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Durante inauguração da nova sede do PRB, irmãos Verdes destacaram nome de Brandão 
como futuro governador do Maranhão… 

 
 
O vice-governador foi ovacionando pelas lideranças presentes, mas limitou-se a falar em 
2020, quando vão acontecer as próximas eleições municipais. 
 
A manhã deste sábado, 27, foi movimentada pras bandas do Renascença II, próximo da 
Lagoa, durante inauguração da nova sede do PRB. O deputado federal Cléber, 
juntamente com seu irmão, Júnior Verde, o deputado Zé Gentil, a prefeita Vianey Bringel, 
e demais lideranças presentes aclamaram o nome de Brandão para ser governador. 
 
Em suas palavras inicias, o vice-governador, Carlos Brandão (PRB), que foi “ungido” pela 
pregação dum capelão da PM, agradeceu aos presentes e ressaltou a importância de cair 
em campo para fazer a legenda crescer em número de membros, mas, sobretudo na 
qualidade de suas lideranças. 
 
“Temos que mapear o Maranhão e apoiar as lideranças, fazer vereadores e prefeitos. O 
momento agora é de focar em 2020, para que nos tornemos um grande partido, da 
mesma forma que fizemos no meu antigo partido, que pegamos pequeno e cresceu”. 
 
Abaixo, confira as imagens da inauguração: 
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DEM lança Neto Evangelista pré-candidato em São Luís 

 
 
O DEM realizou convenção estadual nesta sexta-feira (26), em São Luís, com a presença 
do presidente nacional do partido, o prefeito de Salvador ACM Neto. 
 
Além da filiação de prefeitos de municípios maranhenses, o evento confirmou o nome 
do deputado Neto Evangelista como pré-candidato à Prefeitura de São Luís. 
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Precisamos falar sobre o Centro Histórico (parte 2) 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
A área que abriga os bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão, além das praças 
Benedito Leite e João Lisboa e o acervo arquitetônico e paisagístico da Praça Gonçalves 
Dias comporta 1.369 edificações. Ela é conhecida como Centro Histórico.  Após anos de 
domínio absoluto do poder público nos rumos da área, o que vemos é uma situação 
deplorável de estagnação que, aos poucos, vai dilapidando um de nossos maiores 
tesouros. Neste artigo pretendo falar mais da situação e dar minha contribuição para o 
debate. 
 
Seja pela omissão vergonhosa da Prefeitura de São Luís, também pelas ações paliativas 
e repetitivas do Governo do Estado ou pela mão-de-ferro do Governo Federal, aqui 
representado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que 
transformou o Centro Histórico em uma fortaleza de burocracia: o maior responsável 
pela degradação do Centro Histórico é o Poder Público. 
 
A burocracia, lentidão e falta de tino para soluções de vanguarda por parte das 
autoridades está destruindo os casarões e amarrando o desenvolvimento do lugar. 
Dados do próprio Iphan mostram que cerca de 100 casarões, quase 10% do total, correm 
risco iminente de desabamento, fora os que já se foram. É evidente que são necessárias 
reformas, mas o poder público não as permite! 
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Apesar da situação emergencial, qualquer obra deve ser enviada previamente ao 
Instituto. Vencida essa etapa, são mais 5 dias para iniciar o processo de análise. Depois 
de iniciado, serão mais 45 dias para a avaliação que podem ser paralisados sempre que 
o Iphan exigir mais documentos ou explicações. Caso o proprietário não tenha recursos 
para salvar o imóvel, deve entrar na Justiça para que o Poder Público possa ajudá-lo. 
 
Como um lugar acorrentado a um sistema burocrático tão hostil pode sobreviver? 
 
Enquanto outros lugares pelo mundo tentam transformar os centros históricos em locais 
revigorados economicamente, centros de gastronomia, opções de lazer e cultura, 
lugares que consigam servir como ponto de convergência para o glamour do passado e 
a tecnologia do presente, aqui no Maranhão nós fazemos a opção pelo nada. 
 
Não é necessário buscar muito longe, bons exemplos de resgate da memória coletiva 
sobre patrimônio e como elas bem convivem com a inserção de novos modelos de 
negócios. Um exemplo é o Porto Digital, situado no centro histórico do Recife (PE). O 
patrimônio arquitetônico do Bairro do Recife sedia os principais polos de tecnologias e 
ambientes de inovação no país, considerado como principal representante da nova 
economia de Pernambuco. 
 
Da forma atual, o Centro Histórico se tornou um mictório e um refúgio de desocupados 
que infernizam aqueles que tentam frequentar o local. Isso precisa mudar e só vai mudar 
com uma alteração na legislação e na postura das autoridades. No lugar de leis que 
impedem a reforma, devemos aprovar uma legislação que mantenha características, 
mas que possibilite a modernização. Vencida a burocracia, é necessário atrair os 
empreendedores, não apenas fazendo a ponte entre eles e proprietários, mas facilitando 
a negociação. Seja com incentivos fiscais ou criação de linhas de crédito. 
 
Essas são medidas que irão garantir a preservação e modernização do lugar, bem como 
a geração de emprego e renda. 
 
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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Roberto Costa e Cleide Coutinho apresentam indicação que beneficia aprovados na 
Uema 

Os deputados Roberto Costa (MDB) e Cleide Coutinho (PDT) apresentaram uma 
Indicação em conjunto, solicitando ao reitor da Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema) que seja implantado Sistema de Bonificação que atribua 20% aos pontos obtidos 
no vestibular da instituição, especificamente para vestibulandos residentes no 
Maranhão. 
 

 
 
A proposta é similar ao projeto do deputado estadual Marco Aurélio (PCdoB), que cria a 
Bonificação Regional para estudantes oriundos de escolas do Maranhão para o ingresso 
na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), onde já foi até reconhecida a 
legitimidade e legalidade da decisão pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da UFMA. 
 
Cleide Coutinho explicou que o fato de alunos de outros estados serem aprovados e 
estudarem no Maranhão traz grande prejuízo para os jovens maranhenses, ao tentarem 
conseguir uma vaga na universidade. 
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“Faço questão de repetir que admiro muito o povo de Teresina, no Piauí, que é um povo 
estudioso e batalhador. Mas naquele primeiro vestibular que funciona até hoje na nossa 
antiga casa de saúde, que Humberto Coutinho vendeu para José Reinaldo, só teve um 
aluno de Caxias que, por coincidência, foi a minha sobrinha, Carmosina Coutinho. Os 
demais, a maioria era do Piauí. Quer dizer, muitos já foram embora, abandonaram o 
curso”, assinalou a parlamentar. 
 
Roberto Costa destacou que a indicação aprovada e aceita pelo reitor da Uema, 
professor Gustavo Pereira da Costa, será uma vitória garantida para o futuro de milhares 
de maranhenses. 
 
“Ratifico o que a deputada Cleide Coutinho expôs. Infelizmente, muitos vestibulandos 
que estão na Uema e não são maranhenses, formam-se e deixam o nosso estado 
desassistido por seu profissionalismo, o que achamos desleal. Logo, apoiamos a 
bonificação para vestibulandos maranhense Destaco ainda que essa vitória garantirá o 
futuro de milhares de maranhenses”, disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda ressaltou que “a proposta é especificamente para alunos que 
tenham cursado o 9º ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) em 
escolas públicas ou privadas deste Estado e optem pela graduação em qualquer um dos 
campis da Uema”, concluiu 
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Assembleia Legislativa entrega Medalha Manuel Beckman ao prefeito de Salvador, ACM 
Neto 

m solenidade prestigiada por vários deputados, a Assembleia Legislativa do Maranhão 
realizou, na manhã desta sexta-feira (26), a entrega da Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman ao prefeito da cidade de Salvador (BA), ACM Neto. 
 

 
 
Durante a solenidade, no Salão Nobre da Casa, o presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ressaltou que a entrega da Medalha – maior honraria do Poder 
Legislativo maranhense – é uma homenagem do povo do Maranhão, através da 
Assembleia Legislativa, pelo trabalho que ACM Neto realizou investido no mandato de 
deputado federal e pelo trabalho que realiza à frente da Prefeitura da cidade de 
Salvador, ao longo dos últimos seis anos. 
 
“Esta nossa cerimônia, agora realizada para a entrega da Medalha concedida por decisão 
unânime de meus pares nesta Casa, vem revestida de um significado todo especial, não 
somente por ser a maior comenda da Assembleia Legislativa do Maranhão, mas, 
especialmente, por conter nela um profundo sentimento de carinho, de amizade e, 
sobretudo, de respeito ao prefeito de Salvador, ACM Neto”, salientou o deputado 
Othelino Neto. 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) frisou que a concessão da honraria é fruto de um 
projeto de sua autoria, e que ganhou a dimensão de autoria múltipla, por ter sido 
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subscrito também pelos deputados Othelino Neto, Adriano Sarney (PV), Edivaldo 
Holanda (PTC), e de todos os demais integrantes da bancada do DEM: Daniella Tema, 
Antônio Pereira, Andreia Rezende e Paulo Neto. 
 
Neto Evangelista saudou o homenageado como uma referência de gestor público em 
todo o país e também como uma referência de líder político, na condição de presidente 
nacional do partido Democratas (DEM). 
 
“Esta é uma justa homenagem que a nossa Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, presta 
a este ilustre homem público, que teve destacada atuação como deputado federal e que 
hoje é o prefeito de Salvador, uma cidade que tem muitas semelhanças com São Luís, 
não só por conta de suas belezas naturais, mas também pelo acervo histórico que as 
duas cidades possuem”. 
 
Na cerimônia, que contou também com a presença dos deputados federais Juscelino 
Filho (DEM-MA) e de Paulo Azi (DEM-BA), o deputado Adriano Sarney disse que a 
Assembleia Legislativa maranhense tomou uma iniciativa muito positiva ao prestar 
homenagem a ACM Neto. 
 
“ACM Neto é um gestor de destaque por sua experiência, hoje considerado um dos 
prefeitos melhores avaliados no país, é o prefeito de uma das maiores cidades do 
Nordeste, e que pode trazer muita experiência para o Maranhão. Ele já demonstrou 
como deputado federal, como presidente de um grande partido, o DEM, que tem grande 
representatividade no Congresso Nacional, que é um político que pode também prestar 
grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado”, salientou Adriano 
Sarney. 
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Depois de receber a Medalha, que lhe foi entregue no Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa, o prefeito ACM Neto, ao proferir seu discurso, fez saudação ao público 
presente na cerimônia e agradeceu ao Poder Legislativo maranhense a homenagem que 
lhe foi conferida. 
 
“Muito me honra esta Medalha, que me deixa muito feliz e que reforça ainda mais os 
meus laços, que são laços históricos com o Estado do Maranhão e com a cidade de São 
Luís. Saio daqui com esta honraria não só no peito, mas no fundo do coração”, ressaltou 
ACM Neto, colocando-se à disposição para celebrar intercâmbios entre a Prefeitura de 
Salvador e as prefeituras e outras instituições do Estado do Maranhão. 
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Othelino prestigia convenção do DEM e destaca importância do partido na atual 
conjuntura política 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), prestigiou, nesta sexta-feira (26), a Convenção Estadual do Democratas (DEM), 
no Multicenter Sebrae, que contou com a presença do presidente nacional do partido, o 
prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto. Na ocasião, o parlamentar 
destacou a importância do DEM na atual conjuntura política, tanto na esfera estadual, 
quanto federal. 
 

 
 
“É razão de grande satisfação participar da convenção do Democratas, que reelegeu o 
deputado federal Juscelino Filho como presidente estadual do partido. É uma forma, 
também, de prestigiar a bela e expressiva bancada do DEM na Assembleia Legislativa. 
São cinco deputados, que fazem um belo trabalho, dos quais duas deputadas compõem 
a Mesa Diretora da Casa. Enfim, um partido muito importante para a Assembleia e para 
o Maranhão”, afirmou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), vice-presidente da Alema, também destacou a 
importância do DEM na aliança político-partidária, que é a base do governo Flávio Dino. 
“O Democratas, junto com o PDT e o PCdoB, compõem uma aliança que sempre esteve 
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unida. Temos que reconhecer o empenho de todos os colegas democratas, ao 
presidente, o deputado federal Juscelino Filho, que faz essa grande gestão dentro do 
partido e que, na verdade, renasceu com o Democratas no Maranhão”, assinalou. 
 
O evento reuniu lideranças políticas de várias regiões do estado, deputados estaduais e 
federais, autoridades, além do governador Flávio Dino (PCdoB) e dos senadores 
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS). Durante a solenidade, também foram 
anunciados os novos prefeitos e lideranças políticas, que se aliaram ao partido visando 
às eleições municipais de 2020. 
 
“A nossa presença aqui é para reafirmar a confiança nacional do partido no estado do 
Maranhão, mas, também, reforçar os nossos pré-candidatos a prefeitos, procurando 
apresentar o maior número de candidatos em todo o Maranhão”, afirmou ACM Neto, 
presidente nacional do DEM. 
 
“Acho muito positivo que o Democratas faça esse evento, mostre força, vitalidade, reúna 
seus filiados, renove a sua direção, porque o nosso país precisa disso, precisa acreditar 
que há líderes e caminhos para que o Brasil volte a gerar oportunidades à nossa 
população”, completou o governador Flávio Dino. 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que é democrata, destacou a satisfação em 
participar da convenção ao lado de tantas lideranças. “Sinto-me muito feliz em estar, 
aqui, rodeado de pessoas de todos os locais do Maranhão, de todos os rincões, 
lideranças políticas, vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, deputados 
estaduais, deputados federais, enfim, a classe política reunida, dizendo que o DEM é um 
partido que pode reforçar a esperança do povo do Maranhão”. 
 
“É um momento de fortalecimento do DEM, em um momento que o seu Diretório 
Nacional invoca a participação mais efetiva de nós, mulheres, na política. Eu me sinto 
muito honrada de estar aqui e fazer parte desse partido”, ressaltou a deputada Andreia 
Rezende (DEM). 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM), que na ocasião lançou a sua pré-candidatura à 
Prefeitura de São Luís nas eleições de 2020, pontuou que o Democratas vive um 
momento importante. “É um momento de crescimento do partido em todo o país e no 
Maranhão, sob o comando do deputado federal Juscelino Filho, e queremos ter também 
pré-candidaturas nas principais cidades do estado, e São Luís não poderia ficar de fora. 
Fico honrado em ser lembrado nesse debate dentro do partido”, declarou. 
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Convenção do DEM destaca garra e superação de Andreia Rezende… 

 
 
Aqui sentada eu estava agradecendo a Deus por hoje ter tido vida, força e coragem de 
estar aqui hoje. De participar desse momento tão democrático, onde aqui represento 
todas as mulheresnesse partido que busca o direito delas, os direitos humanos e das 
minorias. Princípios que vão de encontro aos meus”. 
 
Foi com um discurso forte e repleto de gratidão, que a deputada estadual Andreia 
Martins Rezende conseguiu emocionar todos que marcaram presença na Convenção 
Estadual do Democratas 2019, na manhã desta sexta-feira, 26. 
 
Durante a solenidade – que contou com as presenças do Governador do Estado, Flávio 
Dino (PCdoB); do presidente nacional da legenda, ACM Neto; do presidente do 
Legislativo Estadual, Othelino Neto (PCdoB); dos Senadores Weverton Rocha (PDT) e 
Eliziane Gama ; do presidente estadual, deputado Juscelino Filho, entre deputados 
estaduais, prefeitos, lideranças e militância – a parlamentar foi citada diversas vezes 
como exemplo de força, garra e, de fato, uma mulher que representa a mulher 
democrata. 
 
O próprio presidente do diretório nacional, ACM Neto, elogiou o trabalho da deputada 
à frente da bancada estadual. 
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“Andreia é um exemplo de mulher!  As palavras dela me emocionaram, porque foram 
palavras de grande sensibilidade, grande serenidade, mas bastante firmeza. Parabéns 
pelo belo trabalho que você vem fazendo, deputada”, frisou ACM Neto. 
 
Durante o evento também foram anunciados os novos prefeitos e lideranças políticas 
que estarão se filiando ao partido visando as eleições municipais de 2020. O objetivo da 
legenda é possuir candidaturas a prefeitos em quase todos os municípios. 
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Deputado estadual foi a grande estrela da convenção estadual do partido, e foi lançado 
candidato pelos presidentes nacional, ACM Neto, e estadual, Juscelino Filho 

 
EVANGELISTA EM DISCURSO PARA AS LIDERANÇAS DE PDT, PCDOB, E CIDADANIA, ovacionado pelos  
convencionais do DEM como candidato em São Luís 

 
O deputado estadual Neto Evangelista é o primeiro nome consolidado no grupo do 
governador Flávio Dino (PCdoB) como candidato à sucessão do prefeito Edivaldo júnior 
(PDT). 
 
A presença do próprio Dino e dos senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama 
(Cidadania), ontem, na convenção do DEM maranhense, reforçou o nome de Evangelista 
como opção do grupo. 
 
– Você jamais me terá contra você, em nenhum projeto, em nenhum pleito. Você sempre 
terá minha palavra de apoio e de incentivo – declarou Flávio Dino, enfático. 
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O EVENTO COMANDADO POR JUSCELINO FILHO reuniu democratas de todo o Maranhão 

 
A senadora Eliziane Gama reforçou a unidade do grupo e garantiu apoio ao parlamentar. 
 
– Conte conosco, Neto Evangelista. O DEM é parte de nós. Cidadania e DEM estão juntos 
pelo Maranhão e por São Luís – afirmou. 
 

 
NETO EVANGELISTA FOI CHANCELADO PELO PRESIDENTE NACIONAL DO DEM, ACM NETO, prefeito de Salvador (BA) 

 
Neto Evangelista já tinha o apoio do PDT, de Weverton Rocha; e apenas reforçou seu 
projeto com a presença das demais lideranças, que oram recepcionadas por Juscelino 
Filho e pelo presidente nacional do DEM, ACM Neto. 
 
– Estou pronto para qualquer desafio. Sigo a boa política e tenho certeza que o 
Democratas dará uma grande contribuição para nossa capital e para o Maranhão – 
declarou o deputado, entusiasmado com a largada do projeto. 
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Deputado Wellington defende imprensa livre para democracia plena 

 
Wellington condenou atos que cerceiam a atuação de  
profissionais de comunicação independentes 

 
O deputado estadual Wellington do Curso afirmou que a liberdade de imprensa é 
fundamental para o bom funcionamento da democracia. A fala do parlamentar surge em 
meio a vários atos e opiniões que visam o cerceamento da atuação dos profissionais de 
comunicação que atuam de forma independente. 
 
Wellington do Curso argumenta que para a existência de uma sociedade mais justa, 
necessita, naturalmente possuir livre manifestação, assim como possuir o direito básico 
da informação. 
 
O parlamentar lembra o surgimento de blogs independentes no país abriu uma nova 
fronteira do jornalismo, uma vez que a informação estava concentrada nas mãos dos 
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grandes veículos de comunicação tradicionais: jornais impressos, emissoras de televisão 
e rádio. 
 
De acordo com Wellington do Curso, o agente público tem que está preparado para 
receber críticas e que mesmo não concordando com o posicionamento do emissor, a 
livre manifestação é fundamental no processo de consolidação da democracia. Muito 
embora, em alguns momentos ocorram excessos ou publicação de inverdades (fake 
Mees), mas precisam ser esclarecidas restabelecendo a verdade e não silenciando a 
informação por meio de ações judiciais e perseguições, às vezes até patrocinadas com 
dinheiro público. 
 
“Já fui muito hostilizado, prejudicado e até vítima de inverdades, mas nunca processei 
os profissionais da imprensa. Entendo que o uso da Justiça tem sido uma forma de tentar 
amedrontar os profissionais da imprensa. Não vivemos numa ditadura e muito menos 
num estado exceção, onde tentam implantar a ‘república do pensamento único’, com 
demagogia e hipocrisia.”, declarou Wellington. 
 
Na opinião do deputado estadual somente respeita a liberdade da livre manifestação e 
até mesmo a atuação de profissionais como os blogueiros, aqueles que possui espírito 
republicano. 
 
Wellington classifica qualquer tentativa de cercear a atuação ou induzir a censura de 
profissionais da imprensa com um grave atentado a democracia. 
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Precisamos falar sobre o Centro Histórico (parte 2) 

Coluna do Adriano* 
 

 
Para Adriano, a prefeitura e os governos estadual e federal transformaram o Centro Histórico de São Luís  
em uma fortaleza de burocracia 

 
A área que abriga os bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão, além das praças 
Benedito Leite e João Lisboa e o acervo arquitetônico e paisagístico da Praça Gonçalves 
Dias comporta 1.369 edificações. Ela é conhecida como Centro Histórico. Após anos de 
domínio absoluto do poder público nos rumos da área, o que vemos é uma situação 
deplorável de estagnação que, aos poucos, vai dilapidando um de nossos maiores 
tesouros. Neste artigo pretendo falar mais da situação e dar minha contribuição para o 
debate. 
 
Seja pela omissão vergonhosa da Prefeitura de São Luís, também pelas ações paliativas 
e repetitivas do Governo do Estado ou pela mão-de-ferro do Governo Federal, aqui 
representado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que 
transformou o Centro Histórico em uma fortaleza de burocracia: o maior responsável 
pela degradação do Centro Histórico é o Poder Público. 
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A burocracia, lentidão e falta de tino para soluções de vanguarda por parte das 
autoridades está destruindo os casarões e amarrando o desenvolvimento do lugar. 
Dados do próprio Iphan mostram que cerca de 100 casarões, quase 10% do total, correm 
risco iminente de desabamento, fora os que já se foram. É evidente que são necessárias 
reformas, mas o poder público não as permite! 
 
Apesar da situação emergencial, qualquer obra deve ser enviada previamente ao 
Instituto. Vencida essa etapa, são mais 5 dias para iniciar o processo de análise. Depois 
de iniciado, serão mais 45 dias para a avaliação que podem ser paralisados sempre que 
o Iphan exigir mais documentos ou explicações. Caso o proprietário não tenha recursos 
para salvar o imóvel, deve entrar na Justiça para que o Poder Público possa ajudá-lo.  
Como um lugar acorrentado a um sistema burocrático tão hostil pode sobreviver? 
 
Enquanto outros lugares pelo mundo tentam transformar os centros históricos em locais 
revigorados economicamente, centros de gastronomia, opções de lazer e cultura, 
lugares que consigam servir como ponto de convergência para o glamour do passado e 
a tecnologia do presente, aqui no Maranhão nós fazemos a opção pelo nada. 
 
Não é necessário buscar muito longe, bons exemplos de resgate da memória coletiva 
sobre patrimônio e como elas bem convivem com a inserção de novos modelos de 
negócios. Um exemplo é o Porto Digital, situado no centro histórico do Recife (PE). O 
patrimônio arquitetônico do Bairro do Recife sedia os principais polos de tecnologias e 
ambientes de inovação no país, considerado como principal representante da nova 
economia de Pernambuco. 
 
Da forma atual, o Centro Histórico se tornou um mictório e um refúgio de desocupados 
que infernizam aqueles que tentam frequentar o local. Isso precisa mudar e só vai mudar 
com uma alteração na legislação e na postura das autoridades. No lugar de leis que 
impedem a reforma, devemos aprovar uma legislação que mantenha características, 
mas que possibilite a modernização. Vencida a burocracia, é necessário atrair os 
empreendedores, não apenas fazendo a ponte entre eles e proprietários, mas facilitando 
a negociação. Seja com incentivos fiscais ou criação de linhas de crédito. 
 
Essas são medidas que irão garantir a preservação e modernização do lugar, bem como 
a geração de emprego e renda. 
 
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 Zé Gentil prestigia inauguração da nova sede do PRB em São Luís 

 
Zé Gentil discursa no ato de inauguração, ao lado de Cléber Verde, Carlos Brandão e outras lideranças do PRB 

 
O deputado estadual Zé Gentil prestigiou, na manhã desse sábado (27), a inauguração 
da nova sede do Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro (PRB), sigla pela 
qual disputou e venceu com votação expressiva a eleição de 2018 e à qual continua 
filiado. 
 
Zé Gentil foi uma das presenças mais ilustres do evento,que contou, ainda, com a 
participação do presidente do partido no Maranhão e deputado federal, Cléber Verde, 
do vice-governador Carlos Brandão, também membro do PRB, e outras lideranças 
políticas estaduais e municipais. 
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Zé Gentil participa do ato de descerramento da placa de inauguração da nova sede do partido 

 
Ao discursar no ato político, Zé Gentil destacou o crescimento do partido, que também 
conta como filiado ilustre o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. O parlamentar, que foi 
convidado a fazer o descerramento da placa de inauguração junto com seus pares, 
também destacou as boas perspectivas do PRB para as eleições municipais de 2020 em 
nível local e nacional. 
 
A nova sede do Diretório Regional do PRB está localizada na Rua das Sucupiras, no bairro 
Renascença. 
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Othelino prestigia convenção do DEM e destaca importância do partido na atual 
conjuntura política 

 
Othelino disse que sua participação no evento foi uma forma, também, de prestigiar a bela e expressiva  
bancada do DEM na Assembleia Legislativa 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), prestigiou, nesta sexta-feira (26), a Convenção Estadual do Democratas (DEM), 
no Multicenter Sebrae, que contou com a presença do presidente nacional do partido, o 
prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto. Na ocasião, o parlamentar 
destacou a importância do DEM na atual conjuntura política, tanto na esfera estadual, 
quanto federal. 
 
“É razão de grande satisfação participar da convenção do Democratas, que reelegeu o 
deputado federal Juscelino Filho como presidente estadual do partido. É uma forma, 
também, de prestigiar a bela e expressiva bancada do DEM na Assembleia Legislativa. 
São cinco deputados, que fazem um belo trabalho, dos quais duas deputadas compõem 
a Mesa Diretora da Casa. Enfim, um partido muito importante para a Assembleia e para 
o Maranhão”, afirmou Othelino Neto. 
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O deputado Glalbert Cutrim (PDT), vice-presidente da Alema, também destacou a 
importância do DEM na aliança político-partidária, que é a base do governo Flávio Dino. 
“O Democratas, junto com o PDT e o PCdoB, compõem uma aliança que sempre esteve 
unida. Temos que reconhecer o empenho de todos os colegas democratas, ao 
presidente, o deputado federal Juscelino Filho, que faz essa grande gestão dentro do 
partido e que, na verdade, renasceu com o Democratas no Maranhão”, assinalou. 
 
O evento reuniu lideranças políticas de várias regiões do estado, deputados estaduais e 
federais, autoridades, além do governador Flávio Dino (PCdoB) e dos senadores 
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS). Durante a solenidade, também foram 
anunciados os novos prefeitos e lideranças políticas, que se aliaram ao partido visando 
às eleições municipais de 2020. 
 
“A nossa presença aqui é para reafirmar a confiança nacional do partido no estado do 
Maranhão, mas, também, reforçar os nossos pré-candidatos a prefeitos, procurando 
apresentar o maior número de candidatos em todo o Maranhão”, afirmou ACM Neto, 
presidente nacional do DEM. 
 
“Acho muito positivo que o Democratas faça esse evento, mostre força, vitalidade, reúna 
seus filiados, renove a sua direção, porque o nosso país precisa disso, precisa acreditar 
que há líderes e caminhos para que o Brasil volte a gerar oportunidades à nossa 
população”, completou o governador Flávio Dino. 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que é democrata, destacou a satisfação em 
participar da convenção ao lado de tantas lideranças. “Sinto-me muito feliz em estar, 
aqui, rodeado de pessoas de todos os locais do Maranhão, de todos os rincões, 
lideranças políticas, vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, deputados 
estaduais, deputados federais, enfim, a classe política reunida, dizendo que o DEM é um 
partido que pode reforçar a esperança do povo do Maranhão”. 
 
“É um momento de fortalecimento do DEM, em um momento que o seu Diretório 
Nacional invoca a participação mais efetiva de nós, mulheres, na política. Eu me sinto 
muito honrada de estar aqui e fazer parte desse partido”, ressaltou a deputada Andreia 
Rezende (DEM). 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM), que na ocasião lançou a sua pré-candidatura à 
Prefeitura de São Luís nas eleições de 2020, pontuou que o Democratas vive um 
momento importante. “É um momento de crescimento do partido em todo o país e no 
Maranhão, sob o comando do deputado federal Juscelino Filho, e queremos ter também 
pré-candidaturas nas principais cidades do estado, e São Luís não poderia ficar de fora. 
Fico honrado em ser lembrado nesse debate dentro do partido”, declarou. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Líderes se manifestam sobre pré-candidatura de Neto 

Evangelista à Prefeitura de São Luís 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 29/04/2019 

Líderes se manifestam sobre pré-candidatura de Neto Evangelista à Prefeitura de São 
Luís 

 
 
É fato que a convenção estadual do partido Democratas, que oficializou a pré-
candidatura do deputado estadual Neto Evangelista a prefeito de São Luís em 2020, 
nesta sexta-feira (26) mexeu com as lideranças políticas. O governador Flávio Dino 
(PCdoB), maior liderança política do Maranhão na atualidade, diante de um auditório 
lotado, destacou a importante contribuição de Neto para sua administração e observou: 
“Você sempre terá minha palavra de apoio e de incentivo”. 
 
Segundo o governador, Neto Evangelista, no comanda da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, deixou sua marca. Conforme Dino, o agora pré-candidato do DEM “ampliou de 
cinco para 25 o número de restaurantes populares no estado, servindo 20 mil refeições 
por dia, construiu o Banco de Alimentos, criou o ‘Mais Renda’, o ‘Bolsa Escola’, ampliou 
as unidades de Cras/Creas, entre outras ações”, ressaltou. 
 
A senadora Eliziane Gama (Cidadania) ressaltou que o grupo político ao qual pertence é 
coeso e está firme nesse projeto. “Nosso grupo, a cada dia, vem fazendo história e se 
Deus quiser, continuará a fazer. Conte conosco, Neto Evangelista. O DEM é parte de nós. 
Cidadania e DEM estão juntos pelo Maranhão e por São Luís”, afirmou. 
 
O presidente estadual do Democratas, deputado federal Juscelino Filho, disse não ter 
dúvida de que Neto Evangelista está preparado para enfrentar esse desafio. “Nós temos 
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o melhor prefeito do Brasil para nos guiar. O nosso partido está pronto para contribuir 
com esse projeto. Conte com o nosso apoio integral”, destacou. 
 
ACM Neto, presidente nacional do Democratas e prefeito de Salvador, disse que está 
impressionado com o conhecimento político e de gestão de Neto Evangelista. “Como ele 
é aplicado, estudioso e conhece tão bem os projetos de Salvador quanto eu e acompanha 
os detalhes de cada área da Administração. Sendo assim, e pensando no nosso projeto 
de fortalecimento, assumo o compromisso de estar ao seu lado, para prepararmos um 
plano de governo para a Prefeitura de São Luís. Aproveito para convidá-lo a ir até 
Salvador conhecer a nossa gestão, a evolução da nossa cidade e nossas boas 
experiências”. 
 
Principal alvo da festa, Neto destacou o sucesso da convenção estadual e agradeceu as 
palavras de confiança e apoio de todos. “Estou pronto para qualquer desafio. Sigo a boa 
política e tenho certeza que o Democratas dará uma grande contribuição para nossa 
capital e para o Maranhão”, disse. 
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Ao receber homenagem, ACM Neto saúda Sarney e destaca Adriano 

Do blog do Diego Emir 
 

 
 
De iniciativa do deputado estadual Adriano Sarney, a Assembleia Legislativa concedeu 
nesta sexta-feira (26), a maior honraria do poder legislativo ao prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM). A medalha Manuel Beckman foi entregue ao presidente do DEM como uma 
homenagem do povo do Maranhão, através da Assembleia Legislativa, pelo trabalho que 
ACM Neto realizou investido no mandato de deputado federal e pelo trabalho que 
realiza à frente da Prefeitura da cidade de Salvador, ao longo dos últimos seis anos. 
 
Na oportunidade, ACM Neto agradeceu a honraria e destacou a atuação do deputado 
estadual Adriano Sarney (PV), como um dos melhores parlamentares da atual geração. 
Na oportunidade, o neto de Antônio Carlos Magalhães fez questão de ressaltar a 
trajetória política do ex-presidente José Sarney, que foi o responsável por grandes 
transformações administrativas e políticas no estado. 
 
Inclusive ACM Neto fez questão de lembrar que através do seu avô e José Sarney possui 
“laços históricos com o Estado do Maranhão e com a cidade de São Luís”. 

 

http://diegoemir.com/2019/04/imagem-do-dia-ao-receber-homenagem-acm-neto-faz-saudacao-a-sarney-e-destaca-adriano/
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Othelino Neto prestigia Convenção do DEM e destaca trabalho dos deputados do partido 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), prestigiou, nesta sexta-feira (26), a Convenção Estadual do Democratas (DEM), 
no Multicenter Sebrae, que contou com a presença do presidente nacional do partido, o 
prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto. Na ocasião, o parlamentar 
destacou a importância do DEM na atual conjuntura política, tanto na esfera estadual, 
quanto federal. 
 
“É razão de grande satisfação participar da convenção do Democratas, que reelegeu o 
deputado federal Juscelino Filho como presidente estadual do partido. É uma forma, 
também, de prestigiar a bela e expressiva bancada do DEM na Assembleia Legislativa. 
São cinco deputados, que fazem um belo trabalho, dos quais duas deputadas compõem 
a Mesa Diretora da Casa. Enfim, um partido muito importante para a Assembleia e para 
o Maranhão”, afirmou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), vice-presidente da Alema, também destacou a 
importância do DEM na aliança político-partidária, que é a base do governo Flávio Dino. 
“O Democratas, junto com o PDT e o PCdoB, compõem uma aliança que sempre esteve 
unida. Temos que reconhecer o empenho de todos os colegas democratas, ao 
presidente, o deputado federal Juscelino Filho, que faz essa grande gestão dentro do 
partido e que, na verdade, renasceu com o Democratas no Maranhão”, assinalou. 
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O evento reuniu lideranças políticas de várias regiões do estado, deputados estaduais e 
federais, autoridades, além do governador Flávio Dino (PCdoB) e dos senadores 
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS). Durante a solenidade, também foram 
anunciados os novos prefeitos e lideranças políticas, que se aliaram ao partido visando 
às eleições municipais de 2020. 
 
“A nossa presença aqui é para reafirmar a confiança nacional do partido no estado do 
Maranhão, mas, também, reforçar os nossos pré-candidatos a prefeitos, procurando 
apresentar o maior número de candidatos em todo o Maranhão”, afirmou ACM Neto, 
presidente nacional do DEM. 
 
“Acho muito positivo que o Democratas faça esse evento, mostre força, vitalidade, reúna 
seus filiados, renove a sua direção, porque o nosso país precisa disso, precisa acreditar 
que há líderes e caminhos para que o Brasil volte a gerar oportunidades à nossa 
população”, completou o governador Flávio Dino. 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que é democrata, destacou a satisfação em 
participar da convenção ao lado de tantas lideranças. “Sinto-me muito feliz em estar, 
aqui, rodeado de pessoas de todos os locais do Maranhão, de todos os rincões, 
lideranças políticas, vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, deputados 
estaduais, deputados federais, enfim, a classe política reunida, dizendo que o DEM é um 
partido que pode reforçar a esperança do povo do Maranhão”. 
 
“É um momento de fortalecimento do DEM, em um momento que o seu Diretório 
Nacional invoca a participação mais efetiva de nós, mulheres, na política. Eu me sinto 
muito honrada de estar aqui e fazer parte desse partido”, ressaltou a deputada Andreia 
Rezende (DEM). 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM), que na ocasião lançou a sua pré-candidatura à 
Prefeitura de São Luís nas eleições de 2020, pontuou que o Democratas vive um 
momento importante. “É um momento de crescimento do partido em todo o país e no 
Maranhão, sob o comando do deputado federal Juscelino Filho, e queremos ter também 
pré-candidaturas nas principais cidades do estado, e São Luís não poderia ficar de fora. 
Fico honrado em ser lembrado nesse debate dentro do partido”, declarou. 
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Movimentos no PP, DEM, MDB, PV, PCdoB, PDT e PSB colocam novas lideranças no 
comando da política no Maranhão 

 
André Fufuca, Juscelino Filho, Roberto Costa, Adriano Sarney, Márcio Jerry, Weverton Rocha e Bira do Pindaré são  
a nova geração de líderes políticos do Maranhão 

 
Os movimentos mais recentes registrados na seara partidária e fora dela confirmaram, 
em definitivo, que a nova geração chegou de vez ao comando da política maranhense. 
Quatro casos ilustram com precisão essa nova realidade: a assunção do deputado 
estadual Adriano Sarney ao comando do PV e do braço político da família Sarney, a 
ascensão da ala jovem do MDB aos órgãos de decisão do partido, a ascensão do 
deputado federal André Fufuca à vice-presidência nacional do PP, e a consolidação do 
deputado federal Juscelino como líder do DEM. O cenário político estadual vem sendo 
ainda fortemente movimentado pela condução do deputado federal Márcio Jerry no 
PCdoB, da intensa ação do senador Weverton Rocha na direção do PDT e do deputado 
Bira do Pindaré na chefia do PSB. Esses movimentos vão, aos poucos, mas de maneira 
efetiva, dando um novo desenho ao quadro político, indicando que as lideranças que 
pontificaram até as eleições de 2018 não mais terão vez, a começar pelo fato de que essa 
renovação também alcança o eleitorado estadual. 
 
A progressiva transferência do poder político da família Sarney para o deputado Adriano 
Sarney é fato indiscutível, mesmo estando ele partidariamente vinculado ao PV. Com 
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migração política do ex-deputado federal Sarney Filho para Brasília e com a visível perda 
de influência da ex-governadora Roseana Sarney, o ex-presidente José Sarney tem 
deixado claro que o seu caminho será investir na segunda geração representada por 
Adriano Sarney. Isso está claro no papel que ele vem cumprindo de principal voz da 
Oposição na Assembleia Legislativa e no espaço que vem ocupando nos meios de 
comunicação da família. Ainda não é possível prever o desfecho dessa operação, mas já 
é óbvio que Adriano Sarney é hoje a voz do sarneysismo. 
 
A tomada do poder no MDB pela ala jovem, liderada pelo deputado estadual Roberto 
Costa, vem mudando a feição e a linha de ação do partido. Ali, ainda que o ex-governador 
João Alberto permaneça na presidência, as decisões maiores estão sendo tomadas por 
essa corrente, que domina o Diretório e a Comissão Executiva. A mudança para valer 
começou após as eleições, quando esse grupo se recusou a ser comandado pela ex-
governadora Roseana Sarney. Hoje, o MDB está dividido entre o grupo jovem liderado 
por Roberto Costa e pela ala mais conservadora que tem o deputado Hildo Rocha como 
referência. Mas é nítida que a ala jovem está dando as cartas e caminha para assumir o 
controle do partido sob a batuta de Roberto Costa. 
 
Em outro ambiente, depois de uma série de movimentos que o levaram à presidência do 
PP no Maranhão e, nas asas do partido presidir a Câmara Federal em momento tenso, o 
deputado federal André Fufuca chega agora à vice-presidência nacional do PP, e com 
amplas chances de vir a assumir o comando pleno da agremiação, já que o atual 
presidente, o senador piauiense Ciro Nogueira, corre o risco de ser preso sob acusação 
de traquinagens com dinheiro público. Com faro apurado e movimentos precisos, feitos 
na hora certa, André Fufuca já ocupa um espaço invejável na política nacional e estadual, 
com assento na mesa das grandes decisões. 
 
Nesse contexto de mudanças, os passos mais largos foram dados pelo deputado federal 
Juscelino Filho, que numa jogada de raposa, assumiu o comando do DEM, que se 
encontrava na indigência, para transformá-lo numa força partidária de peso. A 
convenção realizada sexta-feira (26) foi a demonstração definitiva da força que o partido 
alcançou, tirando o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, do MDB, e turbinando a pré-
candidatura do deputado Neto Evangelista em São Luís numa surpreendente e bem 
armada aliança com o PDT. Essa guinada surpreendente deu a Juscelino Filho voz 
influente nas conversas que traçarão os destinos políticos do Maranhão. 
 
Essa legião de novos líderes vem sendo puxada por uma geração intermediária, que tem 
o governador Flávio Dino como a principal referência. O deputado federal Márcio Jerry 
se destaca como comandante indiscutível da grande guinada dada pelo PCdoB no 
Maranhão, a ponto de torná-lo o maior braço estadual do partido em todo o País. No 
mesmo patamar está o senador Weverton Rocha, que assumiu as rédeas do PDT quando 
o partido mergulhou numa profunda crise após a morte do ex-governador Jackson Lago, 
devolvendo forte poder de fogo à agremiação nos últimos tempos. E o deputado federal 
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Bira do Pindaré, que tem nas mãos a oportunidade de ser um desses protagonistas no 
comando do PSB. 
 
Não restam dúvidas de são essas vozes decidirão o futuro político do Maranhão nos 
próximos tempos. 
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Wellington do Curso se lança pré-candidato a prefeito de São Luís como única opção do 
PSDB 

 
Wellington do Curso: diz ser 
pré-candidato em SL 

 
“O PSDB vai ter candidato a prefeito de São Luís e eu sou pré-candidato”. A afirmação, 
feita de maneira contundente, partiu do deputado estadual Wellington do Curso, o único 
representante tucano na Assembleia Legislativa. Wellington do Curso faz uma 
caminhada solitária, atuando como opositor ferrenho e intransigente do prefeito 
Edivaldo Holanda Jr. (PDT), em quem bate todos os dias da tribuna do parlamento 
estadual. O deputado se mantém na condição de pré-candidato com a autoridade de 
único sobrevivente da tragédia eleitoral que atingiu o ninho dos tucanos nas eleições de 
2018, quando o senador Roberto Rocha teve pouco mais de 2% como candidato a 
governador, e lideranças como Sebastião Madeira, ex-deputado federal e ex-prefeito de 
Imperatriz, amargaram dura derrota nas urnas. Até agora, o senador Roberto Rocha, que 
continua no comando estadual do partido, nada sinalizou com relação às eleições 
municipais, limitando-se a dar sinal verde para que Sebastião Madeira reunir o que 
sobrou do outrora poderoso ninho maranhense com vistas ao pleito municipal. Do alto 
dos 100 mil votos que recebeu no pleito municipal de 2016 e da reeleição para a 
Assembleia Legislativa, Wellington do Curso é, de fato, o nome do PSDB para enfrentar 
Eduard Braide (PMN), Neto Evangelista (DEM), Duarte Jr. (PCdoB), entre outros nomes 
lembrados para a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr. 
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Convenção: DEM lança Neto Evangelista em São Luís e Assis Ramos em Imperatriz e deixa 
ACM Neto entusiasmado 

 
Acima: Juscelino Filho, ACM Neto, Eliziane Gama, Flávio Dino, Neto Evangelista  
e Weverton Rocha saúdam a convenção do DEM; embaixo: Juscelino Resende  
fala aos convencionais após ser aclamado presidente do partido no Maranhão 

 
Além da demonstração de força partidária e da confirmação de que o partido investirá 
pesado nas eleições municipais do ano que vem em todo o estado, mas com foco 
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especial em São Luís e Imperatriz, a convenção estadual do Democratas, realizada ontem 
no Multicenter Sebrae foi o ponto alto da primeira etapa de um projeto bem-sucedido. 
Deixou claro que a parceria do DEM com o PDT é fato, mas também que o partido 
permanecerá firme na aliança liderada pelo PCdoB. E para fechar o deputado federal 
Juscelino Filho foi confirmado presidente por aclamação. As manifestações do 
presidente nacional ACM Neto, que não escondeu a empolgação com o que viu, e a 
presença do governador Flávio Dino (PCdoB) e do presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), deram o clima que animou duas dezenas de prefeitos, 
vários deputados, vereadores e um grande número de militantes e visitantes, que 
transformaram a convenção estadual do Democratas numa grande festa política. 
 
A convenção mostrou que o DEM ressuscitou no Maranhão, saiu da condição de legenda 
em franca decadência, beirando mesmo à indigência política, para renascer como um 
partido forte, bem estruturado, e em franco crescimento. Dela participaram as suas 
estrelas do momento – entre elas as deputadas estaduais Daniella Tema e Andreia 
Resende, a prefeita Vianey Bringel (Santa Inês), o deputado estadual Neto Evangelista, e 
o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, ex-MDB que vai tentar a reeleição pelo DEM.  E 
foi prestigiada por seus principais aliados, como os presidentes do PCdoB, deputado 
federal Márcio Jerry, do PDT, senador Weverton Rocha, e do Cidadania (ex-PPS), 
senadora Eliziane Gama, e ainda com um grande número de políticos, já filiados ou 
interessados em ingressar na agremiação. 
 
E em meio a um evidente clima de euforia, o ponto alto da convenção foi o anúncio do 
deputado Neto Evangelista como pré-candidato a prefeito de São Luís. “Esta manhã 
também é do Neto Evangelista, uma das estrelas do nosso partido. Ele é e será o nosso 
pré-candidato a prefeito da nossa capital São Luís. Não tenho dúvidas de que ele está 
preparado para o tamanho do desafio que vai enfrentar. Nosso partido dará o apoio 
integral nesse projeto porque esse projeto não é só dele, ele é nosso, é desse grupo 
político do qual fazemos parte”, declarou, enfático, o presidente Juscelino Filho, 
deixando nas entrelinhas a impressão de que mais ventos estão soprando nessa direção. 
Na condição de ungido, Neto Evangelista embarcou: “Eu não sigo nem com a nova 
política ou com a velha. Eu sigo com a boa política. Queremos discutir São Luís com o 
Democratas. E, nesta convenção, eu conclamo todos os democratas de São Luís para se 
unir conosco e vamos discutir São Luís”. 
 
Cristão novíssimo no DEM, o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, teve uma participação 
discreta, mas foi muito bafejado nos bastidores, principalmente pela cúpula do partido, 
saindo da convenção como integrante do Diretório estadual e candidato à reeleição. 
 
Visivelmente entusiasmado, o presidente ACM Neto traduziu o estado de ânimo elevado 
do braço maranhense do DEM, convenção: “Está havendo um processo constante de 
renovação dos quadros políticos. O Juscelino Filho é um exemplo disso. Por alguns anos, 
o Democratas aqui no Maranhão ficou um pouco adormecido, acanhado, modesto nas 
suas articulações políticas. Porém, de 2016 para cá, quando o Juscelino assumiu a 
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presidência, o comando e a liderança do partido, as coisas começaram a mudar. Ele 
conseguiu dar grande projeção ao nosso trabalho de base. Esse é o maior objetivo hoje 
do Democratas: reforçar a sua base em todo o Brasil”. 
 
Na mesma linha, o governador Flávio Dino se manifestou, sem deixar por menos: “O 
Juscelino tem ajudado muito o Maranhão. Quero também agradecer aos deputados 
estaduais do DEM que nos ajudam na Assembleia. O nosso governo acontece graças às 
contribuições do DEM”. 
 
Era tudo que Juscelino Filho queria ouvir, e na esteira dos afagos, aproveitou para injetar 
mais ar na própria bola: “É um momento de muita emoção. Entrei na vida política jovem 
e, nestes últimos quatro anos, procurei trabalhar, andar o Maranhão, fortalecer o 
partido, construir amizades e uma base política sólida. Hoje, o Democratas mostrou a 
sua força no Maranhão. Um partido grande se faz é com pessoas e aqui temos muitas. 
Aqui temos pessoas que representam milhares de maranhenses e dezenas de 
municípios. E um partido forte se faz com líderes, uma bandeira e um projeto forte”. 
 
O jovem prefeito de Salvador, aspirante a presidente da República, e o jovem deputado 
federal saído de Vitorino Freire, que também alimenta planos ambiciosos no estado, 
deixaram o Multicenter Sebrae com motivos de sobra para comemorar. 
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Othelino Neto destaca o papel do DEM na atual composição da Assembleia Legislativa 

 
ACM Neto (DEM) condecorado pelo presidente Othelino Neto (PCdoB), com a Medalha do Mérito Manoel 
Beckman, a maior honraria da Assembleia Legislativa, em ato presenciado por Adriano Sarney (PV), Daniella Tema 
(DEM). Neto Evangelista (DEM) e Roberto Costa (MDB), realizado no Salão Nobre da sede do Poder Legislativo 

 
Entre os convidados mais destacados, não foi apenas o governador Flávio Dino que 
elogiou a reviravolta positiva do DEM no Maranhão na convenção de ontem. Outro chefe 
de Poder, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
destacou a importância que o partido vem ganhando no cenário político maranhense, 
em especial no parlamento estadual. Na sua fala de convidado, Othelino Neto seguiu a 
linha de cortesia política enchendo a bola dos comandantes da agremiação, mas foi 
enfático ao destacar o papel que o DEM, hoje com uma bancada com cinco deputados, 
a terceira maior da Casa, tem tido papel importante nas decisões legislativas. “É razão 
de grande satisfação participar da convenção do Democratas, que reelegeu o deputado 
federal Juscelino Filho como presidente estadual do partido. É uma forma, também, de 
prestigiar a bela e expressiva bancada do DEM na Assembleia Legislativa. São cinco 
deputados, que fazem um belo trabalho, dos quais duas deputadas (Andreia Resende, 
1ª secretária, e Daniella Tema, 4ª secretária) compõem a Mesa Diretora da Casa. Enfim, 
um partido muito importante para a Assembleia e para o Maranhão”, enfatizou Othelino 
Neto. 

 


