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Confirmado convite para Braide se filiar ao partido de Bolsonaro 

 
 
Em entrevista nesta segunda-feira (29) ao programa ‘Ponto e Vírgula’ da Difusora FM, o 
presidente estadual do PSL, Francisco Carvalho confirmou que foi feito o convite para o 
deputado federal eleito Eduardo Braide integrar o partido do novo presidente da 
República Jair Bolsonaro. 
 
Braide ainda não disse se irá aceitar a proposta de se filiar ao PSL. Ele deve ser candidato 
a prefeito de São Luís em 2020 e obteve na sua eleição para a Câmara Federal mais de 
130 mil votos na capital, do total de quase 190 mil votos. 
 
Outro partido que também sonha com Eduardo Braide é o PR, comandado pelo 
deputado Josimar de Maranhãozinho. 
 
Além de Braide, outros nomes cogitados para concorrer ao cargo de prefeito de São Luís 
daqui a 2 anos é o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, os deputados 
Duarte Jr, Pedro Lucas, Bira do Pindaré e Neto Evangelista. 
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Deputados maranhenses manifestam-se sobre vitória de Jair Bolsonaro para a 
Presidência da República 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e os 
deputados Bira do Pindaré (PSB) e Wellington do Curso (PSDB) repercutiram, na sessão 
desta segunda-feira (29), a vitória do deputado Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência 
da República. 
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Em seu pronunciamento, Othelino Neto afirmou que Jair Bolsonaro, a partir de 1º de 
janeiro de 2019, terá a responsabilidade de cuidar de centenas de milhões de brasileiros 
e brasileiras. Para ele, um dos sinais positivos da eleição presidencial é que o candidato 
do PT, Fernando Haddad, conquistou, no segundo turno, 47 milhões de votos, ou seja, 
45% dos votos válidos do eleitorado brasileiro. “Este é um número expressivo e sinaliza 
que o presidente eleito precisa reconhecer que tem uma banda da população que 
precisa ser vista e respeitada”, disse Othelino. 
 
O parlamentar classificou como um fato positivo da eleição o Maranhão ter conferido 
73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um milhão de votos à frente do 
segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes é discriminado e 
considerado como uma região menos informada, foi quem deu um sinal para o Brasil, 
dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
Sobre o novo cenário político do Brasil, Othelino frisou que seu partido, o PCdoB, fará 
uma oposição democrática, responsável, e estará vigilante contra toda e qualquer ação 
do próximo presidente que possa vir a retirar direitos do povo brasileiro. “Nós não nos 
calaremos em nenhum instante. Sabemos entender a vontade da sociedade brasileira, 
mas ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, para garantir os 
avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que ninguém seja 
discriminado por raça, religião, orientação sexual ou por ter posturas e posições 
divergentes das majoritárias”. 
 
“Serei um deputado de oposição”, afirma Bira 
 
Bira do Pindaré (PSB), eleito deputado federal, anunciou que, a partir de fevereiro de 
2019, fará oposição ao presidente eleito na Câmara dos Deputados. “Desde já, afirmo, 
categoricamente, que serei um deputado de oposição no Congresso Nacional, porque 
não aceito o desmonte de direitos, a destruição de direitos previdenciários e as 
privatizações das empresas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país e do 
nosso Estado”, afirmou. 
 
Ele assinalou que fará a defesa de instituições como a Caixa Econômica, o Banco do 
Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Sistema Eletrobras e a Petrobras. 
“Portanto, eu não concordarei com teses que já foram derrotadas pela história e que, 
infelizmente, pela restrição e manipulação das informações, não apenas pela grande 
mídia, mas também pelas fake news das redes sociais, induzem as pessoas ao erro”. 
 
Bira frisou que compreende o sentimento de indignação da população por tudo o que 
vem acontecendo no Brasil. “No entanto, o remédio foi equivocado, pois não era o 
adequado. Deram veneno para um doente. Essa é a minha avaliação do resultado 
eleitoral do último domingo”, ressaltou, ressalvando que, ainda assim, espera que dê 
tudo certo, mas acreditando que, se o presidente Jair Bolsonaro fizer tudo o que 
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prometeu, será a confirmação da “crônica da tragédia anunciada, ou seja, a destruição 
completa dos direitos mais elementares do povo brasileiro”. 
 
Wellington do Curso também se pronunciou a respeito da eleição e, além de parabenizar 
o presidente eleito, o desejou boa sorte. “Que Deus possa concedê-lo sabedoria e 
serenidade, para que ele possa conduzir a nação, o Estado brasileiro para dias melhores. 
Atravessamos um momento de crise financeira, política e ética. E cada brasileiro precisa 
dar a sua contribuição para a nação. Rogo a Deus que estenda as mãos poderosas sobre 
o Brasil e sobre a administração de Jair Bolsonaro”, finalizou. 
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Presidente da Assembleia avalia eleições presidenciais e afirma que PC do B fará 
oposição responsável 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi à tribuna, na sessão plenária desta segunda-feira (29), e avaliou o resultado das 
eleições para presidente da República, que elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro 
com 55% dos votos válidos. Reiterou que o PCdoB, partido a que está filiado, fará uma 
oposição responsável e democrática. 
 
Othelino enfatizou que, apesar da chapa do candidato Fernando Haddad, que seu 
partido apoiou, ter sido derrotada, é preciso aceitar a decisão da maioria da população 
brasileira, como manda a democracia. Em seguida, demonstrou preocupação com 
algumas promessas de campanha de Bolsonaro. “É um caso talvez ímpar, onde 
precisamos torcer para que grande parte das promessas feitas pelo hoje presidente 
eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz necessária para que 
possamos viver bem”, alertou. 
 
Ainda no seu discurso, o deputado alegou ter ficado triste com o resultado, mas desejou 
êxito na administração do presidente eleito, pedindo, também, atenção à grande parte 
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da população que não votou nele. “Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o 
Brasil. Todos precisam ser respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe 
conferido o voto ou não. Quando passa a eleição, o governante não é só governante de 
quem o elegeu, é governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que 
é uma quantidade expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que 
tem uma banda da população que precisa ser vista e respeitada”, lembrou. 
 
Apoio do Maranhão 
 
O parlamentar classificou como um fato positivo da eleição o Maranhão ter conferido 
73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um milhão de votos à frente do 
segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes é discriminado e 
considerado como uma região menos informada, foi quem deu um sinal para o Brasil, 
dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
Othelino Neto concluiu seu discurso afirmando que o PC do B fará oposição ao 
presidente de forma democrática e responsável, atendendo a vontade da sociedade 
brasileira. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os nossos eleitores, entendemos o recado 
das urnas. Agora, ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, 
garantindo os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que 
ninguém seja discriminado por raça, por religião, por orientação sexual, ou por ter 
posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, finalizou. 
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Vitorioso nas urnas, Edilázio retorna a municípios para agradecer votação 

 
 
Eleito deputado federal no pleito do dia 7 de outubro com mais de 106 mil votos, o 
deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) tem percorrido municípios por onde passou no 
período da campanha e acumulou votação expressiva, para agradecer o apoio de aliados 
e principalmente o eleitorado local. 
 
Na última semana foram dois os municípios visitados pelo parlamentar: Timon e Paço do 
Lumiar, situado na Ilha de São Luís. 
 
Em Timon Edilázio obteve 6.052 votos, 7,91% do total. Já em Paço do Lumiar foram 5.327 
votos, 11,51%. Foi o segundo mais votado da cidade para a Câmara Federal. 
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Nas visitas, Edilázio agradeceu o empenho de aliados e reafirmou o compromisso, com 
a população, de buscar melhorias no Congresso Nacional aos municípios. 
 
Ele disse que se colocará à disposição dos municípios para buscar recursos junto ao 
Governo Federal. 
 
Papel fundamental, uma vez que o governador do Maranhão, Flávio Dino, já se coloca 
no campo de oposição ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. 
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Presidente da Assembleia avalia eleições presidenciais e afirma que PC do B fará 
oposição responsável 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi à tribuna, na sessão plenária desta segunda-feira (29), e avaliou o resultado das 
eleições para presidente da República, que elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro 
com 55% dos votos válidos. Reiterou que o PCdoB, partido a que está filiado, fará uma 
oposição responsável e democrática. 
 

 
 
Othelino enfatizou que, apesar da chapa do candidato Fernando Haddad, que seu 
partido apoiou, ter sido derrotada, é preciso aceitar a decisão da maioria da população 
brasileira, como manda a democracia. Em seguida, demonstrou preocupação com 
algumas promessas de campanha de Bolsonaro. “É um caso talvez ímpar, onde 
precisamos torcer para que grande parte das promessas feitas pelo hoje presidente 
eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz necessária para que 
possamos viver bem”, alertou. 
 
Ainda no seu discurso, o deputado alegou ter ficado triste com o resultado, mas desejou 
êxito na administração do presidente eleito, pedindo, também, atenção à grande parte 
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da população que não votou nele. “Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o 
Brasil. Todos precisam ser respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe 
conferido o voto ou não. Quando passa a eleição, o governante não é só governante de 
quem o elegeu, é governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que 
é uma quantidade expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que 
tem uma banda da população que precisa ser vista e respeitada”, lembrou. 
 
Apoio do Maranhão 
 
O parlamentar classificou como um fato positivo da eleição o Maranhão ter conferido 
73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um milhão de votos à frente do 
segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes é discriminado e 
considerado como uma região menos informada, foi quem deu um sinal para o Brasil, 
dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
Othelino Neto concluiu seu discurso afirmando que o PC do B fará oposição ao 
presidente de forma democrática e responsável, atendendo a vontade da sociedade 
brasileira. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os nossos eleitores, entendemos o recado 
das urnas. Agora, ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, 
garantindo os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que 
ninguém seja discriminado por raça, por religião, por orientação sexual, ou por ter 
posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, finalizou. 
 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7Q4x5ExeH94
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Vitorioso nas urnas, Edilázio retorna a municípios para agradecer votação 

Eleito deputado federal no pleito do dia 7 de outubro com mais de 106 mil votos, o 
deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) tem percorrido municípios por onde passou no 
período da campanha e acumulou votação expressiva, para agradecer o apoio de aliados 
e principalmente o eleitorado local. 
 

 
 
Na última semana foram dois os municípios visitados pelo parlamentar: Timon e Paço do 
Lumiar, situado na Ilha de São Luís. 
 
Em Timon Edilázio obteve 6.052 votos, 7,91% do total. Já em Paço do Lumiar foram 5.327 
votos, 11,51%. Foi o segundo mais votado da cidade para a Câmara Federal. 
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Nas visitas, Edilázio agradeceu o empenho de aliados e reafirmou o compromisso, com 
a população, de buscar melhorias no Congresso Nacional aos municípios. 
 
Ele disse que se colocará à disposição dos municípios para buscar recursos junto ao 
Governo Federal. 
 
Papel fundamental, uma vez que o governador do Maranhão, Flávio Dino, já se coloca 
no campo de oposição ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. 
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A importante virada de Roberto Costa em Bacabal… 

Deputado estadual sentou praça no município e conseguiu vencer o poderio 
demonstrado pelo governador Flávio Dino; vitória consolida também a liderança de 
Costa no grupo político liderado pelo senador João Alberto. 
 

 
SANGUE E SUOR. Roberto Costa em discurso com Brandão: vitória após dedicação integral a Bacabal 

 
A vitória do prefeito Edivan Brandão (PSC) em Bacabal, na eleição suplementar do último 
domingo, 28, representa também uma virada pessoal na carreira do deputado estadual 
Roberto Costa (MDB). 
 
Ele próprio candidato a prefeito de Bacabal em 2016, Costa acabou derrotado pelo 
inelegível ex-prefeito Zé Vieira (PR), que contou com apoio da máquina governamental. 
 
– Foram dois anos de batalha jurídica para provar que Vieira não poderia, sequer, ter-se 
candidatado. Finalmente vencemos no TSE, que marcou a eleição para o mesmo dia do 
segundo turno presidencial – lembrou Roberto Costa. 
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CARINHO E RECOMPENSA. O parlamentar fez a campanha da mesma forma como a de 2016, com intensa  
movimentação popular 

 
Depois de vencer a batalha jurídica contra Zé Vieira, o deputado do MDB teve que 
enfrentar, ao lado de Edivan Brandão outra batalha: a força da máquina apoiada pelo 
governador Flávio Dino (PCdoB), que tentou usar a mesma tática da eleição de Coroatá, 
que acabou decretando sua inelegibilidade. 
 
– Foram semanas difíceis, sob vigília da polícia e com a presença de senadores, 
deputados federais, estaduais e do próprio governador em Bacabal, que parecia sitiada 
pela força do governo. Mas vencemos com honra – frisou o parlamentar. 
 

 
STATUS DE CANDIDATO. Roberto Costa viveu com a mesma intensidade nas ruas a campanha do aliado 

 
A vitória em Bacabal também consolida Roberto Costa como herdeiro do grupo político 
liderado pelo senador João Alberto de Souza, que se aposenta ao fim do atual mandato. 
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E o cacife conseguido em Bacabal dá a ele condições de brigar pelo espólio do MDB 
maranhense pós eleição estadual. 
 
Com perspectivas de já preparar o partido para as eleições de 2020, inclusive em São 
Luís. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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“Um caso ímpar, torcer para que o eleito não cumpra suas promessas”, diz Othelino… 

Em discurso na Assembleia Legislativa, presidente da Casa declara respeito ao resultado 
das urnas, mas lembra que será preciso torcer para que o governo Bolsonaro não traga 
o caos que se desenhou em seu discurso de campanha. 
 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) fez um discurso 
equilibrado, nesta segunda-feira, 29, sobre a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para a 
presidência do Brasil. 
 
Mas lembrou que, para esperar um país de paz, é preciso que o eleito não cumpra suas 
promessas de campanha. 
 
– É um caso talvez ímpar, onde precisamos torcer para que grande parte das promessas 
feitas pelo hoje presidente eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz 
necessária para que possamos viver bem – alertou. 
 
Mesmo assim, Othelino desejou êxito ao eleito. 
 
– Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o Brasil. Todos precisam ser 
respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe conferido o voto ou não. 
Quando passa a eleição, o governante não é só governante de quem o elegeu, é 

https://www.youtube.com/watch?v=RMjs0sNyGmY
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governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que é uma quantidade 
expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que tem uma banda da 
população que precisa ser vista e respeitada – lembrou. 
 
Veja o vídeo acima… 
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Vitorioso nas urnas, Edilázio retorna a municípios para agradecer votação… 

 
 
Eleito deputado federal no pleito do dia 7 de outubro com mais de 106 mil votos, o 
deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) tem percorrido municípios por onde passou no 
período da campanha e acumulou votação expressiva, para agradecer o apoio de aliados 
e principalmente o eleitorado local. 
 
Na última semana foram dois os municípios visitados pelo parlamentar: Timon e Paço do 
Lumiar, situado na Ilha de São Luís. 
 
Em Timon Edilázio obteve 6.052 votos, 7,91% do total. Já em Paço do Lumiar foram 5.327 
votos, 11,51%. Foi o segundo mais votado da cidade para a Câmara Federal. 
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Nas visitas, Edilázio agradeceu o empenho de aliados e reafirmou o compromisso, com 
a população, de buscar melhorias no Congresso Nacional aos municípios. 
 
Ele disse que se colocará à disposição dos municípios para buscar recursos junto ao 
Governo Federal. 
 
Papel fundamental, uma vez que o governador do Maranhão, Flávio Dino, já se coloca 
no campo de oposição ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. 

  



 

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: 
Deputado Wellington defende direitos de moradores e 

feirantes do Jardim América durante audiência 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/10/2018 

Deputado Wellington defende direitos de moradores e feirantes do Jardim América 
durante audiência 

 
Deputado Wellington promoveu audiência pública para discutir direitos de feirantes do Jardim América 

 
O deputado estadual Wellington do Curso voltou a defender, em audiência pública 
realizada na manhã desta segunda-feira (29), os direitos de moradores e de feirantes do 
bairro Jardim América, em São Luís. A audiência aconteceu na Defensoria Pública do 
estado e contou com a presença do defensor Thiago Josino, além de representantes da 
Prefeitura de São Luís. Desde o dia 19, o deputado Wellington visitou o local em que os 
feirantes trabalham há 12 anos, e retornou diante de possível remoção forçada, sob 
ordem da Prefeitura de São Luís, parceira do Governo do estado. 
 
Ao abordar a questão, o deputado Wellington encaminhou a situação à Defensoria 
Pública do estado e esteve presente para tentar impedir a remoção forçada. 
 
“Eu já vendi frutas na rua para me sustentar. Já fui feirante e valorizo esses homens e 
mulheres que madrugam para garantir o sustento de suas famílias. Também entendo o 
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lado dos moradores e concordo com parte das demandas. Por isso, continuaremos 
tentando intermediar isso para que encontremos uma solução que atenda tanto os 
feirantes quanto os moradores do bairro Jardim América”, afirmou o deputado 
Wellington. 
 
Após tentativas de conciliação mediadas pela Defensoria Pública, ficou agendada uma 
reunião para a próxima quarta-feira, dia 04, às 9h, a fim de que tantos moradores, 
feirantes e Prefeitura apresentem as possíveis soluções que atendam a todos. 
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Othelino avalia eleições e afirma que PC do B fará oposição responsável a Bolsonaro 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi à tribuna, na sessão plenária desta segunda-feira (29), e avaliou o resultado das 
eleições para presidente da República, que elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro 
com 55% dos votos válidos. Reiterou que o PCdoB, partido a que está filiado, fará uma 
oposição responsável e democrática. 
 
Othelino enfatizou que, apesar da chapa do candidato Fernando Haddad, que seu 
partido apoiou, ter sido derrotada, é preciso aceitar a decisão da maioria da população 
brasileira, como manda a democracia. Em seguida, demonstrou preocupação com 
algumas promessas de campanha de Bolsonaro. “É um caso talvez ímpar, onde 
precisamos torcer para que grande parte das promessas feitas pelo hoje presidente 
eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz necessária para que 
possamos viver bem”, alertou. 
 
Ainda no seu discurso, o deputado alegou ter ficado triste com o resultado, mas desejou 
êxito na administração do presidente eleito, pedindo, também, atenção à grande parte 
da população que não votou nele. “Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o 
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Brasil. Todos precisam ser respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe 
conferido o voto ou não. Quando passa a eleição, o governante não é só governante de 
quem o elegeu, é governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que 
é uma quantidade expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que 
tem uma banda da população que precisa ser vista e respeitada”, lembrou. 
 
*Apoio do Maranhão* 
 
O parlamentar classificou como um fato positivo da eleição o Maranhão ter conferido 
73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um milhão de votos à frente do 
segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes é discriminado e 
considerado como uma região menos informada, foi quem deu um sinal para o Brasil, 
dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
Othelino Neto concluiu seu discurso afirmando que o PC do B fará oposição ao 
presidente de forma democrática e responsável, atendendo a vontade da sociedade 
brasileira. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os nossos eleitores, entendemos o recado 
das urnas. Agora, ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, 
garantindo os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que 
ninguém seja discriminado por raça, por religião, por orientação sexual, ou por ter 
posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, finalizou. 
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Presidente da Assembleia avalia eleições presidenciais e afirma que PC do B fará 
oposição responsável 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi à tribuna, na sessão plenária desta segunda-feira (29), e avaliou o resultado das 
eleições para presidente da República, que elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro 
com 55% dos votos válidos. Reiterou que o PCdoB, partido a que está filiado, fará uma 
oposição responsável e democrática. 
 
Othelino enfatizou que, apesar da chapa do candidato Fernando Haddad, que seu 
partido apoiou, ter sido derrotada, é preciso aceitar a decisão da maioria da população 
brasileira, como manda a democracia. Em seguida, demonstrou preocupação com 
algumas promessas de campanha de Bolsonaro. “É um caso talvez ímpar, onde 
precisamos torcer para que grande parte das promessas feitas pelo hoje presidente 
eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz necessária para que 
possamos viver bem”, alertou. 
 
Ainda no seu discurso, o deputado alegou ter ficado triste com o resultado, mas desejou 
êxito na administração do presidente eleito, pedindo, também, atenção à grande parte 
da população que não votou nele. “Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o 
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Brasil. Todos precisam ser respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe 
conferido o voto ou não. Quando passa a eleição, o governante não é só governante de 
quem o elegeu, é governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que 
é uma quantidade expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que 
tem uma banda da população que precisa ser vista e respeitada”, lembrou. 
 
Apoio do Maranhão 
 
O parlamentar classificou como um fato positivo da eleição o Maranhão ter conferido 
73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um milhão de votos à frente do 
segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes é discriminado e 
considerado como uma região menos informada, foi quem deu um sinal para o Brasil, 
dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
Othelino Neto concluiu seu discurso afirmando que o PC do B fará oposição ao 
presidente de forma democrática e responsável, atendendo a vontade da sociedade 
brasileira. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os nossos eleitores, entendemos o recado 
das urnas. Agora, ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, 
garantindo os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que 
ninguém seja discriminado por raça, por religião, por orientação sexual, ou por ter 
posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, finalizou. 
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“Que possa pacificar o Brasil”, diz Othelino sobre eleição de Bolsonaro 

 
 
Na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa após o 2º turno das eleições 
presidenciais, o deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da Casa, fez uma exortação 
a Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. 
 
Desejo que o novo presidente tenha êxito na sua administração e que possa, 
principalmente, pacificar o Brasil”, afirmou. 
 
Mesmo com críticas ao eleito, o comunista disse que “é preciso que aceitemos o que a 
maioria da população brasileira decidiu” e reafirmou que seu partido, o PCdoB, estará 
na oposição. 
 
“O PCdoB fará uma oposição democrática e estará vigilante contra toda e qualquer ação 
do presidente eleito”, completou. 
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Em discurso equilibrado, Othelino Neto fala em oposição “responsável” ao governo 
Bolsonaro 

 
 
Equilibrado, para dizer o mínimo, o pronunciamento do presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), que na sessão desta quarta-
feira, 29, foi à tribuna, e avaliou o resultado das eleições para presidente da República, 
que elegeram o deputado federal Jair Bolsonaro com 55% dos votos válidos. Reiterou 
que o PCdoB, partido a que está filiado, fará uma oposição responsável e democrática. 
 
Othelino enfatizou que, apesar da chapa do candidato Fernando Haddad, que seu 
partido apoiou, ter sido derrotada, é preciso aceitar a decisão da maioria da população 
brasileira, como manda a democracia. Em seguida, demonstrou preocupação com 
algumas promessas de campanha de Bolsonaro. “É um caso talvez ímpar, onde 
precisamos torcer para que grande parte das promessas feitas pelo hoje presidente 
eleito, ele não as cumpra, porque só assim o país terá a paz necessária para que 
possamos viver bem”, alertou. 
 
Ainda no seu discurso, o deputado alegou ter ficado triste com o resultado, mas desejou 
êxito na administração do presidente eleito, pedindo, também, atenção à grande parte 
da população que não votou nele. “Que Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o 
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Brasil. Todos precisam ser respeitados e bem cuidados, independente de terem lhe 
conferido o voto ou não. Quando passa a eleição, o governante não é só governante de 
quem o elegeu, é governante de todos. Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que 
é uma quantidade expressiva e sinaliza que o presidente eleito precisa reconhecer que 
tem uma banda da população que precisa ser vista e respeitada”, lembrou. 
 
Othelino Neto concluiu seu discurso afirmando que o PC do B fará oposição ao 
presidente de forma democrática e responsável, atendendo a vontade da sociedade 
brasileira. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os nossos eleitores, entendemos o recado 
das urnas. Agora, ficaremos vigilantes para garantir o estado democrático de direito, 
garantindo os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que 
ninguém seja discriminado por raça, por religião, por orientação sexual, ou por ter 
posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, finalizou. 
 
Confira o vídeo a seguir com com trecho do pronunciamento do presidente Othelinho 
Neto. 
 

 
 

  

http://blogdorobertlobato.com.br/2018/10/em-discurso-equilibrado-othelino-neto-fala-em-oposicao-responsavel-ao-governo-bolsonaro/


 

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: 
Bira afirma que fará oposição no Congresso por não 

aceitar desmonte de direitos 

SITE: http://clodoaldocorrea.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/10/2018 

Bira afirma que fará oposição no Congresso por não aceitar desmonte de direitos 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) subiu à tribuna, nesta segunda-feira (29), para 
falar sobre o resultado das eleições 2018, encerrada no domingo (28), com um segundo 
turno presidencial entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), este último eleito 
presidente da República. Da tribuna, o socialista eleito deputado Federal com quase 100 
mil votos, declarou que será oposição ao governo de Bolsonaro. 
 
Para o parlamentar, o resultado apresentado deve ser respeitado porque é a regra da 
democracia. “Nós defendemos a democracia, diferentemente dele, cuja a bandeira é a 
ditadura, é o autoritarismo. Por outro lado, não podemos deixar de reafirmar o nosso 
ceticismo com a decisão tomada pela maioria da população brasileira. Não acredito no 
projeto liderado pelo senhor Jair Bolsonaro. Então, desde já, eu afirmo, 
categoricamente, serei um deputado de oposição no Congresso Nacional, porque não 
aceito o desmonte de direitos”, afirmou. 
 
Como exemplo do desmonte de direitos, citou “a destruição de direitos previdenciários, 
como já está sendo informado pelo já anunciado ministro da Economia de Bolsonaro, 
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Paulo Guedes, e as privatizações das empresas estratégicas para o desenvolvimento do 
país”. 
 
 “Portanto, eu não concordarei com teses que já foram derrotadas pela história e que, 
infelizmente, pela restrição e manipulação das informações, não apenas pela grande 
mídia, mas também pelas fake news das redes sociais, induzem as pessoas ao erro”, disse 
Bira. 
 
Em complemento, Bira frisou que entende o sentimento e a indignação da população 
por tudo o que vem acontecendo no Brasil, mas afirmou que a decisão foi equivocada. 
Nas palavras dele, deram veneno para um doente. “Mas é da história. É o processo que 
nós tínhamos que passar até para que o povo brasileiro amadureça. Todos nós teremos 
os elementos para fazer avaliação. Eu espero que eu esteja errado, que dê tudo certo e 
desejo isso do fundo do coração, mas não acredito, porque se o presidente eleito fizer 
tudo o que ele prometeu, é a crônica da tragédia anunciada, é a destruição completa dos 
direitos mais elementares do povo brasileiro”, sublinhou. 
 
O deputado aproveitou para parabenizar o povo maranhense e nordestino, que, 
segundo ele, não carregará nenhuma culpa em relação ao resultado desta eleição. “Se 
dependesse do Maranhão, se dependesse do Nordeste o resultado era outro. No 
Maranhão foram 73% dos votos em favor de Haddad. Portanto, não aprovamos esse 
projeto e não respaldamos o projeto que está sendo liderado pelo senhor Jair Bolsonaro. 
Parabenizo os maranhenses, os nordestinos que me orgulham muito pela posição 
assumida; e o governador Flávio Dino (PCdoB) pela liderança que teve, a altivez, a 
transparência de não se esconder, como muitos políticos fizeram”, cumprimentou. 
 
Bira do Pindaré concluiu sua fala reafirmando o compromisso com o povo do Maranhão, 
que o elegeu deputado Federal. Ele disse que passadas as eleições, todos e todas 
deverão assumir seus papeis institucionais para discutir e defender políticas públicas 
para o Maranhão e para o Brasil, como determina a liturgia dos cargos. 
 
“Mas, repito, serei um deputado de oposição, com muita tranquilidade, firmeza e 
determinação, para fazer a frente da resistência democrática e lutar contra todos os 
ataques aos direitos da nossa população. Fomos conferidos com a missão honrosa de 
representar o Maranhão no Congresso Nacional, num momento difícil, delicado, 
complexo, cujas batalhas já podemos antecipar e prever que serão extremamente 
intensas naquela Casa. Mas estaremos ali. Com a bênção de Deus, venceremos as 
batalhas e honraremos toda 
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“O Maranhão deu ao nosso grupo o comando do Estado e o Brasil nos deu o caminho da 
oposição”, diz Othelino Neto 

JM Cunha Santos 
 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, ocupou a tribuna na 
tarde desta segunda-feira para avaliar o resultado da eleição presidencial que se concluiu 
no último domingo, 28. “Não é um resultado que tenha me deixado feliz”, afirmou. “Nós, 
do PC do B, compusemos a chapa do Fernando Haddad que, infelizmente, ontem foi 
derrotada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro”. 
 
Mas Othelino entende que, como ensina a regra da boa democracia, é preciso aceitar o 
que a maioria da população brasileira decidiu, embora que, na sua avaliação, tenha 
decidido por um caminho perigoso. Para ele, as propostas e promessas do presidente 
eleito, se ele as cumprir, nós teremos sérios problemas no Brasil. Othelino Neto entende 
que o Brasil precisa da paz necessária para que possamos viver bem e o nosso país 
melhorar. 
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“Que ele possa, principalmente, pacificar o Brasil, que consiga aceitar os que pensam 
diferente dele e que 47 milhões que não votaram nele precisam ser respeitados e 
precisam ser bem cuidados. Quando passa a eleição, o governante não é só o governante 
de quem o elegeu, é governante de todos e isso nos mais variáveis níveis de poder. 
 
Othelino se referiu também à responsabilidade que Jair Bolsonaro passa a ter, de cuidar 
de centenas de milhões de brasileiros e brasileiras que estão sofrendo e desses 57 
milhões que resolveram confiar a ele o comando do destino da Nação. 
 
O deputado ainda destacou a posição dos nossos conterrâneos maranhenses, lembrando 
que o Maranhão deu a terceira maior vitória ao candidato Fernando Haddad, 73 % dos 
votos, mais de 1 milhão de votos à frente do segundo colocado. E registrou também que 
o Nordeste, onde o povo é considerado menos informado, foi quem deu um sinal para o 
Brasil, dando a Fernando Haddad mais de 10 milhões de votos. 
 
“No Maranhão, a grande maioria dos maranhenses disse que nosso grupo deve 
continuar comandando o Estado, mas o Brasil nos deu o caminho da oposição. O PC do 
B fará uma oposição democrática e responsável e estará vigilante contra toda e qualquer 
ação que vise tirar direitos do povo brasileiro e para garantir o estado democrático de 
direito, para que ninguém seja discriminado por raça, religião ou opção sexual”, finalizou 
o presidente da Assembleia. 

 

  



 

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: 
Othelino Neto prega respeito à opção da maioria por 
Jair Bolsonaro, mas defende Oposição firme ao futuro 

Governo 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/10/2018 

Othelino Neto prega respeito à opção da maioria por Jair Bolsonaro, mas defende 
Oposição firme ao futuro Governo 

 
Othelino Neto defende respeito a resultado das urnas e oposição firme e responsável ao Governo Jair Bolsonaro 

 
A maioria dos eleitores fez uma escolha, e essa decisão precisa ser respeitada, como 
manda o princípio fundamental da democracia. Essa posição foi externada e defendida 
ontem pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ao 
avaliar, em discurso na Casa, o desfecho do processo eleitoral que colocou o candidato 
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do PSL, Jair Bolsonaro, na presidência da República. Juntando serenidade e firmeza, o 
chefe do Poder Legislativo destacou que o presidente eleito recebeu 55% dos votos 
válidos, estando, portanto, legitimado para assumir o comando do País. Observou, por 
outro lado, que seu adversário, Fernando Haddad (PT), recebeu 45% dos votos válidos, 
uma votação suficiente para lembrar ao presidente eleito que quase metade dos 
brasileiros não o respaldaram nas urnas. Assinalou que, mesmo assim, o novo presidente 
terá de governar para todos, como manda a democracia, convivendo inclusive com uma 
forte Oposição, que deve primar pela preservação do estado democrático de direito. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa defendeu que o seu partido, o PCdoB, deve fazer 
uma Oposição “responsável e democrática”. “Nós, do PCdoB, como respeitamos os 
nossos eleitores, entendemos o recado das urnas. Ficaremos vigilantes para garantir o 
estado democrático de direito, preservando os avanços sociais obtidos a duras penas 
pelo povo brasileiro e para que ninguém seja discriminado por raça, por religião, por 
orientação sexual, ou por ter posturas e opiniões divergentes das posições majoritárias”, 
enfatizou. 
 
Othelino Neto destacou a vitória de Fernando Haddad no Maranhão, que lhe deu 73% 
dos votos, a exemplo do que aconteceu na Região Nordeste, onde o candidato do PT foi 
amplamente vitorioso. Para ele, o presidente eleito deve cumprir o compromisso de 
“governar para todos”, dando aos estados do Nordeste o mesmo tratamento que 
dispensará aos demais estados da Federação. E demonstrou preocupação com algumas 
promessas do presidente eleito: “É um caso talvez ímpar, em que precisamos torcer para 
que parte das promessas feitas hoje pelo presidente eleito, não sejam cumpridas, 
porque só assim o país terá a paz necessária para que possamos viver bem”. 
 
E dentro da concepção política segundo a qual a decisão da maioria é irreversível e deve 
ser respeitada, o presidente da Assembleia Legislativa disse torcer para que o futuro 
Governo devolva normalidade política ao País, com gestos de pacificação:  “Que 
Bolsonaro possa, principalmente, pacificar o Brasil. Todos precisam ser respeitados e 
bem cuidados, independente de terem lhe conferido o voto ou não. Quando passa a 
eleição, o governante não é só governante de quem o elegeu, é governante de todos. 
Foram 47 milhões de votos para Haddad, o que é uma quantidade expressiva e sinaliza 
que o presidente eleito precisa reconhecer que tem uma banda da população que 
precisa ser vista e respeitada”. 
 
Nesse contexto, o presidente do Poder Legislativo definiu como um fato positivo o 
Maranhão ter conferido 73% dos votos ao candidato Fernando Haddad. “Mais de um 
milhão de votos à frente do segundo colocado no estado. E o Nordeste, que muitas vezes 
é discriminado e considerado como uma região menos informada foi quem deu um sinal 
para o Brasil, dando ao Haddad uma diferença de mais de 10 milhões de votos”, analisou. 
 
A manifestação do presidente da Assembleia Legislativa traduz a média do pensamento 
dos que veem o estado democrático baseado na escolha pelo voto direto e secreto como 
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o único capaz de comportar o pluralismo e assegurar o funcionamento integral das 
instituições sob o governo de qualquer viés ideológico e dos que compreendem que o 
choque dos contrários dentro dos limites civilizados tem sido o motor político da 
civilização. Daí a avaliação de que a escolha do presidente da República pelo voto direto 
é um fato positivo e saudável, ainda que o escolhido seja embalado por tantas 
controvérsias como é o caso do presidente eleito Jair Bolsonaro. 
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Mais de 2/3 dos deputados na Assembleia Legislativa serão da base de Flávio Dino 

 
Assembleia Legislativa 

 
Levando em consideração o partido dos deputados eleitos e a coligação com Flávio Dino 
(PCdoB) nas eleições de 2018, o governador reeleito do Maranhão terá maioria na 
Assembleia Legislativa a partir de 2019. 
 
Durante a campanha, Dino contou com o apoio do PCdoB, PDT, PRB, PPS, PTB, DEM, PP, 
PR, PTC, PPL, PROS, AVANTE, PEN, PT, PSB e Solidariedade. Desses partidos saíram 30 
dos 42 deputados estaduais eleitos. Além disso, os dois partidos com maior número de 
deputados eleitos fizeram parte do grupo que reelegeu o governador. 
 
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) terá a maior bancada, com sete deputados; em 
seguida está o partido de Flávio Dino, o PCdoB, com seis deputados, sendo dois novos e 
quatro que conseguiram se reeleger. Veja a lista dos deputados eleitos dentro e fora da 
coligação de Flávio Dino nas eleições 2018. 
 
Deputados dentro da coligação e que farão parte da base de Flávio Dino em 2019 
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• Cleide Coutinho (PDT) 

• Márcio Honaiser (PDT) 

• Rafael Leitoa (PDT) 

• Glalbert Cutrim (PDT) 

• Yglésio Moisés (PDT) 

• Fábio Macedo (PDT) 

• Ricardo Rios (PDT) 

• Duarte Jr. (PCdoB) 

• Othelino Neto (PCdoB) 

• Carlinhos Florêncio (PCdoB) 

• Professor Marco Aurélio (PCdoB) 

• Ana do Gás (PCdoB) 

• Adelmo Soares (PCdoB) 

• Neto Evangelista (DEM) 

• Andreia Rezende (DEM) 

• Paulo Neto (DEM) 

• Daniella Tema (DEM) 

• Antônio Pereira (DEM) 

• Detinha (PR) 

• Vinícius Louro (PR) 

• Hélio Soares (PR) 

• Fernando Pessoa (Solidariedade) 

• Rildo Amaral (Solidariedade) 

• Helena Duailibe (Solidariedade) 

• Drª Thaiza (PP) 

• Ciro Neto (PP) 

• Marcelo Tavares (PSB) 

• Edson Araújo (PSB) 
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• Zé Inácio (PT) 

• Mical Damasceno (PTB) 

 
Deputados fora da coligação e que farão parte da base de Flávio Dino em 2019 
 

• Zé Gentil (PRB) 

• Leonardo Sá (PRTB) 

 
Deputados fora da coligação de Flávio Dino e serão oposição em 2019 
 

• Adriano Sarney (PV) 

• Rigo Teles (PV) 

• César Pires (PV) 

• Wellington do Curso (PSDB) 

 
Deputados fora da coligação de Flávio Dino e ainda não definiram apoio para 2019 
 

• Arnaldo Melo (MDB) 

• Roberto Costa (MDB) 

• Felipe dos Pneus (PRTB) 

• Wendell Lajes (PMN) 

• Pastor Cavalcante (PROS) 

• Pará Figueiredo (PSL) 

 
Fonte: G1 

 

 


