nova geração de 
políticos maranhenses, o deputado estadual reeleito Neto Evangelista é um homem 
afeto a desafios. E deixou isso claro quando aceitou o convite do governador Flávio Dino 
para deixar o seu mandato de deputado estadual e assumir a gigantesca Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Neto tirou de letra o exercício do cargo de secretário da Sedes, 
tornando-se um dos melhores secretários do atual governo do Maranhão, se não o 
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melhor. Em 2018 obteve 49.480 votos, destes 12.510 em São Luís. A passagem pela 
Sedes credencia Neto Evangelista a tentar viabilizar um projeto mais ambicioso que é ser 
prefeito de São Luís. Mas, até 2020, há muito chão pela frente. 
 
Pedro Lucas Fernandes (PTB) – Outra grata liderança da nova geração de políticos do 
Maranhão, o vereador por São Luis Pedro Lucas Fernandes teve uma excelente votação 
para deputado federal elegendo-se com 111.538 votos, boa parte deles divididos entre 
o seu trabalho exercido na Câmara Municipal e o legado do seu pai, o ainda deputado 
federal Pedro Fernandes. Um dos vereadores com maior prestígio tanto com o prefeito 
Edivaldo quanto o governador Flávio Dino, Pedro Lucas saiu das urnas de 2018, em São 
Luis, com 32.825 votos, nada mal para quem entrou recentemente na política. Com 
certeza é um nome que deve crescer até 2020. 
 
Wellington do Curso (PSDB) – Considerado de longe um dos deputados estaduais mais 
atuantes, propositivos, assíduos e pontuais da Assembleia Legislativa do Maranhão, o 
empresário Wellington do Curso teve a sua excelente atuação parlamentar reconhecida 
pelo povo maranhense que o reelegeu com 24.950 votos, 17.328 votos só na capital São 
Luis. Incansável, Wellington deverá ser a principal voz da posição ao Palácio dos Leões 
na próxima legislatura. Em 2016, disputou a eleição de prefeito de São Luis ficando em 
terceiro lugar com 19.80% votos válidos, o que corresponde a exatos 103.951 votos. 
Portanto, Wellington do Curso é uma “foto” que pode reaparecer as urnas em 2020. 
 
Zé Inácio (PT) – “Baixadeiro da Gema”, petista histórico desde os tempos de estudante, 
Zé Inácio é atualmente o único deputado petista com assento na Assembleia Legislativa 
do Maranhão e continuará sendo a partir de fevereiro de 2019. Defensor de causas dos 
trabalhadores do campo e da cidade, direitos humanos e minorias em geral, Zé Inácio 
tem pautado o seu mandato também com apresentação de bons projetos para a 
sociedade. Além da experiência no parlamento, Zé Inácio possui experiência 
administrativa relevante, como ex-delegado Regional do Desenvolvimento Agrário e ex-
superientende estadual do Incra, ambos exercidos nos governos Lula e Dilma. Zé Inácio 
tem defendido o debate sobre candidatura própria do PT à prefeitura de São Luis, e com 
certeza deverá ser um nome que o partido apreciará dentro do calendário eleitoral 
próprio do PT. 
 
PS: A cada seis meses até as eleições municipais de 2020, o Blog do Robert Lobato fará 
enquetes atualizando com novos nomes que forem surgindo. 
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Abalada pela derrota nas urnas, cúpula do MDB se reúne hoje para definir rumo e evitar 
crise 

 
Roseana Sarney e Roberto Costa têm posições diferentes sobre a sucessão de João Alberto  
no MDB maranhense 

 
Um mês e meio depois de ter sido triturado nas urnas, sofrendo uma das mais duras 
derrotas de toda a sua história eleitoral, o braço maranhense do MDB se mexe para 
sacudir a poeira e tentar dar a volta por cima. Com o objetivo de analisar o cenário 
político maranhense para se posicionar dentro dele e resolver algumas pendências 
internas, sendo a mais importante e decisiva delas a sucessão do senador João Alberto 
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na presidência da agremiação, a cúpula do MDB maranhense se reúne hoje em São Luís. 
O item mais complicado e tenso da pauta será a sucessão na direção do partido, que  
está sendo debatida por duas correntes nas entranhas emedebistas, uma liderada pela 
ex-governadora Roseana Sarney, que já sinalizou interesse em assumir a presidência do 
partido, e outra pelo deputado estadual Roberto Costa, que defende que o comando 
partidário seja entregue a um quadro da nova geração, como o deputado federal reeleito 
João Marcelo, o deputado federal Victor Mendes, e o secretário nacional da Juventude, 
Assis Filho. 
 
Os líderes mais experientes do partido, como o próprio senador João Alberto, querem 
evitar um embate que possa resultar num “racha”, mas pelo que está sendo desenhado, 
nenhuma das correntes está disposta a abrir mão de comandar o MDB. No caso de 
impasse, a solução poderá surgir com um acordo que leve, por exemplo, o deputado 
federal reeleito Hildo Rocha ou o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, ao comando do 
partido. 
 
O ponto de tensão dentro do MDB maranhense é, sem dúvida, o interesse da ex-
governadora Roseana Sarney no comando do partido, manifestado recentemente. Líder 
absoluta do grupo, com relações sólidas na cúpula nacional, e com um histórico de quem 
nunca foi contrariada na seara emedebista, Roseana Sarney abriu caminho para a ala 
jovem do partido se movimentar quando dissera várias vezes que estava se aposentando 
da política. Agora, quando as lideranças da nova geração se posicionavam para pleitear 
o comando com o objetivo de dar uma guinada radical na agremiação, a ex-governadora 
sai de novo da “aposentadoria” com o propósito de chefiá-la oficialmente, gerando um 
forte mal-estar e dando margem a um estremecimento que pode causar perdas ao 
partido. 
 
De todos os partidos funcionando no Maranhão, o MDB é um dos mais bem organizados, 
com sede, estrutura e atividades permanentes de atendimento e de suporte aos filiados, 
além de ter as contas em dia e aplicação correta dos recursos que recebe do Fundo 
Partidário. Isso graças à ação eficiente e transparente do senador João Alberto, que 
como um executivo obcecado por lisura, comanda o partido desde o início dos anos 90, 
quando o então presidente e fundador, deputado federal Cid Carvalho, foi tragado pela 
CPI dos Anões do Orçamento, que sacudiu o Brasil naquele período. De lá para cá, como 
lastro principal do Grupo Sarney, o então PMDB deu as cartas no Maranhão com os 
Governos de Roseana Sarney e de Edison Lobão. 
 
O partido sofreu fortes reveses em 2006, quando Roseana Sarney foi derrotada por 
Jackson Lago (PDT), em 2014, quando o candidato Lobão Filho foi derrotado por Flávio 
Dino (PCdoB), e afundou de vez com a fragorosa derrota de Roseana Sarney para Flávio 
Dino no pleito deste ano. E a reunião de hoje tem o objetivo de dizer ao mundo que, 
apesar dos tombos recentes, que lhe impuseram um perigoso emagrecimento, o MDB 
maranhense quer mostrar que está vivo. Nesse contexto, Roseana Sarney quer assumir 
a presidência da legenda para dar uma demonstração que está na cena política, ao 
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mesmo tempo em que algumas vozes avaliam que o partido dará uma demonstração de 
que está de pé se as lideranças mais jovens assumirem o comando e lhe derem novo 
norte. 
 
É provável que, para evitar uma crise que exponha uma divisão que fragilize ainda mais 
o partido, os líderes mais antenados com a realidade construam um entendimento que 
contemple todas as correntes. Mas se essa providência não for tomada, o MDB, velho 
de guerra, pode rachar de vez. 

 


