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Adriano diz que pode voltar a usar o Sarney, rebate Roberto Costa e critica Bolsonaro 

 
Foto: Reprodução 
 

 
 
Em resposta ao deputado Roberto Costa e a posição de independência pregada por ele 
do MDB ao governo Flávio Dino, o deputado Adriano Sarney discordou do 
posicionamento do colega em entrevista ao programa Resenha, da TV Difusora. “Eu 
acredito em uma coisa na política, ou você é situação ou você é oposição, não existe 
meio termo. Eu acredito em duas formas. Ou você é governou ou você é oposição. E eu 
Adriano sou oposição”, alfinetou em declaração ao apresentador John Cutrim. (veja no 
vídeo acima) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LWdfB1mx-Ns
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Um dos primeiros parlamentares a declarar apoio a Bolsonaro no estado, Adriano Sarney 
disse que apostava em Jair Bolsonaro fazer um bom governo, mas já faz críticas ao 
Presidente, principalmente em relação aos filhos do ‘Capitão’.  
 

 
 
“Esse começo de governo do Bolsonaro está péssimo, ele precisa melhorar muito, ele 
precisa tomar rédea e mostrar como ele era na campanha, ele ia pra cima e dizia que iria 
botar moral no Brasil. Ele tem que ter garra, aguentar aqueles filhos dele, você gosta de 
falar do clã Sarney, mas o clã Bolsonaro é terrível. Nós apostávamos que iria fazer um 
bom governo”, reclamou. Adriano revelou que só apoiou Bolsonaro (se fosse Lula o 
candidato o grupo Sarney teria ficado com o petista) por ele representar a ideologia 
anticomunista. “Não quer dizer que eu não tenha críticas. Tenho muitas críticas em 
relação ao Bolsonaro, sim”, disparou. (veja no vídeo acima) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWmOYyJe3c
https://www.youtube.com/watch?v=ikftyZBZtWE
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Em relação a ter retirado o Sarney do seu sobrenome, Adriano explicou os motivos e que 
pode voltar a usá-lo. (veja no vídeo acima) 
 
“Eu não tenho vergonha do meu nome, eu me chamo José Adriano Cordeiro Sarney, não 
tenho vergonha do meu avô, da minha tia, do meu pai, de nenhum Sarney da minha vida. 
Pelo contrário, eu sou muito apaixonado por todos eles, amo todos eles. Nós precisamos 
parar com esse debate que não vai levar pra lugar nenhum, esse debate Sarney e anti-
Sarney. Isso foi um recado que eu dei, e que deu efeito e foi uma mensagem que eu 
disse: ‘gente, vamos olhar daqui pra frente, vamos debater ideias, e vamos parar com 
essa questão Sarney e anti-Sarney’. Fiz isso como uma forma de provocar e deu certo, 
talvez agora que o recado foi dado e em vez de ser chamado de Adriano Sarney eu posso 
até ser chamado de José Sarney. Vai ser outra confusão”, revelou. 
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Hélio Soares tem seu nome lançado pré-candidato a prefeito de Turiaçu 

 
 
O deputado estadual Hélio Soares (PR) teve seu nome lançado como pré-candidato a 
prefeito de Turiaçu. 
 
Por unanimidade, em reunião que ocorreu neste final de semana em São Luís, Hélio teve 
seu nome aprovado pelo grupo político o qual faz parte que conta com vereadores, vice-
prefeito, ex-prefeito, ex-vereadores, lideranças políticas de Turiaçu. 
 
Entre os presentes que manifestaram apoio a Hélio, os vereadores Pavão, Dinho da 
Mutuoca e Rafael, o vice-prefeito Pirigó, os empresários Abimael Nunes, Ernesto e outras 
lideranças da cidade. 
 
Além de Hélio Soares, devem disputar a prefeitura de Turiaçu Adson Manoel, pastor 
Branco e o empresário Edézio Cavalcante. 
 
Hélio conta com a estrutura do deputado Josimar de Maranhãozinho, enquanto que 
Adson é aliado da deputada Thaiza Hortegal, Pastor Branco da deputada Ana do Gás e 
Edézio do deputado Yglésio. 
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Othelino Neto diz que direitos conquistados estão sendo ameaçados por Bolsonaro 

 
 
Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”. 
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, revelou que tem 
intenções de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2022. Ele também 
destacou a forte presença do PC do B no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo 
deputado Othelino Neto. 
 
“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
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vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
 
Os deputados estaduais Duarte Júnior, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio, Ana do 
Gás e Fernando Pessoa compareceram ao ato político. “Uma conferência forte e bonita, 
que marca o início de um ano com bastante mobilização e participação política do nosso 
partido”, disse Marco Aurélio. 
 
A bancada federal maranhense foi representada pelos deputados Bira do Pindaré, 
Rubens Pereira Júnior e Márcio Jerry, este último presidente do PC do B no Estado “Esta 
Conferência é uma preparação dos militantes para o II Congresso Extraordinário do 
nosso partido, marcado para 17 de março, em São Paulo”, lembrou Márcio Jerry. 
 
Outra presença marcante foi a da vice-governadora de Pernambuco e presidente 
nacional do PC do B, Luciana Santos. 
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Nota de Pesar: Falecimento do jornalista e blogueiro Robert Lobato 

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do blogueiro  Robert 
Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal. 
 
Em seu blog, Robert Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na  
Assembleia Legislativa do Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias 
sobre o Estado. 
 
Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. Neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus 
entes queridos. 
 
Deputado Othelino Neto 
 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Othelino Neto participa de Conferência Estadual Extraordinária do PC do B 

 
 
Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”.  
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, revelou que tem 
intenções de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2022. Ele também 
destacou a forte presença do PC do B no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo 
deputado Othelino Neto. 
 
“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
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vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
 
Os deputados estaduais Duarte Júnior, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio, Ana do 
Gás e Fernando Pessoa compareceram ao ato político. “Uma conferência forte e bonita, 
que marca o início de um ano com bastante mobilização e participação política do nosso 
partido”, disse Marco Aurélio. 
 
A bancada federal maranhense foi representada pelos deputados Bira do Pindaré, 
Rubens Pereira Júnior e Márcio Jerry, este último presidente do PC do B no Estado “Esta 
Conferência é uma preparação dos militantes para o II Congresso Extraordinário do 
nosso partido, marcado para 17 de março, em São Paulo”, lembrou Márcio Jerry. 
 
Outra presença marcante foi a da vice-governadora de Pernambuco e presidente 
nacional do PC do B, Luciana Santos. 
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Ivaldo Rodrigues dialoga com Hilton Gonçalo, Jota Pinto e Neto Evangelista 

 
 
Ivaldo Rodrigues (PDT), vem mantendo uma agenda de reuniões com os principais 
nomes da política local. No início da semana, o secretário de Articulação Política esteve 
com o presidente do DEM no Maranhão, o deputado federal Juscelino Filho. Já na sexta-
feira (22), o pré-candidato a prefeito de São Luís se reuniu com o presidente do Avante 
no Maranhão, o prefeito de Santa Rita Hilton Gonçalo e também com o deputado 
estadual Neto Evangelista. 
 
O secretário de Articulação Política de São Luís mantém o bom diálogo com diversos 
personagens da política local e com o excelente desempenho no executivo, após 
passagem pela Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento e agora também como 
executor do projeto de maior expressão da Prefeitura, que é a Feirinha São Luís, Ivaldo 
Rodrigues também discute projetos para o desenvolvimento do Maranhão, assim como 
da capital maranhense. 
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Ivaldo Rodrigues tem também um perfil técnico, estimulando o empreendedorismo em 
São Luís, o que oportuniza a possibilidade de geração e renda. Tanto que com Hilton 
Gonçalo, Ivaldo Rodrigues propôs um intercâmbio com a prefeitura de Santa Rita, afim 
de levar a expertise da Feirinha São Luís para desenvolver algo semelhante no município. 
 
Já com Neto Evangelista, Ivaldo se colocou a disposição por um diálogo em favor de São 
Luís, para que ambos possam desenvolver ideias que tragam melhorias a para a capital 
maranhense. Assim como na conversa com o ex-deputado estadual Jota Pinto. 
 

 
 
Com habilidade, Ivaldo Rodrigues vai construindo um caminho para a disputa eleitoral 
de São Luís em 2020…23 
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Classe política manifesta pesar pela morte do blogueiro Robert Lobato 

 
 
Após a trágica morte do blogueiro Robert Lobato, boa parte da classe política se 
manifestou sobre a perda repentina de um dos personagens mais ativos na blogosfera 
maranhense. 
 
Veja as manifestações: 
 
Roberto Rocha 
 
Compartilho com imensa dor e tristeza o falecimento do meu querido amigo e articulista 
político Robert Lobato, vítima de uma fatalidade hoje. Meu abraço fraterno e 
solidariedade à esposa e aos filhos. Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe os 
familiares e conforte o coração de todos nós. 
 
Othelino Neto 
 
É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do blogueiro Robert 
Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal.  Em seu blog, Robert 
Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias sobre o Estado.  
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Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. Neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus 
entes queridos. 
 
Osmar Filho 
 
A Câmara Municipal de São Luís, através da sua Mesa Diretora, vem externar profunda 
tristeza em relação à morte prematura do blogueiro maranhense Robert Lobato, 
ocorrida no Distrito Federal, neste domingo (24). 
 
A Casa se solidariza com a família e amigos; ao mesmo tempo que reconhece o relevante 
trabalho desenvolvido por Robert Lobato, desde 2008 em seu Blog, onde atuava como 
analista do cenário político de nosso Estado. 
 
Neto Evangelista 
 
É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do amigo Robert Lobato, 
vítima de afogamento, neste domingo (24), em Brasília. 
Grande entusiasta do meu trabalho e projetos políticos, tínhamos bons e constantes 
diálogos. Robert foi um excelente profissional e tinha uma visão diferenciada da política. 
Ele deixa sua marca na cobertura jornalística maranhense. Difícil de acreditar. 
Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e tantos amigos e 
expresso as minhas mais sinceras condolências. 
 
Edilázio Júnior 
 
Foi com profunda tristeza e dor que recebi a notícia da morte do jornalista, blogueiro e 
articulista político, Robert Lobato. 
Dono de um texto notável, crítico e único, Lobato era profissional muito valoroso. 
 
Na última sexta-feira tivemos um ótimo bate papo sobre política num restaurante. Vou 
guardar esses momentos na memória. 
 
Perde o jornalismo, perde a crítica política, perde o leitor maranhense. 
 
Meus sinceros sentimentos à família. 
 
Adriano Sarney 
 
É com profunda tristeza que lamento a partida tão precoce do jornalista e blogueiro 
Robert Lobato, que faleceu neste domingo, em Brasília. Profissional dedicado, Robert 
apurou e escreveu sobre alguns capítulos da história do nosso Estado, deixando 
reportagens que mantêm vivo um passado recente da trajetória marcante de nossa 
gente. Neste momento de dor, quero solidarizar-me com sua família e com todos os 
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colegas de profissão que com ele conviveram. Que Deus possa confortar os corações de 
todos que neste momento sofrem com a sua partida. 
 
Igor Lago 
 
Acabei de ter a notícia do falecimento do jornalista Robert Lobato.Que tristeza! 
 
Meus pêsames e muita força, paz e resignação aos familiares e amigos. 
 
Fique com Deus caro amigo!!! 
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Wellington visita Hospital Aldenora Bello e reforça a destinação de R$ 500 mil em 
emendas 

 
 
Na última quinta-feira (22), o deputado Wellington do Curso, juntamente com outros 
parlamentares, visitou as obras de ampliação do Hospital Aldenora Bello. Na Fundação 
Antônio Dino foi recepcionado pela anfitriã Enide Jorge Dino e pelo vice-presidente, 
Antônio Dino Tavares, que contaram a história da Fundação, como se mantém até os 
dias de hoje e a importância dela para todo o Maranhão. 
 
A Fundação Antônio Dino nasceu pela necessidade de dar suporte ao paciente com 
câncer, por meio de diversas unidades operacionais, tais como o Hospital, o Centro de 
Ensino e Pesquisa, o Consultório Amigo da Vida, a Campanha de Prevenção, a Casa de 
Apoio e o Núcleo de Voluntários. E atualmente conta com parcerias governamentais 
como o Ministério Público do Trabalho (TRT), convênios com o Estado, empresas 
privadas, doadores anônimos e emendas parlamentares. 
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“Fizemos a destinação de nossas emendas parlamentares no valor de R$500 mil para 
serem aplicados no apoio à Fundação Antônio Jorge Dino, Hospital Aldenora Bello. Nosso 
objetivo é incentivar que o atendimento à população continue com qualidade. Nosso 
compromisso é com a saúde dos maranhenses”, declarou Wellington do Curso. 
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Assembleia Legislativa emite nota de pesar em face do falecimento do jornalista Robert 
Lobato 

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do blogueiro Robert 
Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal.  
 
Em seu blog, Robert Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na  
Assembleia Legislativa do Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias 
sobre o Estado.  
 
Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. Neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus 
entes queridos. 
 
Deputado Othelino Neto 
 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Deputado Zé Inácio lamenta a morte do jornalista Robert Lobato 

 
 
Foi com tristeza e consternação que recebi hoje (24) a notícia do falecimento do 
jornalista maranhense Robert Lobato. 
 
Robert exerceu com maestria a profissão de jornalista. A sua morte inesperada não me 
parece justa. Fará falta não apenas aos seus familiares, mas também aos seus amigos e 
a todo o jornalismo maranhense. 
 
Solidarizo-me neste momento de dor e pesar com todos os familiares de Robert Lobato. 
Estamos tristes e ainda incrédulos em relação ao seu falecimento. 
 
Descanse em paz, Robert! 
 
Zé Inácio (PT/MA) 
Deputado Estadual 
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Prefeito Hilton Gonçalo e deputado Ariston se reúnem com o presidente Othelino Neto 

Hilton Gonçalo e Ariston Ribeiro, ambos do Avante, estiveram nesta sexta-feira (22), 
visitando o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), na 
oportunidade os dois discutiram a atual conjuntura política do Maranhão, assim como 
projetos visando o desenvolvimento do estado, uma vez que na próxima terça-feira (26), 
o empresário Ariston assume a condição de titularidade no cargo de deputado estadual. 
 

 
 
Na oportunidade foi inclusive tratada a composição de Ariston Ribeiro no Bloco 
governista Unidos pelo Maranhão, uma vez que o partido ainda não tem representante 
na Assembleia Legislativa e agora passará a ter representatividade. Hilton Gonçalo é 
presidente do Avante e deixou claro que a intenção é contribuir para o desenvolvimento 
do estado, apoiando os projetos do Governo do Estado. 
 
Durante a reunião na Assembleia Legislativa, Hilton e Ariston ainda estiveram reunidos 
com o diretor-geral da Mesa Diretora, Braulio Martins e com o procurador jurídico 
Tarcísio Araújo, onde discutiram as questões administrativas referente a posse. 
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Ainda na sua passagem pela Assembleia Legislativa, Hilton Gonçalo e Ariston Ribeiro 
conheceram as estruturas do parlamento estadual, passando pelo plenário, sala de 
comissões e o Complexo de Comunicação, onde estiveram acompanhados da diretora 
adjunta Sílvia Tereza e da coordenadora Glaucione Pedrozo. 
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Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 

 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”. 
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, revelou que tem 
intenções de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2022. Ele também 
destacou a forte presença do PC do B no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo 
deputado Othelino Neto. 
 
“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
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vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
 
Os deputados estaduais Duarte Júnior, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio, Ana do 
Gás e Fernando Pessoa compareceram ao ato político. “Uma conferência forte e bonita, 
que marca o início de um ano com bastante mobilização e participação política do nosso 
partido”, disse Marco Aurélio. 
 
A bancada federal maranhense foi representada pelos deputados Bira do Pindaré, 
Rubens Pereira Júnior e Márcio Jerry, este último presidente do PC do B no Estado “Esta 
Conferência é uma preparação dos militantes para o II Congresso Extraordinário do 
nosso partido, marcado para 17 de março, em São Paulo”, lembrou Márcio Jerry. 
 
Outra presença marcante foi a da vice-governadora de Pernambuco e presidente 
nacional do PC do B, Luciana Santos. 
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O deputado estadual Duarte Jr. foi escolhido para a presidência de uma comissão 
parlamentar que trata de um tema considerado fundamental para a melhoria da 
qualidade de vida no Maranhão: a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minorias. 
Além disso, foi incumbido como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. 

 
 
Dessa forma, o deputado que se tornou o mais votado da história de São Luís, muito 
devido ao seu histórico de efetividade e bons resultados na defesa dos direitos do 
consumidor à frente do Procon e Viva, agora tem o desafio de também garantir direitos 
em áreas vitais para a defesa da dignidade e da vida humana. 
 
“Na verdade, quem comanda as comissões é a população, com suas legítimas 
reivindicações sobre a defesa de seus direitos fundamentais, como a direito à vida, ao 
trabalho e à segurança”, esclarece Duarte Jr. 
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“Todos nós, parlamentares que compomos as comissões, somos subordinados à vontade 
do povo. E é assim, com trabalho correto e respeito aos direitos de todos, que vamos 
seguir transformando o Maranhão”, completa o deputado. 
 
O que faz uma comissão parlamentar 
As comissões parlamentares são grupos de deputados reunidos com o objetivo de 
apreciar e decidir projetos de lei em torno de uma matéria específica, além de exercer 
papel fiscalizador do poder público. 
 
Duarte Jr. assume a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, a 
Comissão de Defesa do Consumidor e a vice-presidência da Comissão de Segurança 
Pública em um momento crítico para o Maranhão e o Brasil, quando avança no país um 
pensamento conservador com forte teor de segregação social que ameaça conquistas 
históricas, entre elas os próprios Direitos Humanos. 
 
“Feliz pela oportunidade de coordenar e me dedicar ainda mais sobre temas tão 
importantes para a vida de tantas pessoas. E é assim, com trabalho correto e respeito 
aos direitos de todos, que vamos seguir transformando o Maranhão”, disse. 
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Duarte Júnior e Ana do Gás participam do “Papo de Mulher na Política” 

A deputada Ana do Gás (PCdoB) e o deputado Duarte Júnior (PCdoB) marcaram 
presença, na tarde desta sexta-feira (22), no encontro “Papo de Mulher na Política”, 
realizado no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação. O evento foi 
promovido pela Secretaria das Mulheres do Partido Popular Socialista (PPS) em parceria 
com o gabinete da senadora Eliziane Gama (PPS), que não pôde comparecer. 
Participaram grupos organizados de diversos municípios e segmentos sociais. 
 

 
 
Segundo a secretária das Mulheres do PPS, Sandra Silva, o objetivo do encontro foi 
incentivar as candidaturas femininas e orientar sobre os passos que devem ser dados 
visando a candidaturas e campanhas planejadas e organizadas. “As mulheres precisam 
se organizar e participar cada vez mais da política. Somos a maioria da população e do 
eleitorado e precisamos fazer valer nossa força nos espaços de poder”, ressaltou. 
 
A ex-deputada estadual e procuradora de Justiça aposentada Helena Barros Heluy 
ministrou palestra e fez uma retrospectiva histórica da luta das mulheres brasileiras por 
ocupação de espaços de poder. “Precisamos construir um espaço de poder diferente. 
Construir uma sociedade nova em parceria com os homens. Essa é uma questão de 
cidadania, de consciência de igualdade. Precisamos cumprir a norma constitucional que 
diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, defendeu. 
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Em relação à política, Helena Heluy disse que a sociedade e a legislação têm sido 
perversas com a participação das mulheres. “É preciso que as mulheres se conscientizem 
de que a ampliação do nosso espaço de poder na sociedade só depende de nossa 
organização, união e determinação”, advertiu. 
 
Apoio 
 
A deputada Ana do Gás, que assumirá a Secretaria de Estado da Mulher na próxima 
segunda-feira (22), pediu o apoio de todos os movimentos organizados de mulheres para 
o trabalho que executará à frente da pasta. “Agradeço ao governador Flávio Dino 
(PCdoB) por essa missão a mim confiada, que é a de poder executar uma política pública 
em defesa dos direitos das mulheres. Quero cumpri-la com muito amor, 
responsabilidade e de mãos dadas com as mulheres maranhenses. Que possamos nos 
unir e que ninguém solte as nossas mãos. Que possamos nos empoderar cada vez mais. 
Contem comigo e estarei à disposição”. 
 
O deputado Duarte Júnior parabenizou a senadora Eliziane Gama pela iniciativa e a 
deputada Ana do Gás por aceitar mais um desafio de dirigir a Secretaria de Estado da 
Mulher. “É de fundamental importância debater a participação da mulher na política e a 
luta das mulheres pela garantia de seus direitos. A mulher precisa ocupar mais espaços 
de poder na sociedade e a Assembleia dá o exemplo, quando tem uma Mesa Diretora 
formada, em sua maioria, por mulheres”, destacou. 
 
Debate 
 
Para Víviam Bauer, presidente da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB/MA, as 
mulheres ainda estão sub representadas na sociedade. “Nós precisamos ampliar a 
consciência dos nossos direitos para ocupar mais espaço na sociedade e, também, na 
política. Não queremos participar para cumprir quota ou ser laranja, mas para ter 
igualdade de direitos”, defendeu. 
 
A vereadora Valberlene Vale (PROS), do município de Arame (MA), parabenizou a 
iniciativa e propôs que seja replicada em todos os municípios do estado. “Em minha 
cidade, temos 13 vereadores na Câmara, mas somente duas mulheres. Precisamos 
aumentar nossa participação na política e isso só será possível com a consciência de que 
é um direito que nos assiste”, observou. 
 
Para a vereadora Patrícia Lucena (PRB), do município de São Domingos (MA), presidente 
do Fórum de Mulheres Vereadoras do Maranhão, as mulheres precisam de uma união 
cada vez maior para conquistar mais espaço na política. “Nossos partidos precisam 
reconhecer o nosso valor e respeitar nossos direitos. Precisamos nos dar as mãos e 
encorajar mais mulheres a participar das lutas”, assinalou. 
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Dr. Yglésio propõe união do Legislativo para garantir atendimento a pacientes com 
câncer 

O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) participou, na tarde da última quinta-feira (21), 
de uma visita à Fundação Antonio Dino, entidade que mantém o Hospital Aldenora Bello 
(HAB), referência no tratamento de câncer no Maranhão, para conhecer os projetos e as 
atividades mantidos pela Instituição. 
 

 
 
“É um trabalho de grande importância, feito com dedicação e responsabilidade por uma 
equipe de voluntários, a pacientes em tratamento de câncer vindos de todo o estado. 
Somente em 2018, eles ultrapassaram os 150 mil atendimentos, entre consultas, 
radioterapia e cirurgias”, destacou Dr. Yglésio. 
 
Os deputados dialogaram com os dirigentes da Instituição, entre eles, a presidente da 
fundação, Enide Dino e o vice, Antonio Dino Tavares, sobre as dificuldades em manter 
os serviços à população e a adoção de medidas que priorizem a assistência e o 
funcionamento daquela casa de saúde. Como vice-presidente da Comissão de Saúde da 
Assembleia, Dr. Yglésio sinalizou que uma das prioridades será de assegurar recursos 
para o hospital e outras unidades de tratamento oncológico no estado. 
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“Essa é uma causa sensível, a ser encampada por mim e que, acredito, terá total atenção 
do Poder Legislativo. Sabemos das dificuldades que a maioria dos hospitais públicos 
enfrentam, hoje, principalmente na questão de financiamento e na escassez de verbas 
públicas para suprir as necessidades e demandas”, pontuou o pedetista. 
 

 
 
União parlamentar pela causa 
 
No encontro, os parlamentares defenderam uma maior união dos 42 deputados no 
apoio ao HAB. “Vamos nos unir para buscar um diálogo mais próximo com o Governo, 
de modo que seja feita a destinação de emendas e recursos para garantir a continuidade 
dos projetos, entre eles, a obra de ampliação, além da modernização e implantação de 
novos serviços”, falou Dr. Yglésio. 
 
Estiveram presentes, também, os deputados Helena Duailibe (Solidariedade), Daniella 
Tema (DEM), Felipe dos Pneus (PRTB), César Pires (PV), Fernando Pessoa (Solidariedade), 
Adriano Sarney (PV) e Wellington do Curso (PSDB). 
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Othelino Neto prestigia homenagens a magistrados no Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), prestigiou, 
na tarde desta sexta-feira (22), no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), a 
solenidade de entrega da Medalha Ministro Arthur Quadros Collares Moreira a ministros 
e desembargadores de renome da classe de juristas do país, por seus méritos e 
relevantes serviços prestados à sociedade. 
 

 
 
Uma das homenageadas foi a ministra Laurita Hilário Vaz. “Ela tem uma marca 
registrada: foi a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é 
mais do que justa esta medalha que recebe da Corte”, enfatizou Othelino Neto. 
 
A ministra agradeceu e disse que gostaria de compartilhar a homenagem. “Compartilho 
com todos aqueles que, assim como eu, combatem a corrupção e lutam para que os 
cidadãos comuns tenham uma vida mais digna e para que a democracia seja cada vez 
mais justa, transparente e célere”. 
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Entre os condecorados, estavam o ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Superior 
Tribunal de Justiça) e os desembargadores João de Deus Abdala Simões (presidente do 
TRE/AM), Marcelo Lima Buhaten (TJ/RJ) e Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO). 
 
A solenidade também marcou a despedida do desembargador Ricardo Duailibe do cargo 
de presidente do TRE/MA. Na oportunidade, o magistrado apresentou as ações 
realizadas à frente do órgão, a exemplo do combate às fake news. 
 
“Nós estamos fechando um ciclo que, agora, precisa ser renovado. Fico feliz por ter 
prestado um bom serviço à Justiça Eleitoral do Maranhão e sinto-me satisfeito pelos 
resultados alcançados e que nos tornam referência em todo o Brasil”, disse. 
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Prefeito Hilton Gonçalo e deputado Ariston se reúnem com o presidente Othelino Neto 

 
 
Hilton Gonçalo e Ariston Ribeiro, ambos do Avante, estiveram nesta sexta-feira (22), 
visitando o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), na 
oportunidade os dois discutiram a atual conjuntura política do Maranhão, assim como 
projetos visando o desenvolvimento do estado, uma vez que na próxima terça-feira (26), 
o empresário Ariston assume a condição de titularidade no cargo de deputado estadual. 
 
Na oportunidade foi inclusive tratada a composição de Ariston Ribeiro no Bloco 
governista Unidos pelo Maranhão, uma vez que o partido ainda não tem representante 
na Assembleia Legislativa e agora passará a ter representatividade. Hilton Gonçalo é 
presidente do Avante e deixou claro que a intenção é contribuir para o desenvolvimento 
do estado, apoiando os projetos do Governo do Estado. 
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Durante a reunião na Assembleia Legislativa, Hilton e Ariston ainda estiveram reunidos 
com o diretor-geral da Mesa Diretora, Braulio Martins e com o procurador jurídico 
Tarcísio Araújo, onde discutiram as questões administrativas referente a posse. 
 
Ainda na sua passagem pela Assembleia Legislativa, Hilton Gonçalo e Ariston Ribeiro 
conheceram as estruturas do parlamento estadual, passando pelo plenário, sala de 
comissões e o Complexo de Comunicação, onde estiveram acompanhados da diretora 
adjunta Sílvia Tereza e da coordenadora Glaucione Pedrozo. 
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Deputado federal Rubens Pereira Júnior e deputado estadual Duarte Júnior são os 
principais nomes do partido para a sucessão do prefeito Edivaldo Júnior; atual vice, Júlio 
Pinheiro corre por fora 

 
Os júnior’s, Rubem e Duarte, são cotados para envergar o projeto do PCdoB em São Luís 

 
Os fatos dos últimos dias em São Luís – como a declaração do deputado Márcio Jerry 
sobre os nomes do PCdoB e a retirada do nome do secretário Felipe Camarão da 
indicação no DEM – abriram espaços para a viabilização de dois nomes no PCdoB. 
 
O deputado federal Rubens Pereira Júnior e o deputado estadual Duarte Júnior seguem 
entre os comunistas cotados para disputar a Prefeitura de São Luís em 2020. 
 
O nome do atual vice, Júlio Pinheiro, também é cotado, mas com menos intensidade que 
os dois deputados. 
 
O projeto do grupo liderado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) e pelo prefeito 
Edivaldo Júnior (PDT) é ter o máximo de candidaturas possíveis para fazer frente ao 
favoritismo de Eduardo Braide (PMN). 
 
Não está descartado, por exemplo, que a base governista tenha duas, até mesmo três 
candidaturas a prefeito, incluindo a do já praticamente definido Neto Evangelista (DEM) 
e a deputado federal Bira do Pindaré (PSB). 
 
Mas esta é uma outra história… 
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Classe política manifesta pesar pela morte prematura do blogueiro Robert Lobato 

 
Morte trágica do blogueiro Robert Lobato despertou comoção na classe política maranhense 

 
A classe política do Maranhão manifestou pesar pela morte prematura do blogueiro 
Robert Lobato, vítima de afogamento, ontem, em uma área rural do Distrito Federal. Os 
presidentes da Câmara Municipal e Assembleia Legislativa emitiram nota lamentando a 
tragédia. Deputados estaduais e o senador Roberto Rocha (PSDB), de quem Robert era 
também se solidarizaram à dor da família, dos amigos e dos colegas de ofício, como o 
blogueiro era chamado carinhosamente pelos mais próximos. 
 
Em nota assinada pelo presidente Othelino Neto, a Assembleia Legislativa externou sua 
consternação: “É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do 
blogueiro Robert Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal. Em 
seu blog, Robert Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na  Assembleia 
Legislativa do Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias sobre o Estado. 
Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. Neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus 
entes queridos. 
 
Carinho 
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A Diretoria de Comunicação da Assembleia também se pronunciou sobre o fatídico 
episódio: “É com com profundo pesar que recebemos a notícia da perda inestimável do 
blogueiro e amigo Robert Lobato, ocorrida neste domingo (24), por afogamento, em 
Brasília. Profissional atuante, respeitado e muito querido, Robert Lobato dedicava-se 
também à cobertura diária dos trabalhos na Assembleia Legislativa e na divulgação de 
informações políticas de interesse público. Em nome da Diretoria de Comunicação da 
Assembleia, prestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho 
de Bob Lobato, como era carinhosamente chamado, rogando a Deus o conforto 
necessário para superar a dor desta perda”. 
 
A Câmara Municipal de São Luis manifestou pêsames, per meio de sua Mesa Diretora: ” 
A Câmara Municipal de São Luís, através da sua Mesa Diretora, vem externar profunda 
tristeza em relação à morte prematura do blogueiro maranhense Robert Lobato, 
ocorrida no Distrito Federal, neste domingo (24). A Casa se solidariza com a família e 
amigos; ao mesmo tempo que reconhece o relevante trabalho desenvolvido por Robert 
Lobato, desde 2008 em seu Blog, onde atuava como analista do cenário político de nosso 
Estado”. 
 
Amizade 
 
Outro que se solidarizou à dor da perda do blogueiro foi o senador Roberto Rocha, de 
quem Bob era amigo e assessor: “Compartilho com imensa dor e tristeza o falecimento 
do meu querido amigo e articulista político, Robert Lobato, vítima de uma fatalidade 
nesta tarde. Meu abraço fraterno e solidariedade à esposa e aos filhos. Deus, na sua 
infinita misericórdia, abençoe os familiares e conforte o coração de todos nós. Descanse 
em paz, meu amigo”, que postou em sua página pessoa no Facebook várias fotos do 
agora saudoso blogueiro. 
 
O deputado estadual Adriano Sarney manifestou suas condolências com a seguinte 
mensagem: “É com profunda tristeza que lamento a partida tão precoce do jornalista e 
blogueiro Robert Lobato. Neste momento de dor, quero solidarizar-me com sua família, 
amigos e que Deus possa confortar os corações de todos que neste momento sofrem 
com a sua partida”. 
 
Confidente 
 
Wellington do Curso disse que nutria sentimentos sinceros de respeito e carinho e que 
Robert Lobato foi, em alguns momentos, seu confidente e consultor. “É com pesar que 
recebemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo Robert Lobato. Um blogueiro 
e jornalista que muito fez pela transmissão de notícias no Maranhão. Um protagonista 
no nosso tempo, com uma escrita refinada, análises políticas coerentes, respeito e 
notoriedade de todos que o conheciam. Eu, em particular, nutria sentimentos sinceros 
de respeito e carinho por quem reciprocamente foi um parceiro e em alguns momentos 
confidente e consultor. Pedimos a Deus que console os corações dos familiares e amigos 
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e que o receba de braços abertos. Deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos a 
um amigo. Descanse em paz, amigo Bob!” 
 
O deputado Zé Inácio, que por muitos anos militou ao lado de Bob no PT, manifestou 
certo inconformismo com a tragédia que vitimou o companheiro ao registrar que sua 
morte não parece justa. “Foi com tristeza e consternação que recebi, hoje (24), a notícia 
do falecimento do jornalista maranhense Robert Lobato. Robert exerceu com maestria 
a profissão de jornalista. A sua morte inesperada não me parece justa. Fará falta não 
apenas aos seus familiares, mas também aos seus amigos e a todo o jornalismo 
maranhense. Solidarizo-me neste momento de dor e pesar com todos os familiares de 
Robert Lobato. Estamos tristes e ainda incrédulos em relação ao seu falecimento”. 
 
Neto Evangelista também transmitiu sua mensagem de pesar pelo triste fim do 
blogueiro. “É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do amigo Robert 
Lobato, vítima de afogamento, neste domingo (24), em Brasília. Grande entusiasta do 
meu trabalho e projetos políticos, tínhamos bons e constantes diálogos. Robert foi um 
excelente profissional e tinha uma visão diferenciada da política. Ele deixa sua marca na 
cobertura jornalística maranhense. Difícil de acreditar. Neste momento de tristeza, me 
uno em oração aos seus familiares e tantos amigos e expresso as minhas mais sinceras 
condolências”. 
 
O Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís não se pronunciaram, até o momento, 
sobre a morte de Robert Lobato. 
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Wellington visita as obras de ampliação do Hospital Aldenora Bello e reforça a destinação 
de R$ 500 mil em emendas parlamentares 

 
Wellingtoi foi recepcionado pela direção da Fundação Antônio Jorge Dino na visita que fez às obras de  
ampliação do Hospital Aldenora Bello 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, juntamente com outros parlamentares, 
visitou, na última quinta-feira (22), as obras de ampliação do Hospital Aldenora Bello. Na 
Fundação Antônio Dino foi recepcionado pela anfitriã Enide Jorge Dino e pelo vice-
presidente, Antônio Dino Tavares, que contaram a história da Fundação, como se 
mantém até os dias de hoje e a importância dela para todo o Maranhão. 
 
A Fundação Antônio Dino nasceu pela necessidade de dar suporte ao paciente com 
câncer, por meio de diversas unidades operacionais, tais como o Hospital, o Centro de 
Ensino e Pesquisa, o Consultório Amigo da Vida, a Campanha de Prevenção, a Casa de 
Apoio e o Núcleo de Voluntários. E atualmente conta com parcerias governamentais 
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como o Ministério Público do Trabalho (TRT), convênios com o Estado, empresas 
privadas, doadores anônimos e emendas parlamentares. 
 

 
Deputado Wellington cumprimentou a matriarca da Fundação Antônio Jorge Dino, Enide Dino 

 
“Fizemos a destinação de nossas emendas parlamentares no valor de R$500 mil para 
serem aplicados no apoio à Fundação Antônio Jorge Dino, Hospital Aldenora Bello. Nosso 
objetivo é incentivar que o atendimento à população continue com qualidade. Nosso 
compromisso é com a saúde dos maranhenses”, declarou Wellington do Curso. 
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Deputado Wellington denuncia falta de transparência de Flávio Dino na SINFRA e propõe 
ação por improbidade 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso ofereceu, na tarde da última sexta-feira (22), 
representação ao Ministério Público a fim de que seja ajuizada ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa em desfavor da Secretaria de Estado de Infraestrutura no 
Maranhão (SINFRA), com fundamento na Lei Nº 8.429/1992, pela violação do princípio 
da publicidade. 
 
A solicitação do parlamentar justifica-se pelo fato de que, no dia 27 de dezembro de 
2017, por meio do Ofício Nº105/2017, o deputado estadual Wellington do Curso 
solicitou à SINFRA informações sobre a obra de revitalização da Beira Rio em Imperatriz. 
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Cópia da representação feita por Wellington ao Ministério Público 

 
“Solicitamos as informações em dezembro de 2017, mas até o presente momento o 
Governo não encaminhou. Eles gastaram mais dinheiro do que o previsto e inauguraram 
uma obra muito inferior do que foi prometido. E ainda demoraram mais de 01 ano para 
concluir. Não se pode fazer de qualquer jeito. Não se pode fazer só por fazer e entregar 
sem responsabilidade. Flávio Dino entregou uma obra quase 3 vezes mais cara, com 1 
ano de atraso e que causou muita reclamação em virtude da baixa qualidade da obra 
entregue. A publicidade é um princípio e foi violado. Por isso, levamos os fatos ao 
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Ministério Público para que ajuíze uma Ação por improbidade administrativa em 
desfavor do governo do Maranhão”, disse Wellington. 
 
De acordo com o ofício encaminhado em dezembro de 2017, solicitava-se informação 
contendo as cópias dos contratos de reforma (revitalização) da Beira Rio em Imperatriz, 
o processo administrativo vinculado ao citado contrato, bem como o devido processo 
licitatório referente à reforma da obra em questão, além de planilha de custo da obra e 
origem especificada dos recursos utilizados, bem como cópias de todas as notas fiscais. 
 
Assista ao vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cg6WQx67Kps
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Imobilidade urbana e propostas – Parte I 

Coluna do Adriano 
 

 
Adriano lembra que bairros em que o trânsito se encontra em situação crítica também foram esquecidos como o Anil,  
João Paulo, Cidade Operária, Ipase, Centro da Cidade e Área Itaqui-Bacanga ou Cohab 

 
De 1990 até hoje a mobilidade urbana em São Luís sofreu uma dura e penosa jornada. 
Governada por pedetistas, a Ilha Rebelde penou com a falta de prioridade no setor. A 
cada dia fica mais difícil se locomover por São Luís, eis uma infeliz constatação. Sem 
arrojo e criatividade, sem abrir mão das soluções fáceis e temporárias, nossa cidade 
corre o risco de parar, literalmente, à médio prazo. 
 
Nos últimos 30 anos o legado do partido na construção de grandes empreendimentos 
na mobilidade urbana se resume a um punhado de terminais da integração, a 
reconstrução da avenida Santos Dumont e o prolongamento da avenida litorânea. 
 
O prefeito Edivaldo terminará uma década de mandato de forma melancólica. Muitos 
aumentos de passagens, uma licitação vendida como solução que em nada mudou a vida 
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do ludovicense e obras pequenas apresentadas como grandiosas revoluções na 
engenharia. O completo vazio de ideias é desolador. 
 
Vejam só: as duas únicas ações na avenida Jerônimo de Albuquerque, a maior e mais 
movimentada avenida de nossa capital, nas últimas décadas foram desenvolvidas pela 
ex-governadora Roseana Sarney. O viaduto da Cohab e o viaduto da Cohama, ambos 
entregues na década de 1990. 
 
A avenida Casemiro Junior, no Anil, foi simplesmente esquecida. No trecho que liga o 
Viaduto do Café até a Aurora, todos os dias milhares de motoristas perdem horas de suas 
vidas sem nenhum auxílio da Prefeitura ou do Governo do Estado. Nem mesmo um 
simples guarda de trânsito se vê no local. 
 
Bairros em que o trânsito se encontra em situação crítica também foram esquecidos 
como o Anil, João Paulo, Cidade Operária, Ipase, Centro da Cidade e Área Itaqui-Bacanga 
ou Cohab. 
 
São Luís precisa de uma revolução completa na mentalidade de gestão da mobilidade 
urbana de nossa cidade. É preciso modificar desde os pequenos protocolos até as 
grandes atitudes. 
 
Existem pequenas situações que poderiam muito facilitar a vida dos motoristas e 
pedestres de nossa cidade. 
 
Isso pode ser feito de três formas: 1) Exigir seguro e garantia nas próximas licitações. 
Qualquer problema será resolvido pela seguradora. 2) Determinar às construtoras o uso 
de asfalto acrescido de borracha e polímeros nas pavimentações para aumentar a vida 
útil do asfalto. 3) Substituir os remendos em pedaços por recapeamento de trechos na 
largura da via. 
 
Os semáforos de nossa cidade são outro problema crônico. Basta a menor chuva para 
que o sistema entre em pane em vários pontos. É preciso mudar toda a rede de 
semáforos da seguinte forma: 1) Aplicar tecnologia inteligente que garanta fluidez ao 
trânsito com semáforos que identifiquem os momentos para abrir e fechar. 2) Aumentar 
a distância entre os semáforos nos grandes corredores. 
 
Qual foi a última vez que se viu alguma propaganda educativa da Prefeitura ou do 
Governo sobre o trânsito? Pois bem, aqui esbarramos em outro ponto que poderia 
ajudar muito a vida dos moradores de São Luís. 
 
Os elevados, muitos deles construídos pela ex-governadora Roseana Sarney, também 
precisam ser modernizados. Não se pode aceitar a ideia de que, do jeito que estão, eles 
irão ter o mesmo efeito para sempre. É preciso verificar as alças coletoras, fazer ajustes 
no entorno e ações que dinamizem a fluidez. 
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Essas são pequenas mudanças que, sabe-se lá por qual razão, não são colocadas em 
prática. Em breve voltaremos a falar sobre o assunto. 
 

 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu  
Twitter: @AdrianoSarney  
Facebook: @adriano.sarney  
Instagram: @adrianosarney  

  

mailto:jadrianocs@post.harvard.edu
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Othelino Neto participa de Conferência Estadual Extraordinária do PC do B 

 
 
Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”. 
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, revelou que tem 
intenções de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2022. Ele também 
destacou a forte presença do PC do B no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo 
deputado Othelino Neto. 
 
“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
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vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
 
Os deputados estaduais Duarte Júnior, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio, Ana do 
Gás e Fernando Pessoa compareceram ao ato político. “Uma conferência forte e bonita, 
que marca o início de um ano com bastante mobilização e participação política do nosso 
partido”, disse Marco Aurélio. 
 
A bancada federal maranhense foi representada pelos deputados Bira do Pindaré, 
Rubens Pereira Júnior e Márcio Jerry, este último presidente do PC do B no Estado “Esta 
Conferência é uma preparação dos militantes para o II Congresso Extraordinário do 
nosso partido, marcado para 17 de março, em São Paulo”, lembrou Márcio Jerry. 
 
Outra presença marcante foi a da vice-governadora de Pernambuco e presidente 
nacional do PC do B, Luciana Santos. 
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Nota de Pesar: Falecimento do blogueiro Robert Lobato 

 
Neste momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus entes queridos 

 
É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do blogueiro Robert 
Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal. 
 
Em seu blog, Robert Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias 
sobre o Estado. 
 
Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. 
 
Neste momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os 
seus entes queridos. 
 
São Luís, 24 de fevereiro de 2019 
 
Deputado Othelino Neto 
 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Flávio Dino dá posse a novos secretários e gestores públicos nesta segunda-feira (25) 

 
As mudanças no secretariado foram anunciadas ao longo dos últimos dias pelo governador, que utilizou as  
redes sociais para dar publicidade às informações 

 
O governador do Maranhão, Flávio Dino, dará posse a novos secretários de Estado, bem 
com a novos presidentes de órgãos estaduais nesta segunda-feira (25). A cerimônia de 
posse será realizada a partir das 10h, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana 
(Cohafuma), em São Luís. 
 
Flávio Dino foi reeleito para o cargo de governador em outubro do ano passado no 
primeiro turno das eleições e depois desse período informou que faria uma reforma 
administrativa até fevereiro deste ano. 
 
As mudanças no secretariado foram anunciadas ao longo dos últimos dias pelo 
governador, que utilizou as redes sociais para dar publicidade às informações. 
 
Conheça os novos secretários: 
 
Secretaria da Casa Civil (CC) – Marcelo Tavares, deputado estadual. Já exerceu o cargo 
no primeiro mandato. 
 
Secretaria da Mulher (Semu) – Ana Mendonça, deputada estadual. 
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Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) – Rubens Pereira Júnior, 
deputado federal. 
 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) – Fabiana Vilar Rodrigues, 
advogada. 
 
Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap) – Rodrigo Lago, ex-
secretário de Transparência e Controle. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) – Márcio Honaiser, deputado estadual e 
ex-secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. 
 
Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel) – Rogério Cafeteira, economista, empresário e ex-
deputado estadual 
 
Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) – Flávia 
Alexandrina, ex-secretária de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano 
 
Secretaria de Transparência e Controle (STC) – Lilian Guimarães, ex-secretária da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores. 
 
Secretaria de Turismo (Setur) – Antônio José Bittencourt de Albuquerque Júnior, ex-
secretário de Governo da prefeitura de Caxias 
 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) – Rafael Carvalho Ribeiro, 
engenheiro ambiental e ex-superintendente do patrimônio da União no Maranhão. 
 
Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) – Jowberth Frank, sociólogo e 
ex-superintendente do MDA e do INCRA. 
 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) – Fabíola Ewerton 
Mesquita, engenheira agrônoma, especialista em tecnologia de alimentos (UFMA) e 
fiscal agropecuário da AGED. 
 
Companhia Maranhense de Gás (Gasmar) – Deoclides Macedo, ex-deputado federal e 
ex-prefeito. 
 
Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos (EMARHP) – Mayco 
Murilo Pinheiro, servidor de carreira do Tribunal de Justiça. 
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Othelino Neto participa de Conferência Estadual Extraordinária do PCdoB 

 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes de todo o  
Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta 

 
Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”. 
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, destacou a forte 
presença do partido no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo deputado Othelino 
Neto. 
 



 

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 

“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
 
Os deputados estaduais Duarte Júnior, Adelmo Soares, Professor Marco Aurélio, Ana do 
Gás e Fernando Pessoa compareceram ao ato político. “Uma conferência forte e bonita, 
que marca o início de um ano com bastante mobilização e participação política do nosso 
partido”, disse Marco Aurélio. 
 
A bancada federal maranhense foi representada pelos deputados Bira do Pindaré, 
Rubens Pereira Júnior e Márcio Jerry, este último presidente do PC do B no Estado “Esta 
Conferência é uma preparação dos militantes para o II Congresso Extraordinário do 
nosso partido, marcado para 17 de março, em São Paulo”, lembrou Márcio Jerry. 
 
Outra presença marcante foi a da vice-governadora de Pernambuco e presidente 
nacional do PCdoB, Luciana Santos. 
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Sálvio Dino ministrará palestra sobre os 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
Na próxima segunda-feira (25), ele proferirá palestra, no Salão Nobre da Casa do Povo, sobre o tema “184 anos do  
Poder Legislativo e a importância histórica das obras raras encontradas no Parlamento” 

 
Jornalista, advogado, escritor, ex-deputado estadual, membro das Academias 
Maranhense, Imperatrizense e Grajauense de Letras, Sálvio Dino, pai do governador 
Flávio Dino (PCdoB), esteve, na tarde desta sexta-feira, na Assembleia Legislativa, para 
conhecer o acervo de obras raras encontradas durante o processo de restauração de 
documentos manuscritos e impressos do Legislativo Estadual. Na próxima segunda-feira 
(25), ele proferirá palestra, no Salão Nobre da Casa do Povo, sobre o tema “184 anos do 
Poder Legislativo e a importância histórica das obras raras encontradas no Parlamento”. 
O convite partiu do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B). 
 
O tema da palestra tem como base, além da comemoração pelos 184 anos de fundação 
da AL, o Dia do Poder Legislativo e a abertura da exposição “Memorial do Legislativo 
Maranhense”. Dino abordará a importância histórica de 13 obras raras que compõem o 
projeto “Memorial do Legislativo Maranhense”.     
 
Sálvio Dino esteve no gabinete da Presidência da AL, onde foi recebido pelos diretores 
Valney Pereira (Geral) e Antino Noleto (Administração), além da equipe de 
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Documentação e Registro, dirigida por Simone Limeira e outros assessores da casa 
legislativa. 
 
Manuseou as peças que compõem o acervo da exposição e disse estar lisonjeado. “Estou 
rejuvenescido, muito feliz em poder voltar a esta casa. Quero louvar a iniciativa do 
presidente Othelino Neto, um jovem de visão. Essa ação significa um trabalho voltado 
para o futuro, para as novas gerações, que terão a oportunidade de conhecer o passado 
da Assembleia Legislativa”, disse Sálvio Dino. 
 
Mulheres no Parlamento 
 

 
Sálvio Dino esteve no gabinete da Presidência da AL, onde foi recebido pelos diretores Valney Pereira 
(Geral) e Antino Noleto (Administração) 

 
Numa descontraída conversa, disse aos interlocutores que projeta escrever uma obra 
sobre a participação das mulheres no Parlamento. “Elas ainda são discriminadas. Só 
vieram participar ativamente da vida pública a partir de 1932, quando Getúlio Vargas 
instituiu o voto secreto e o voto feminino. No Maranhão, tivemos como primeiras 
parlamentares, na eleição daquele ano, Rosa Castro e Zuleide Bogéa. Depois, na década 
de 1940, Dalva Bacelar”, afirmou. 
 
Disse ainda ter ficado satisfeito com os avanços conquistados pela mulher, ao destacar 
que, hoje, são 8 parlamentares na Assembleia Legislativa, sendo que, do total, seis estão 
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ocupando cargos na Mesa Diretora. Para ele, isso representa um grande salto para a 
mulher na política do Maranhão. 
 
Raridades 
 
Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas, 
expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais 
relevantes. O material histórico já passou por limpeza, higienização, catalogação e 
encontra-se em fase de digitalização. “Tivemos o cuidado de manter tudo 100% original, 
pois são peças que fazem parte da história do Maranhão”, explicou o diretor de 
Administração da AL, Antino Noleto. 
 
O diretor geral da AL, Valney Pereira, destacou a importância da data e acrescentou que 
o arquivo contém dados importantes e históricos a respeito do Maranhão. Daí a 
necessidade de preservação, em formato digital, conforme determinação do presidente 
Othelino Neto. 
 
Dentre as peças descobertas, a pesquisa detectou nove livros centenários, considerados 
raros, sendo dois com registros de leis estaduais, sete atas contendo informações de 
sessões ordinárias, extraordinárias e atividades parlamentares e mais quatro livros do 
Império, datados do século XIX. 
 
 O acervo mostrou um livro de leis estaduais, volume único, com 172 páginas escritas a 
mão, que traz a descrição de leis estaduais de 1889 a 1902. No mesmo livro, houve outra 
descoberta: o registro da Lei 294, de 15 de abril de 1901, que criou a primeira seção do 
Corpo de Bombeiros para extinção de incêndios na capital. 
 
O processo de restauração do arquivo revelou, ainda, obras valiosas, como o livro 
“Império do Brasil: leis e decretos”, de 1833, com 560 páginas; uma coleção de decisões 
do governo brasileiro da época, com o mesmo título, e outro livro do Império de 1854, 
que também guarda uma coletânea das decisões do governo. 
 
Carreira 
 
Sálvio Dino iniciou a carreira política em 1954, ao ser eleito vereador de São Luís, sendo 
reeleito em 1958. Foi eleito deputado estadual em 1962. Em 1964, teve seus direitos 
políticos cassados. 
 
 Voltou à política em 1974, ao ser eleito deputado. Nas eleições de 1988, foi eleito 
prefeito de João Lisboa pelo PFL. Nas eleições de 1996, candidatou-se a prefeito de João 
Lisboa, sendo eleito para o segundo mandato. 
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Othelino Neto prestigia homenagens a magistrados no Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão 

 
A solenidade também marcou a despedida do desembargador Ricardo Duailibe 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), prestigiou, 
na tarde desta sexta-feira (22), no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), a 
solenidade de entrega da Medalha Ministro Arthur Quadros Collares Moreira a ministros 
e desembargadores de renome da classe de juristas do país, por seus méritos e 
relevantes serviços prestados à sociedade. 
 
Uma das homenageadas foi a ministra Laurita Hilário Vaz. “Ela tem uma marca 
registrada: foi a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é 
mais do que justa esta medalha que recebe da Corte”, enfatizou Othelino Neto. 
 
A ministra agradeceu e disse que gostaria de compartilhar a homenagem. “Compartilho 
com todos aqueles que, assim como eu, combatem a corrupção e lutam para que os 
cidadãos comuns tenham uma vida mais digna e para que a democracia seja cada vez 
mais justa, transparente e célere”. 
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Entre os condecorados, estavam o ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Superior 
Tribunal de Justiça) e os desembargadores João de Deus Abdala Simões (presidente do 
TRE/AM), Marcelo Lima Buhaten (TJ/RJ) e Juacy dos Santos Loura Júnior (OAB/RO). 
 
A solenidade também marcou a despedida do desembargador Ricardo Duailibe do cargo 
de presidente do TRE/MA. Na oportunidade, o magistrado apresentou as ações 
realizadas à frente do órgão, a exemplo do combate às fake news. 
 
“Nós estamos fechando um ciclo que, agora, precisa ser renovado. Fico feliz por ter 
prestado um bom serviço à Justiça Eleitoral do Maranhão e sinto-me satisfeito pelos 
resultados alcançados e que nos tornam referência em todo o Brasil”, disse. 
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Adriano Sarney entra no debate eleitoral de São Luís 

No meio do debate 
 

 
Da coluna Estado Maior 

 
Se é verdade que o governo Flávio Dino (PCdoB) já trabalha a todo vapor para posicionar 
bem seus aliados como candidatos a prefeito de São Luís, é real a movimentação de pelo 
menos um nome da oposição aos comunistas: o deputado estadual Adriano Sarney (PV). 
 
E isso ficou mais claro no fim de semana, quando da publicação de mais um dos seus 
artigos na edição de fim de semana de O Estrado. 
 
Disposto a entrar no debate sobre a sucessão, o parlamentar do PV dá mostras de que 
está preparando um arsenal interessante de argumentos para discutir a cidade. 
 
O tema da vez foi mobilidade urbana. Ou “imobilidade”, como ele fez questão de frisar. 
 
– Nos últimos 30 anos o legado do partido [PDT] na construção de grandes 
empreendimentos na mobilidade urbana se resume a um punhado de terminais da 
integração, a reconstrução da avenida Santos Dumont e o prolongamento da avenida 
litorânea – destacou. 
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Para ele, a gestão do atual prefeito, Edivaldo Holanda Jr. (PDT), terminará “de fomra 
melancólica”. 
 
– O prefeito Edivaldo terminará uma década de mandato de forma melancólica. Muitos 
aumentos de passagens, uma licitação vendida como solução que em nada mudou a vida 
do ludovicense e obras pequenas apresentadas como grandiosas revoluções na 
engenharia. O completo vazio de ideias é desolador – acrescentou. 
 
Ainda falta mais de um ano para a eleição. Mas numa semana em que houve quem, do 
lado do governador, abdicasse de uma potencialmente forte pré-candidatura, na 
oposição vai-se consolidando o nome de Adriano. 
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Assembleia emite nota de pesar pela morte de Robert Lobato 

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do blogueiro Robert 
Lobato, neste domingo (24), por afogamento, no Distrito Federal.  
 
Em seu blog, Robert Lobato atuava também na cobertura dos fatos políticos na  
Assembleia Legislativa do Maranhão. Era um profissional bastante atento às notícias 
sobre o Estado.  
 
Nossas sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda. Neste 
momento de dor, solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os seus 
entes queridos. 
 
São Luís, 24 de fevereiro de 2019 
 
Deputado Othelino Neto 
 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Adriano Sarney critica loteamento do governo Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez duras críticas ao loteamento de cargos no 
novo governo Flávio Dino (PCdoB). 
 
Na reforma administrativa que concluiu na semana passada, o comunista entregou 
várias alas do Executivo a partidos aliados. 
 
O parlamentar acredita que as mudanças são o pagamento de compromissos de 
campanha. 
 
“Flávio Dino está honrando a conta pelo massivo apoio partidário que teve nas eleições 
passadas. Um acordo que a população é quem vai realmente pagar. Lotear a maioria dos 
órgãos públicos do Maranhão faz parte da operação dos comunistas em se perpetuarem 
no poder utilizando a força dos Leões, assim como foi o despejo de dinheiro público 
durante as eleições”, declarou. 
 
Para ele, no caso específico da eleição de São Luís, por exemplo, a chegada de Rubens 
Júnior (PCdoB) à Secid pode ser o passo inicial para a viabilização da candidatura do 
deputado federal em 2020. 
 
“A sinalização dos comunistas é viabilizar Rubens Júnior como candidato, usando a 
Secretaria das Cidades para tentar derrotar o PDT em São Luís. Uma batalha que poderá 
acarretar o primeiro rompimento do já inchado governo do PCdoB”, completou. 
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Por essas e outras que o nosso blog é respeitado pela imensa maioria dos leitores, 
mesmo pelos críticos e adversários que não concordam as análises feitas aqui. 

 
  
Foi quase que simultâneo. 
 
Após o Blog do Robert Lobato fazer uma análise sobre a possível renúncia do prefeito de 
São José de Ribamar, Luis Fernando Silva (ainda no PSDB), renunciar ao mandato para 
assumir um cargo de secretário no Governo do Estado, Flávio Dino anunciou que pode 
ser candidato a presidente da República. 
 
No post “CASO LUIS FERNANDO: O que estaria por trás da ida do prefeito de Ribamar 
para o governo Flávio Dino?“, o Blog do Robert Lobato afirmou que: 
 
“O que pode explicar toda essa engenharia política é a virtual candidatura de Flávio Dino 
a presidente da República, coisa que o comunista tem em mente e já trabalha para se 
viabilizar, inclusive via imprensa nacional, como nome das esquerdas para enfrentar a 
ofensiva direitista ora em curso no país, cujos atores principais atualmente são o 
presidente Jair Bolsonaro e o governador João Doria (São Paulo)”. 
 

http://blogdorobertlobato.com.br/2019/02/caso-luis-fernando-o-que-estaria-por-tras-da-ida-do-prefeito-de-ribamar-para-o-governo-flavio-dino/
http://blogdorobertlobato.com.br/2019/02/caso-luis-fernando-o-que-estaria-por-tras-da-ida-do-prefeito-de-ribamar-para-o-governo-flavio-dino/
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Não deu outra. 
 
Numa plenária extraordinária do PCdoB do Maranhão realizada ontem, sexta-feira, 22, 
Flávio Dino lançou sua pré-candidatura a presidente da República. 
 
“Estou me preparando para 2022. Vocês nem notaram, já estou até com cinco quilos a 
menos. Vamos enfrentar o laranjal e a turma do mal”, afirmou numa alusão ao 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) que enfrenta denúncias envolvendo o uso de 
candidaturas laranjas pelo partido dele nas eleições de 2018. 
 
Por essas e outras que o nosso blog é respeitado pela imensa maioria dos leitores, 
mesmo pelos críticos e adversários que não concordam as análises feitas aqui. 
 
Mas, é bom que se diga, o Blog do Robert Lobato não está interessado em agradar a 
todos, mas tão somente ser respeitado na sua independência e clareza de posições. 
 
É isso aí. 
 
PS: E por falar no post CASO LUIS FERNANDO: O que estaria por trás da ida do prefeito 
de Ribamar para o governo Flávio Dino?“, o Blog do Robert Lobato cometeu um 
equívoco. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), assegurou que, ao contrário do que foi afirmado no referido post sobre a 
impossibilidade de sua reeleição, “o regimento da Assembleia permite reeleição”, 
informou o presidente a este blogueiro. Feito devido reparo, a editoria desta página 
pede desculpas aos leitores pelo equívoco. 

 

  

http://blogdorobertlobato.com.br/2019/02/caso-luis-fernando-o-que-estaria-por-tras-da-ida-do-prefeito-de-ribamar-para-o-governo-flavio-dino/
http://blogdorobertlobato.com.br/2019/02/caso-luis-fernando-o-que-estaria-por-tras-da-ida-do-prefeito-de-ribamar-para-o-governo-flavio-dino/
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Em nota, Comunicação da Assembleia lamenta a morte de Robert Lobato 

 
 
NOTA DE PESAR 
 
É com profundo pesar que recebemos a notícia da perda inestimável do blogueiro e 
amigo Robert Lobato, ocorrido neste domingo (24), por afogamento, em Brasília. 
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Profissional atuante, respeitado e muito querido, Robert Lobato dedicava-se também à 
cobertura diária dos trabalhos na Assembleia Legislativa e na divulgação de informações 
políticas de interesse público. 
 
Em nome da Diretoria de Comunicação da Assembleia, prestamos nossa solidariedade 
aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Bob Lobato, como era carinhosamente 
chamado, rogando a Deus o conforto necessário para superar a dor desta perda. 
 
São Luís, 24 de fevereiro de 2019 
 
Edwin Jinkings Rodrigues 
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Novos secretários tomam posse hoje; confira a lista 

 
Flávio dará posse a novos secretários 

 
O governador Flávio Dino dará posse aos novos secretários de sua gestão nesta segunda-
feira (25) em cerimônia no Centro de Convenções. 
 
O governador fez mudanças políticas e algumas estratégicas de gestão em seu 
secretariado, anunciando pelo Twitter nas últimas semanas os nomes dos novos 
componentes da equipe. Vale lembrar que dos novos secretários, Marcelo Tavares e 
Rodrigo Lago já foram empossados e estão até trabalhando já nas novas secretarias, mas 
farão parte do ato solene. 
 
Confira a lista dos novos secretários 
 
Secretaria da Casa Civil (CC) – Marcelo Tavares, deputado estadual. Já exerceu o cargo 
no primeiro mandato. 
 
Secretaria da Mulher (Semu) – Ana Mendonça, deputada estadual. 
Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) – Rubens Pereira Júnior, 
deputado federal. 
 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) – Fabiana Vilar Rodrigues, 
advogada. 
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Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap) – Rodrigo Lago, ex-
secretário de Transparência e Controle. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) – Márcio Honaiser, deputado estadual e 
ex-secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. 
 
Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel) – Rogério Cafeteira, economista, empresário e ex-
deputado estadual 
 
Secretaria de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) – Flávia 
Alexandrina, ex-secretária de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano 
 
Secretaria de Transparência e Controle (STC) – Lilian Guimarães, ex-secretária da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores. 
 
Secretaria de Turismo (Setur) – Antônio José Bittencourt de Albuquerque Júnior, ex-
secretário de Governo da prefeitura de Caxias 
 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) – Rafael Carvalho Ribeiro, 
engenheiro ambiental e ex-superintendente do patrimônio da União no Maranhão. 
 
Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) – Jowberth Frank, sociólogo e 
ex-superintendente do MDA e do INCRA. 
 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) – Fabíola Ewerton 
Mesquita, engenheira agrônoma, especialista em tecnologia de alimentos (UFMA) e 
fiscal agropecuário da AGED. 
 
Companhia Maranhense de Gás (Gasmar) – Deoclides Macedo, ex-deputado federal e 
ex-prefeito. 
 
Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos (EMARHP) – Mayco 
Murilo Pinheiro, servidor de carreira do Tribunal de Justiça. 
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Othelino em conferência do PCdoB: “Não aceitaremos perdas de direitos” 

 
 
Ao lado de correligionários, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto, participou, na noite desta sexta-feira (22), no auditório 
Fernando Falcão, da Conferência Estadual Extraordinária do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B). 
 
Para o deputado, o evento foi um momento importante para que comunistas militantes 
de todo o Maranhão ratificassem suas bandeiras de luta. “Não aceitaremos perdas de 
direitos e continuaremos defendendo-os. São direitos sociais duramente conquistados 
pelo povo brasileiro e que, infelizmente, estão sendo ameaçados pelo presidente da 
República, com propostas ruins encaminhadas ao Congresso Nacional”. 
 
Flávio Dino, primeiro e único governador do Brasil eleito pelo PC do B, destacou a forte 
presença do partido no Poder Legislativo Estadual, presidido pelo deputado Othelino 
Neto. 
 
“Nós temos uma representatividade muito importante não somente no governo, mas 
também na Assembleia e na Câmara Federal. É essa força que se revela aqui, a do partido 
vivo, que, em ano não eleitoral, reúne-se para discutir seu destino”, destacou Flávio 
Dino. 
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Flávio Dino confirma projeto presidencial, sabe que o jogo é duro e diz que está se 
preparando para enfrentar “a turma do mal” 

 
Flávio Dino fala na Conferência do PCdoB e confirma projeto de disputar presidência da  
República na sucessão de Jair Bolsonaro no pleito de 2022 

 
“Estou mesmo me preparando para 2022. Vocês nem notaram, já estou até com cinco 
quilos a menos. Vamos enfrentar o laranjal e a turma do mal”. Foi com esse misto de 
confirmação grave e dosado com alto astral que o governador Flávio Dino mandou para 
o espaço todas as dúvidas que restavam a respeito do seu projeto, já em franco 
andamento, de disputar a Presidência da República em 2022. E o fez em São Luís, na 
noite de sexta-feira (22), durante a Conferência do Estadual do PCdoB, na Assembleia 
Legislativa, um ato partidário de forte significado, comandado pelo presidente regional 
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da agremiação, deputado federal Márcio Jerry, tendo ao lado nomes destacados do 
partido, como a presidente nacional, deputada ????? (PE), e o deputado Othelino Neto, 
presidente da Assembleia Legislativa. Com suas declarações, o governador do Maranhão 
abriu mais uma larga picada na estrada na direção do Palácio do Planalto liderando as 
forças do chamado campo progressista, que vai do centro à esquerda, enfrentando as 
correntes da direita, hoje comandada pela sua ala mais conservadora, hoje encarnada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). 
 
A Conferência do PCdoB e a manifestação do governador Flávio Dino, ocorrem num 
momento de forte simbolismo na relação esquerda-direita. No campo nacional, a direita, 
representada pelo Governo Jair Bolsonaro, que se elegeu ocupando nas redes sociais o 
vazio deixado pelos infortúnios do PT, inicia sua presença no poder já desfigurada em 
termos políticos e ideológicos e minada por fortes indícios de podridão. No campo 
internacional, a exemplo do que vem acontecendo na Europa (França e Itália, por 
exemplo), a direita volta ao poder com toda força na América Latina (Brasil, Argentina e 
Colômbia, por exemplo), articulando-se para desmontar governos de esquerda, 
escolhendo a Venezuela – fragilizada pela estupidez da ditadura chavista -, para ser o 
recado mais eloquente, endereçado principalmente a Cuba. 
 
É nesse contexto de ascensão da direita conservadora, legitimada pelo voto direto e 
democrático, e da fragilização da esquerda, que Flávio Dino, governador de um estado 
pobre como o Maranhão, realiza uma gestão inovadora e transparente, focada no social, 
se insere na macro política do País e avança como a mais forte, autorizada e eloquente 
voz do campo progressista. Forjado na geração que deu vida no movimento estudantil 
na segunda metade dos anos 80, primeiro lugar em concurso para a magistratura federal, 
destacado como juiz, tendo presidido a associação nacional, da qual se desligou para 
entrar na política, elegendo-se deputado federal em 2006, tendo um dos maiores 
destaques da Câmara Federal até 2010. Amargou insucessos eleitorais em 2008 e para 
prefeito de São Luís e em 2010 para governador. Mas virou o jogo em 2014 elegendo-se 
governador de maneira contundente, reelegendo-se em 2018 em turno único, 
completando a desmontagem do sarneysismo iniciada pelo legendário Jackson Lago 
(PDT) em 2006. 
 
No plano nacional, Flávio Dino foi a voz mais assumida e intensa contra o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff (PT) e da condenação do ex-presidente Lula (PT), vendo 
um golpe disfarçado no primeiro caso, e uma armação política no segundo. Apoia a 
Operação Lava Jato, mas denunciou enfaticamente os excessos praticados pelo juiz 
Sérgio Moro, um magistrado assumidamente de direita, vendo neles viés fortemente 
político, o que se confirmou quando ele deixou a magistratura para ser ministro da 
Justiça e Segurança Pública do Governo Bolsonaro e já apontado como candidato à sua 
sucessão. Flávio Dino manteve sua coerência política e ideológica ao apoiar a aliança 
PCdoB-PT e abraçar a candidatura do petista Fernando Haddad para presidente em 2018, 
liderando um movimento que lhe deu mais de 75% dos votos no Maranhão e a vitória 
eleitoral em todos os estados do Nordeste. É hoje, entre os governadores, o mais duro 
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crítico do Governo Bolsonaro, mas respeitando a legitimidade presidencial que ele 
recebeu nas urnas, e trabalhando para manter uma relação institucional produtiva, 
valorizando ao máximo a condição do Maranhão como ente da Federação. 
 
Esse perfil tem levado o nome de Flávio Dino aos espaços mais diversos do pensamento 
político. No final do ano passado, ele foi aplaudido por duas centenas de professores 
universitários jornalistas, escritores e editores cariocas, em conferência numa livraria do 
Rio de Janeiro, já fez pelo menos uma dezena de palestras em diferentes ambientes, e 
há três semanas foi recebido aos brados de “presidente” num evento da UNE. Sabe-se 
que seu nome está na agenda das grandes organizações partidárias e corporações 
sindicais e empresariais, que monitoram seus passos, atentas a tudo o que ele faz e diz. 
As vozes mais expressivas da direita no poder – como a deputada federal Joice 
Hasselmann (PSL-SC) – já o identificam como um adversário a ser levado muito a sério. 
 
Em resumo: o governador do Maranhão já pontifica como um político de abrangência 
nacional, com aliados e adversários de peso, e situado no contexto da corrida 
presidencial de 2022, podendo ter como adversário o agora ministro Sérgio Moro, a 
quem já venceu em concurso público. E foi com a convicção dos democratas que ele 
revelou na Conferência do PCdoB: “Eu adoro uma eleição, estou doido para disputar 
mais uma, essa em especial. A gente tem que plantar a coisa certa, para colher a coisa 
certa”. 
 
Flávio Dino sabe que a estrada é longa, muito acidentada e cheia de armadilhas, mas já 
tem experiência e lastro suficientes para encarar a grande caminhada. 
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Assembleia Legislativa completará 184 anos trazendo a público parte importante da sua 
memória 

 
Livro com registros raros do Poder Legislativa mandado resgatar por 
Othelini Neto e que serpa explicado por Sálvio Dino nos 184 anos da instituição 

 
Nesta segunda-feira, 25 de Fevereiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
completará 184 anos, ou seja, 67.160 dias de existência. Não se trata de uma data 
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redonda nem está marcada por um fato de importância capital na sua trajetória, mas 
será comemorada com o destaque devida à importância que a instituição representa 
como um dos três pilares do Estado do Maranhão. O aniversário da Assembleia 
Legislativa será registrado numa sessão solene a ser realizada hoje às 16h, comandada 
pelo presidente Othelino Neto (PCdoB), que em seguida abrirá a exposição “Memorial 
do Legislativo Maranhense”, que terá como substância uma palestra do ex-deputado, 
escritor e pesquisador Sálvio Dino. 
 
Os 184 anos da Assembleia Legislativa serão comemorados num clima bem diferente dos 
últimos anos. A começar pelo fato de que o Poder Legislativo foi objeto de uma das mais 
amplas renovações impostas pelas urnas nas últimas décadas, com mais de 60%dos seus 
quatros mudados pelo eleitorado em 2018, com grande parte dos deputados 
representando a novíssima geração da política maranhense, todos dispostos a ocupar 
espaços no cenário político e institucional do Maranhão. E com um dado de importância 
sócio-política superlativa: numa guinada surpreendente, as urnas determinaram que a 
composição do Legislativo maranhense tenha hoje mais de 20%, maior participação 
feminina na história da instituição. 
 
Além disso, a Assembleia Legislativa completa 184 anos de ecistÇenci9a renovada no seu 
comando, tendo na presidência um dos parlamentares mais jovens e destacados da sua 
geração, o deputado Othelino Neto, que preside uma Mesa Diretora com integrantes 
jovens e na qual há um surpreendente e inovador equilíbrio de gênero. 
 
Além desse contexto político e de representação, o aniversário do Poder Legislativo será 
marcado pela exposição “Memorial do Legislativo Maranhense”, na qual serão exibidas 
13 obras documentais raras, que integram O dado documental e memorialístico da 
instituição. A importância dessas obras será explicada pelo ex-deputado estadual, 
pesquisador e escritor Sálvio Dino, membro da Academia Maranhense de Letras. O 
acervo encontrado foi destacado pelo jornalista, pesquisador e historiador Benedito 
Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras e contemporâneo de Sálvio Dino 
na Assembleia e que, como ele teve mandato cassado pela ditadura militar. 
 
As 13 obras raras foram encontradas durante o processo de restauração de documentos 
manuscritos e impressos da Casa, iniciado em fevereiro do ano passado.  Dentre as 
raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas, expedientes, 
sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais relevantes. O diretor 
Legislativo Bráulio Martins, o diretor Administrativo Antino Noleto, e o diretor-geral da 
Assembleia Legislativa Valney Pereira, que coordenam a organização do evento, 
explicaram que o Projeto “Memorial do Legislativo Maranhense” é uma prioridade da 
gestão do presidente Othelino Neto, para quem o arquivo contém dados importantes e 
históricos a respeito do Maranhão, tendi determinado que seja preservado em formato 
digital. 
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Com a digitalização, as obras estarão ao alcance de qualquer cidadão 
(www.al.ma.leg.br), num processo de democratização de informações como quer o 
presidente Othelino Neto. 
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Aliança PDT/DEM está sendo costurada em torno de Neto Evangelista, Osmar Filho e 
Ivaldo Rodrigues 

 
Neto Evangelista, Osmar Filho e Ivaldo Rodrigues cotados para disputar Prefeitura 

 
Uma série de indícios dão conta de que PDT e DEM entabularão conversas para definir o 
candidato que a aliança dos dois lançará para disputar a prefeitura de São Luís. Pelo PDT 
estão na linha de frente o vereador e presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho, o 
vereador e atual secretário municipal – promotor das feirinhas – Ivaldo Rodrigues e, 
numa hipótese muito, mas muito mesmo, remota o senador Weverton Rocha. Pelo DEM 
está cotado o deputado estadual Neto Evangelista, ex-secretário de Estado de 
desenvolvimento Social. Com a batida de martelo de Felipe Camarão, que em nota 
anunciou que está fora do páreo e que prefere continuar à frente do arrojado projeto 
educacional do Governo Flávio Dino, o deputado Neto Evangelista ganhou força, 
devendo “disputar” a indicação com Osmar Filho e Ivaldo Rodrigues na aliança PDT/DEM. 
Nas conversas paralelas, é quase dominante a impressão de que, mesmo reconhecendo 
o peso político do presidente da Câmara e do secretário de Governo, o deputado Neto 
Evangelista está mais cacifado para entrar  uma disputa desse quilate. 

 


