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Dr. Yglésio acredita que pode disputar prefeitura de São Luís no PDT 

 
 
O deputado Yglésio Moyses confirmou ao blog que pretende sair candidato a prefeito de 
São Luís na eleição do próximo ano. Ele diz que pretende ficar PDT e disputar a indicação 
na legenda. 
 
“Sair do PDT, só se não viabilizar”, declarou ao blog. 
 
Yglésio acredita que vai crescer nas pesquisas até o fim do ano após seu nome ser 
massificado. 
 
O presidente da Câmara, Osmar Filho é o nome que vem sendo trabalhado no PDT. 
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Aliança entre Cleide Coutinho e Paulo Marinho Jr… 
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Deputado Glalbert Cutrim diz que tem o sonho de ser prefeito de São Luís 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert Cutrim (PDT) disse, em 
entrevista à TV Assembleia, que tem o desejo de disputar a prefeitura de São Luís. 
“Tenho um sonho de um dia ser prefeito de São Luís, mas a gente sabe o nosso tempo, 
as nossas missões, sabe do que é preciso fazer pra chegar onde nós queremos chegar”, 
afirmou. 
 
De acordo com o deputado, sua pretensão não se estende à eleição do próximo ano. “A 
gente sabe que tem colegas na nossa frente, colegas que tem uma estrutura política 
dentro de São Luís melhor e a gente entende bem esse momento”, declarou. “Ainda não 
vai ser dessa vez que será minha vez, mas me coloco à disposição do partido,” completou 
Cutrim. 
 
O PDT tem como nome à Prefeitura de São Luís o vereador e presidente da Câmara, 
Osmar Filho. 
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Duarte Jr realiza audiência pública sobre abastecimento de água no Coroadinho 

 
 
Como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia, o 
deputado estadual Duarte Jr realiza audiência pública sobre abastecimento de água no 
bairro do Coroadinho, em São Luís, nesta terça-feira, 25 de junho, às 14h, no Centro 
Educacional e Profissional do Coroadinho. 
 
A audiência tem o objetivo de discutir ações e medidas que serão protocoladas junto aos 
órgãos responsáveis pelos serviços básicos de fornecimento de água e saneamento 
básico na capital, considerados direitos humanos fundamentais. 
 
O deputado Duarte Jr informa que o serviço de água e esgotos deve ser contínuo, sem 
interrupção e de boa qualidade. 
 
SERVIÇO: 
 
O QUÊ? Audiência pública sobre abastecimento de água no Coroadinho. 
 
QUANDO? Terça-feira, 25 de junho, às 14h. 
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ONDE? Centro Educacional e Profissional do Coroadinho – Rua das Mangueiras, nº 222, 
Coroadinho. 
 
PARTICIPANTES: Representantes da Caema, Prefeitura de São Luís, Procon/MA, Ibedec 
(Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo), Defensoria Pública 
(Núcleo de Defesa do Consumidor), Ministério Público, Câmara Municipal. 
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Adriano Sarney: “Como trazer os empregos de volta” 

 
 
Por Adriano Sarney* 
 
Depois da enorme repercussão de meu último artigo, no qual informei aos maranhenses 
da perda da siderúrgica da Vale e seus 15 mil empregos para o Pará, muitas pessoas me 
pediram para escrever sobre como podemos trazer de volta os grandes 
empreendimentos ao nosso estado. Topo o desafio e lamento que o governador e seu 
secretário de Indústria e Comércio perderam uma ótima oportunidade de entrar, pela 
primeira vez, em um debate sério e realmente relevante para a população. 
 
Ao invés de propor solução ao problema que expus, o governo soltou uma nota, repleta 
de insultos pessoais, desculpas e mentiras. Argumentos ad hominem, próprio dos 
comunistas, são bem fáceis de fazer, não gosto de usá-los, mas vou construir a próxima 
frase baseada neles. A nota foi assinada pelo secretário, eterno suplente de deputado 
federal, que de tamanha incompetência nunca conseguiu a confiança dos maranhenses 
para se eleger a um cargo político, mesmo utilizando-se da máquina do governo estadual 
por 4 anos. Essa frase, apesar de verdadeira, não vai mudar a sua ou a minha vida. Mas 
o fato é que um agente público que utiliza-se de argumentos como esse ao invés de dar 
soluções ao problema não deveria estar no cargo. Está na cadeira tão apenas por ser 
apoiador político do projeto de poder do governador. Então vamos a primeira ação para 



 

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 

trazer os empregos de volta ao Maranhão: trocar o secretário de indústria e comércio 
por alguém mais preparado e que saiba atuar na área. 
 
Após trocar o secretário, criar um programa de governo que incentive empresas a se 
instalar no Maranhão e que ajude as nossas companhias a crescerem e a investirem, 
principalmente no interior. Como mencionei no último artigo, o atual governo acabou 
com o ProMaranhão, programa que conseguiu atrair centenas de empresas ao estado, 
como a Suzano e a Eneva. No lugar dele lançou o MaisEmpresas, um projeto que de 
tantas falhas se tornou um fracasso. Fui um dos poucos deputados a votar contra essa 
mudança. O MaisEmpresas não incentiva em nada o investimento no Maranhão. 
 
É preciso voltar a construção dos distritos industriais que foram iniciados no governo 
retrasado. O recurso para finalizar essas obras foi deixado por Roseana no âmbito do 
financiamento do BNDES, o programa Viva Maranhão. Esses distritos vão facilitar a 
instalação de empresas e reduzir custos ao investidor em cidades de médio porte. Cada 
distrito terá sua vocação, dependendo do potencial econômico de cada região. Eles 
podem virar no futuro polos importantes de processamento de alimentos, produção de 
calçados, produtos de limpeza, etc. O próximo passo é uma ação voltada à capacitação 
de mão de obra especializada. Após mapear o potencial econômico de cada região, o 
governo deve oferecer cursos voltados a área de interesse de cada distrito industrial. 
 
O governo também precisa passar credibilidade e estabilidade ao investidor. O governo 
deve repensar os aumentos sucessivos de impostos e voltar a fazer o que prometeu 
durante a campanha, as reuniões com a classe empresarial. O governador deve parar de 
bater boca com o presidente Bolsonaro e incentivar os seus senadores a fazer o mesmo. 
É importante termos força a nível nacional para não perdermos novamente 
empreendimentos para outros estados. 
 
Em suma, o Maranhão precisa de um bom profissional liderando a secretaria de Indústria 
e Comércio, um programa de incentivo a atração de empresas, distritos industriais 
espalhados nas cidades de médio porte do interior, trabalhadores capacitados, um 
governo com credibilidade com os investidores e com força a nível nacional. Quando 
tivermos isso, os empregos voltarão ao Maranhão! 
 
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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Mais de 5 mil pessoas estiveram presentes, neste sábado 22/06, no ato de filiação do 
prefeito Ferdinando Coutinho e do ex-deputado Rubens Pereira ao Partido Democrático 
Trabalhista – PDT na cidade de Matões. 

 
 
A deputada estadual Cleide Coutinho (PDT); prestigiou o evento, assim como o Senador 
Weverton Rocha – presidente estadual do partido; o Deputado Federal e atual Secretário 
Estadual das Cidades (SECID); Rubens Pereira Jr. (PC DO B); a suplente de Senador Suely 
Pereira entre outros como o Presidente do PSB de Caxias Júnior Martins, o vice-
presidente do PDT Caxiense, Ironaldo Alencar e a vereador também de Caxias Taís 
Coutinho (PSB). 
 
A festa foi mais uma afirmação da liderança política do prefeito Ferdinando Coutinho e 
da família Pereira na cidade de Matões. 
A deputada Dra. Cleide afirmou em seu discurso “que trabalha incansavelmente por 
Matões seja pela gratidão de ter sido a deputada estadual mais votada na cidade e 
também porque foi nesta cidade ao lado de Caxias que o ex-deputado Humberto 
Coutinho sempre contou com eleitores fiéis e comprometidos com o futuro do 
Maranhão”. 
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Roberto Costa e Governo do Estado assinam termo de reforma da Fábrica de Artes do 
Centro Histórico 

 
 
O termo de assinatura de reforma da Fábrica de Artes “Os Cara de Onça” foi assinado 
pelo deputado estadual Roberto Costa (MDB), o secretário de Cultura do Estado, Diego 
Galdino e o secretário da Sinfra, Clayton Noleto. A solenidade aconteceu na última 
quarta-feira (19), no Centro Histórico de São Luís. O documento da ordem de mais de 1 
milhão e setecentos mil reais para a reforma, ainda foi assinado pelo presidente da 
Associação Cultural José Preguinho e o padrinho do projeto André Campos. 
 
Diante disso, os membros do grupo procuraram o deputado Roberto Costa, que 
prontamente atendeu a solicitação. Em reunião realizada na última segunda-feira, dia 
17, com o secretário Diego Galdino, foi dada a garantia de que, após a reforma, o casarão 
será cedido ao grupo cultural “Os Cara de Onça”. 
 
Roberto Costa destacou a importância da mobilização feita pela comunidade. 
 
“Nós fizemos uma reunião na Assembleia Legislativa, representando o presidente 
Othelino Neto e, por orientação dele, conseguimos esse entendimento. Mas quero 
destacar a sensibilidade do governador Flávio Dino em compreender a importância do 
grupo “Os Cara de Onça” que tem trabalhos culturais na comunidade do Desterro. Agora, 
além de reformar, o governo irá devolver o espaço ao grupo para que possa continuar a 
fazer o trabalho cultural e social, agora com uma infraestrutura renovada. Só temos que 
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agradecer ao governador Flávio Dino pelo empenho e dedicação em investir na cultura 
do Maranhão e aos secretários Diego Galdino e Clayton Noleto, quem ganha com todo 
esse investimento é o povo do Maranhão”, destacou Roberto Costa. 
 
Na oportunidade, o secretário Diego Galdino falou da importância da reforma e, 
principalmente, do incentivo do governo estadual ao projeto cultural que desenvolve 
atividades sociais na comunidade do Desterro. 
 
“Por meio do diálogo chegamos ao consenso de que esse local acomodará o grupo após 
a reforma. Precisamos reformar devido ao estado insalubre que ele se encontra e o 
governador Flávio Dino, via Sinfra, nos apoiou nessa missão, nos dando autorização para 
que, depois de pronto, o grupo ocupe esse espaço que, sem dúvida”, enfatizou Galdino. 
 
“Nós vamos ter uma revitalização completa, que permitirá o uso adequado desse local. 
Missão importante, onde o governo Flávio Dino tem feito investimentos significativos. 
Tudo isso tem uma grande importância cultural e para o turismo da Ilha e, também, para 
o Maranhão. Nós vemos aqui a comunidade feliz por esse diálogo permanente, não 
apenas para que seja feita a revitalização, mas, também, para que o uso seja feito pela 
comunidade. Vamos trabalhar com muito afinco para que, em breve, possamos ter uma 
nova festa de inauguração desse espaço”, afirmou o secretário Clayton Noleto. 
 
De acordo com o padrinho do grupo, André Campos, o prédio estava abandonado e, 
além de lixos e entulhos, ainda tinha homicídios. 
 
“Agora o prédio tem vida, ou posso dizer que está respirando sem aparelhos, mas, após 
restaurado, terá vida. Será um espaço que irá abrigar o projeto de trabalhos culturais e 
sociais voltados para crianças, jovens, adultos e idosos, era um casarão abandonado, de 
propriedade do Governo do Estado. Agora, será restaurado e entregue novamente aos 
“Cara de Onças”, só temos que agradecer ao Governado e secretário Diego Galdino e o 
deputado Roberto Costa que está nos ajudando muito”, disse André Campos. 
 
O presidente do grupo, José Preguinho, falou de sua satisfação em saber que o local será 
reformado e que o grupo voltará após a conclusão das obras. 
 
“Para nós, é gratificante saber que temos bons aliados, como o deputado Roberto Costa, 
André Campos e o secretário Diego Galdino. É muito bom saber que o trabalho e o 
esforço que tivemos durante esses quase dois anos aqui dentro da ocupação serão 
reconhecidos com o nosso retorno após a reforma desse local. Eu só tenho a agradecer 
de coração o empenho de Roberto Costa, pois aqui nós desenvolvemos várias oficinas 
que beneficiam a comunidade”. 
 
Segundo o secretário Diego Galdino, a reforma deverá começar no fim deste mês, e a 
previsão é que seja concluída em oito meses. 
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Como trazer os empregos de volta 

 
Adriano diz que o programa MaisEmpresas, criado por  
Flávio Dino, tornou-se um fracasso 

 
Depois da enorme repercussão de meu último artigo, no qual informei aos maranhenses 
da perda da siderúrgica da Vale e seus 15 mil empregos para o Pará, muitas pessoas me 
pediram para escrever sobre como podemos trazer de volta os grandes 
empreendimentos ao nosso estado. Topo o desafio e lamento que o governador e seu 
secretário de indústria e comércio perderam uma ótima oportunidade de entrar, pela 
primeira vez, em um debate sério e realmente relevante para a população. 
 
Ao invés de propor solução ao problema que expus, o governo soltou uma nota, repleta 
de insultos pessoais, desculpas e mentiras. Argumentos ad hominem, próprio dos 
comunistas, são bem fáceis de fazer, não gosto de usá-los, mas vou construir a próxima 
frase baseada neles. A nota foi assinada pelo secretário, eterno suplente de deputado 
federal, que de tamanha incompetência nunca conseguiu a confiança dos maranhenses 
para se eleger a um cargo político, mesmo utilizando-se da máquina do governo estadual 
por quatro anos. Essa frase, apesar de verdadeira, não vai mudar a sua ou a minha vida. 
Mas o fato é que um agente público que utiliza-se de argumentos como esse ao invés de 
dar soluções ao problema não deveria estar no cargo. Está na cadeira tão apenas por ser 
apoiador político do projeto de poder do governador. Então vamos a primeira ação para 



 

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 

trazer os empregos de volta ao Maranhão: trocar o secretário de indústria e comércio 
por alguém mais preparado e que saiba atuar na área. 
 
Após trocar o secretário, criar um programa de governo que incentive empresas a se 
instalar no Maranhão e que ajude as nossas companhias a crescerem e a investirem, 
principalmente no interior. Como mencionei no último artigo, o atual governo acabou 
com o ProMaranhão, programa que conseguiu atrair centenas de empresas ao estado, 
como a Suzano e a Eneva. No lugar dele lançou o MaisEmpresas, um projeto que de 
tantas falhas se tornou um fracasso. Fui um dos poucos deputados a votar contra essa 
mudança. O MaisEmpresas não incentiva em nada o investimento no Maranhão. 
 
É preciso voltar a construção dos distritos industriais que foram iniciados no governo 
retrasado. O recurso para finalizar essas obras foi deixado por Roseana no âmbito do 
financiamento do BNDES, o programa Viva Maranhão. Esses distritos vão facilitar a 
instalação de empresas e reduzir custos ao investidor em cidades de médio porte. Cada 
distrito terá sua vocação, dependendo do potencial econômico de cada região. Eles 
podem virar no futuro polos importantes de processamento de alimentos, produção de 
calçados, produtos de limpeza, etc. O próximo passo é uma ação voltada à capacitação 
de mão de obra especializada. Após mapear o potencial econômico de cada região, o 
governo deve oferecer cursos voltados a área de interesse de cada distrito industrial. 
 
O governo também precisa passar credibilidade e estabilidade ao investidor. O governo 
deve repensar os aumentos sucessivos de impostos e voltar a fazer o que prometeu 
durante a campanha, as reuniões com a classe empresarial.  
O governador deve parar de bater boca com o presidente Bolsonaro e incentivar os seus 
senadores a fazer o mesmo. É importante termos força a nível nacional para não 
perdermos novamente empreendimentos para outros estados. 
 
Em suma, o Maranhão precisa de um bom profissional liderando a secretaria de indústria 
e comércio, um programa de incentivo a atração de empresas, distritos industriais 
espalhados nas cidades de médio porte do interior, trabalhadores capacitados, um 
governo com credibilidade com os investidores e com força a nível nacional. Quando 
tivermos isso, os empregos voltarão ao Maranhão! 
 
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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Deputado Adriano tem recepção calorosa ao prestigiar arraial do bairro Monte Castelo 

 
Adriano parabenizou Juninho Luang (de camisa branca)  
por mais um evento grandioso no Monte Castelo 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) teve uma recepção calorosa ao prestigiar, 
nessa sexta-feira (21), o arraial do Monte Castelo, organizado pelo líder comunitário 
Juninho Luang. 
 

 
Adriano recebe abraço caloroso de moradora do bairro Monte Castelo 
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Adriano foi muito bem acolhido pelo povo ao chegar ao arraial com sua equipe de 
assessores. E fez questão de retribuir com abraços e palavras gentis todos os gestos de 
carinho dos populares. 
 

 
Populares fizeram questão de tirar selfies com o  
deputado Adriano 

 
“Quero agradecer o carinho e a receptividade de todos os moradores do Monte Castelo”, 
declarou. “Parabéns, Juninho Luang, pelo evento”. 
 

 
Adriano foi alvo de diversas manifestações de  
carinho e retribuiu com afeto e gratidão 
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Alcione 
 
Adriano exaltou a presença da cantora Alcione, que encantou o público com um show 
cujo repertório incluiu toadas e outras canções do folclore junino do Maranhão. 
 

 
Adriano exaltar a presença de Alcione no arraial e elogiou show 

 
“Nossa querida Alcione, a espetacular Marrom, ícone da música maranhense, encantou 
ainda mais a festa com uma belíssima apresentação”, elogiou. 
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Como trazer os empregos de volta 

 
 
Adriano Sarney* 
 
Depois da enorme repercussão de meu último artigo, no qual informei aos maranhenses 
da perda da siderúrgica da Vale e seus 15 mil empregos para o Pará, muitas pessoas me 
pediram para escrever sobre como podemos trazer de volta os grandes 
empreendimentos ao nosso estado. Topo o desafio e lamento que o governador e seu 
secretário de indústria e comércio perderam uma ótima oportunidade de entrar, pela 
primeira vez, em um debate sério e realmente relevante para a população. 
 
Ao invés de propor solução ao problema que expus, o governo soltou uma nota, repleta 
de insultos pessoais, desculpas e mentiras. Argumentos ad hominem, próprio dos 
comunistas, são bem fáceis de fazer, não gosto de usá-los, mas vou construir a próxima 
frase baseada neles. A nota foi assinada pelo secretário, eterno suplente de deputado 
federal, que de tamanha incompetência nunca conseguiu a confiança dos maranhenses 
para se eleger a um cargo político, mesmo utilizando-se da máquina do governo estadual 
por 4 anos. Essa frase, apesar de verdadeira, não vai mudar a sua ou a minha vida. Mas 
o fato é que um agente público que utiliza-se de argumentos como esse ao invés de dar 
soluções ao problema não deveria estar no cargo. Está na cadeira tão apenas por ser 
apoiador político do projeto de poder do governador. Então vamos a primeira ação para 
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trazer os empregos de volta ao Maranhão: trocar o secretário de indústria e comércio 
por alguém mais preparado e que saiba atuar na área. 
 
Após trocar o secretário, criar um programa de governo que incentive empresas a se 
instalar no Maranhão e que ajude as nossas companhias a crescerem e a investirem, 
principalmente no interior. Como mencionei no último artigo, o atual governo acabou 
com o ProMaranhão, programa que conseguiu atrair centenas de empresas ao estado, 
como a Suzano e a Eneva. No lugar dele lançou o MaisEmpresas, um projeto que de 
tantas falhas se tornou um fracasso. Fui um dos poucos deputados a votar contra essa 
mudança. O MaisEmpresas não incentiva em nada o investimento no Maranhão. 
 
É preciso voltar a construção dos distritos industriais que foram iniciados no governo 
retrasado. O recurso para finalizar essas obras foi deixado por Roseana no âmbito do 
financiamento do BNDES, o programa Viva Maranhão. Esses distritos vão facilitar a 
instalação de empresas e reduzir custos ao investidor em cidades de médio porte. Cada 
distrito terá sua vocação, dependendo do potencial econômico de cada região. Eles 
podem virar no futuro polos importantes de processamento de alimentos, produção de 
calçados, produtos de limpeza, etc. O próximo passo é uma ação voltada à capacitação 
de mão de obra especializada. Após mapear o potencial econômico de cada região, o 
governo deve oferecer cursos voltados a área de interesse de cada distrito industrial. 
 
O governo também precisa passar credibilidade e estabilidade ao investidor. O governo 
deve repensar os aumentos sucessivos de impostos e voltar a fazer o que prometeu 
durante a campanha, as reuniões com a classe empresarial.  
O governador deve parar de bater boca com o presidente Bolsonaro e incentivar os seus 
senadores a fazer o mesmo. É importante termos força a nível nacional para não 
perdermos novamente empreendimentos para outros estados. 
 
Em suma, o Maranhão precisa de um bom profissional liderando a secretaria de indústria 
e comércio, um programa de incentivo a atração de empresas, distritos industriais 
espalhados nas cidades de médio porte do interior, trabalhadores capacitados, um 
governo com credibilidade com os investidores e com força a nível nacional. Quando 
tivermos isso, os empregos voltarão ao Maranhão! 
 
*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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Roberto Costa e governo garantem reforma da Fábrica de Artes do Centro Histórico 

 
 
O termo de assinatura de reforma da Fábrica de Artes “Os Cara de Onça” foi assinado 
pelo deputado estadual Roberto Costa (MDB), o secretário de Cultura do Estado, Diego 
Galdino e o secretário da Sinfra, Clayton Noleto. A solenidade aconteceu na última 
quarta-feira (19), no Centro Histórico de São Luís. O documento da ordem de mais de 1 
milhão e setecentos mil reais para a reforma, ainda foi assinado pelo presidente da 
Associação Cultural José Preguinho e o padrinho do projeto André Campos. 
 
Diante disso, os membros do grupo procuraram o deputado Roberto Costa, que 
prontamente atendeu a solicitação. Em reunião realizada na última segunda-feira, dia 
17, com o secretário Diego Galdino, foi dada a garantia de que, após a reforma, o casarão 
será cedido ao grupo cultural “Os Cara de Onça”. 
 
Roberto Costa destacou a importância da mobilização feita pela comunidade. 
 
“Nós fizemos uma reunião na Assembleia Legislativa, representando o presidente 
Othelino Neto e, por orientação dele, conseguimos esse entendimento. Mas quero 
destacar a sensibilidade do governador Flávio Dino em compreender a importância do 
grupo “Os Cara de Onça” que tem trabalhos culturais na comunidade do Desterro. Agora, 
além de reformar, o governo irá devolver o espaço ao grupo para que possa continuar a 
fazer o trabalho cultural e social, agora com uma infraestrutura renovada. Só temos que 
agradecer ao governador Flávio Dino pelo empenho e dedicação em investir na cultura 
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do Maranhão e aos secretários Diego Galdino e Clayton Noleto, quem ganha com todo 
esse investimento é o povo do Maranhão”, destacou Roberto Costa. 
 
Na oportunidade, o secretário Diego Galdino falou da importância da reforma e, 
principalmente, do incentivo do governo estadual ao projeto cultural que desenvolve 
atividades sociais na comunidade do Desterro. 
 
“Por meio do diálogo chegamos ao consenso de que esse local acomodará o grupo após 
a reforma. Precisamos reformar devido ao estado insalubre que ele se encontra e o 
governador Flávio Dino, via Sinfra, nos apoiou nessa missão, nos dando autorização para 
que, depois de pronto, o grupo ocupe esse espaço que, sem dúvida”, enfatizou Galdino. 
 
“Nós vamos ter uma revitalização completa, que permitirá o uso adequado desse local. 
Missão importante, onde o governo Flávio Dino tem feito investimentos significativos. 
Tudo isso tem uma grande importância cultural e para o turismo da Ilha e, também, para 
o Maranhão. Nós vemos aqui a comunidade feliz por esse diálogo permanente, não 
apenas para que seja feita a revitalização, mas, também, para que o uso seja feito pela 
comunidade. Vamos trabalhar com muito afinco para que, em breve, possamos ter uma 
nova festa de inauguração desse espaço”, afirmou o secretário Clayton Noleto. 
 
De acordo com o padrinho do grupo, André Campos, o prédio estava abandonado e, 
além de lixos e entulhos, ainda tinha homicídios. 
 
“Agora o prédio tem vida, ou posso dizer que está respirando sem aparelhos, mas, após 
restaurado, terá vida. Será um espaço que irá abrigar o projeto de trabalhos culturais e 
sociais voltados para crianças, jovens, adultos e idosos, era um casarão abandonado, de 
propriedade do Governo do Estado. Agora, será restaurado e entregue novamente aos 
“Cara de Onças”, só temos que agradecer ao Governado e secretário Diego Galdino e o 
deputado Roberto Costa que está nos ajudando muito”, disse André Campos. 
 
O presidente do grupo, José Preguinho, falou de sua satisfação em saber que o local será 
reformado e que o grupo voltará após a conclusão das obras. 
 
“Para nós, é gratificante saber que temos bons aliados, como o deputado Roberto Costa, 
André Campos e o secretário Diego Galdino. É muito bom saber que o trabalho e o 
esforço que tivemos durante esses quase dois anos aqui dentro da ocupação serão 
reconhecidos com o nosso retorno após a reforma desse local. Eu só tenho a agradecer 
de coração o empenho de Roberto Costa, pois aqui nós desenvolvemos várias oficinas 
que beneficiam a comunidade”. 
 
Segundo o secretário Diego Galdino, a reforma deverá começar no fim deste mês, e a 
previsão é que seja concluída em oito meses. 
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Othelino Neto cria grupo para implantar a cultura do planejamento estratégico para os 
movimentos da Assembleia Legislativa 

 
Othelino Neto comanda reunião, realizada na terça-feira, 18, do grupo que implantará a cultura do  
planejamento estratégico na Assembleia Legislativa 

  
“Precisamos produzir melhor e alcançar nossos objetivos com mais eficiência. Para 
atingir as metas e prestarmos um bom serviço, precisamos ser eficientes, para fazer com 
que a sociedade reconheça que está bem representada pelo Poder Legislativo”. Com 
essas palavras, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) 
abriu a primeira reunião de um grupo de trabalho ao qual entregou uma tarefa 
desafiadora: elaborar um Plano de Planejamento Estratégico para melhorar e turbinar a 
máquina administrativa da Assembleia Legislativa em todos os seus aspectos e funções. 
Para tanto, criou a Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos na estrutura 
operacional do Poder Legislativo, entregou a desafiadora tarefa de comandá-la à gestora 
Rafaela Lago, e convidou para ministrar uma espécie de “aula inaugural” sobre o assunto 
um craque na área: o professor Anderson Myranda, professor da UFMA. O ato inaugural 
do novo setor, realizado na terça-feira (18), reuniu diretores e coordenadores da 
máquina administrativa do Poder Legislativo. 
 
Encarnando integralmente o espírito ativo da nova geração que assumiu recentemente 
o comando do Estado e com experiência de quem já foi secretário de Estado, o 
presidente Othelino Neto tem dado seguidas demonstrações de que não pretende ser 
apenas o presidente de um Poder que legisla e faz política. Suas orientações e atitudes 
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demonstram que ele está determinado a transformar a Assembleia Legislativa numa 
instituição moderna, dinâmica, com funcionamento adequado aos tempos atuais. Isso 
vale para a dinâmica das sessões, dos processos e procedimentos que dão sentido e 
repercussão às iniciativas dos deputados – discursos, debates, projetos, requerimentos, 
solicitações, oitivas, seminários, audiências públicas -, como das comissões por meio das 
quais os deputados estaduais debatem previamente proposições cujos destinos são 
decididos no plenário, que é a instância soberana do parlamento. 
 
O desafio da nova Assessoria é tornar o Plano de Planejamento Estratégico um 
instrumento eficaz de articulação entre as mais diversas áreas, facilitando a comunicação 
entre elas, de modo que as tarefas institucionais da Casa sejam cumpridas 
rigorosamente dentro dos padrões por meio de medias operacionais bem planejadas. 
Isso significa que a partir de agora nada será feito na Assembleia Legislativa sem um 
planejamento prévio. O processo envolverá todas as diretorias e coordenações da 
instituição, que deverão atuar em sintonia, de modo que as engrenagens do Poder 
Legislativo funcionem bem articuladas. “Quando a gente fala em planejamento 
estratégico, é importante dizer que ele funciona como um GPS, que nos dar um norte”, 
orientou o professor Anderson Myranda, explicando ainda que afirmou planejar melhora 
o processo gerencial, agiliza as ações e otimiza a comunicação e o relacionamento entre 
setores e pessoas. 
 
Um dos pontos chaves do processo de introdução do planejamento estratégico na 
Assembleia Legislativa será a cultura da cooperação. Para assegurar a implantação da 
nova cultura, e junto com ela o embalo das inovações, a Assembleia Legislativa deverá 
firmar parcerias com a Universidade Federal do Maranhão e com a Fundação 
Sousândrade. “Em princípio, achei que era um abacaxi azedo, mas depois, vi que é um 
abacaxi doce, de Turiaçu”, declarou Rafaela Lago, revelando que tomou um choque 
quando recebeu o convite do presidente Othelino Neto. Mas quando se informou mais 
detalhadamente sobre a iniciativa e compreendeu sua complexidade e seus objetivos, 
chegou à conclusão de que o desafio que lhe foi entregue é viável e pode revolucionar o 
funcionamento e as iniciativas do Poder Legislativo. 
 
Com mandato de presidente assegurado até 2022, o deputado Othelino Neto já emitiu 
sinais de que pretende transformar a Assembleia Legislativa numa instituição embalada 
pela inovação sem alterar sua natureza política e parlamentar. O Planejamento e 
Assuntos Estratégicos é parte desse processo. 

 


