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Braide apresenta emenda que garante realização de concurso público para a saúde 

O deputado Eduardo Braide (PMN) apresentou uma emenda à Medida Provisória n° 
282/18, que altera, dentre outras questões, o prazo para contratação de servidores da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), previsto na Lei n° 9.732/12. 
Para o parlamentar, a emenda garante a realização de concurso público para a área da 
saúde no Maranhão. 
 

 
 
“A emenda que apresentei visa, justamente, resguardar a realização de concurso público 
para a área da saúde, visto que a MP 282/18, do Governo do Estado, prorroga em cinco 
anos o prazo da contratação de funcionários da EMSERH. E onde fica o respeito à 
Constituição e o compromisso para realizar concurso público? A nossa emenda corrige 
mais esse equívoco do Governo, para defender os milhares de maranhenses que 
esperam por essa oportunidade”, justificou o deputado. 
 
A emenda à MP 282/18, apresentada pelo parlamentar na reunião da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), será votada no plenário da Assembleia. 
 
“Tenho certeza de que a nossa emenda deverá ser acolhida pelos demais deputados. O 
Governo do Estado precisa realizar concurso para que todos tenham igualdade no 
ingresso ao serviço público. Esse é também um anseio de milhares de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, médicos e demais profissionais da área da saúde”, concluiu 
Eduardo Braide. (Ascom dep Braide) 
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Edivaldo Holanda Júnior avisa aos aliados que não abre mão de indicar seu sucessor 

 
 
Por vezes distante do cenário político, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), anunciou aos 
aliados políticos que não vai abrir mão de indicar seu sucessor. Enquanto, muitos 
especulam que o governador Flávio Dino (PCdoB), será o responsável por tal medida, o 
pedetista começa a demonstrar que não aceitará ser alijado do processo eleitoral. O 
atual prefeito de São Luís inclusive já tem os seus preferidos, trata-se pela ordem: Pedro 
Lucas Fernandes (PTB), Osmar Filho (PDT) e Felipe Camarão (DEM). 
 
De acordo com fontes que transitam próximo de Edivaldo, o prefeito não quer virar um 
Tadeu Palácio que acabou caindo no ostracismo político. Porém vale lembrar que a 
decadência política do ex-prefeito ocorreu exatamente por uma estratégia equivocada 
em 2008. Naquela oportunidade, Palácio indicou Clodomir Paz (na época no PDT), para 
a disputa municipal, enquanto que o governador Jackson Lago (falecido), optou por João 
Castelo (falecido). 
 
Tadeu Palácio acabou fracassando e nem conseguiu levar seu candidato ao segundo 
turno, após a derrota acabou rompendo com Jackson Lago e acabou se tornando 
secretário no governo Roseana Sarney em 2009. 
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A situação em 2020 parece ser semelhante, o governador Flávio Dino (PCdoB) tem a 
predileção também por Felipe Camarão, mas também mantém muita proximidade com 
Bira do Pindaré (PSB), que não esconde seu desejo de entrar na disputa. 
 
É óbvio que ainda falta muito tempo, mas diferença de 2008 para 2020 é que Tadeu 
Palácio não tinha ao seu lado um partido unido em torno do seu nome e muito menos o 
apoio de um senador. Edivaldo Holanda Júnior terá o PDT querendo manter a hegemonia 
de São Luís que já dura desde 1988, além de ter ao seu lado o todo-poderoso senador 
Weverton Rocha (PDT). 
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Adriano apoia luta dos servidores públicos estaduais 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reuniu-se com Cleinaldo Bill Lopes, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep), na 
Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (30). Eles conversaram sobre as 
causas dos servidores públicos estaduais pela valorização da categoria. “Apoio a luta dos 
servidores pelo reajuste de 21% que o governo comunista se nega a cumprir, mesmo 
diante de decisão judicial”, declarou Adriano. 
 
O parlamentar disse que em seu primeiro mandato apoiou as causas dos servidores 
públicos estaduais e que vai intensificar a defesa pelos os direitos do funcionalismo. 
“Lutei, na Assembleia, para preservar os direitos dos aposentados e pensionistas, contra 
a as ações orquestradas pelo governo atual, que praticamente quebrou o Fundo Estadual 
de Pensão e Aposentadoria (Fepa) e vai ter problemas para pagar os benefícios no 
próximo ano”, disse Adriano. 
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Diretoria de Saúde realiza campanha de vacinação dos servidores da Assembleia 

A Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional realiza, nesta terça-feira (30), campanha 
de vacinação dos servidores da Assembleia Legislativa. As vacinas foram destinadas aos 
funcionários e dependentes, tanto para a atualização da carteira, quanto para quem 
nunca havia tomado algumas delas. 
 

 
 
Foram disponibilizadas as vacinas H1N1, sarampo, difteria, tétano, febre amarela e 
hepatite B. A vacinação foi feita mediante a apresentação da carteira. 
 
O material, cerca de 350 frascos, foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), 
e faz parte do calendário anual estabelecido em parceria com o setor de saúde da 
Assembleia Legislativa. O serviço começou às 9h e vai até às 16h. Uma das mais 
procuradas foi a vacina contra o sarampo, uma vez que já existem surtos da doença no 
Amazonas e em Roraima. 
 
A técnica de enfermagem Conceição de Maria Lira Santos informou que a apresentação 
da carteira é importante para ter o controle das vacinas que ainda precisam ser tomadas. 



 

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 

“É importante trazer a carteira para ter um controle das vacinas que precisam ser 
tomadas com reforço. Por isso, estamos exigindo a carteira para vacinar”, afirmou. 
 
O bombeiro Valdir Gonçalves Serra aproveitou para deixar a carteira em dia. “Quando 
eu soube fiz questão de vir, porque trabalho com materiais que podem causar tétano. 
Eu ainda não tinha me vacinado contra o tétano, por isso vim me vacinar”, frisou. 
 
O servidor Paulo César Silva Anchieta elogiou a iniciativa e disse que é uma oportunidade 
que os servidores têm para atualizar a carteira. “Estou satisfeito de ter a oportunidade 
de fazer isso dentro do meu trabalho”, completou. 
 
A diretora-adjunta de Saúde, Rafaela Lago, destacou que a parceria entre a Assembleia 
Legislativa e as secretarias de Saúde Municipal e Estadual obedece ao calendário anual 
de vacinação. “Este é o último do ano e é importante que os servidores aproveitem essa 
oportunidade, porque solicitamos bastante material para atender a demanda”, 
ressaltou. 
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Eduardo Braide se mantém no pé de Flávio Dino… 

Com a derrota da oposição sarneysista – e a consequente desmotivação de 
parlamentares do grupo que não se reelegeram – o deputado federal mais votado de 
São Luís mantém sua postura de fiscalização do governo comunista 
 

 
Eduardo Braide continua sua análise criteriosa dos projetos governistas encaminhados à Assembleia 

 
Menos de um mês depois de eleger-se deputado federal como o mais votado de São 
Luís, o deputado estadual Eduardo Braide (PMN) mantém firme pegada na Assembleia 
Legislativa. 
 
O parlamentar é o principal fiscal das ações do governo Flávio Dino (PCdoB), com 
propostas claras para correção de rumos de ações apresentadas na Casa. 
 
Na sessão de ontem, por exemplo, Braide apresentou emenda a um projeto do governo 
que prorroga por cinco anos a contratação de pessoal temporário para a Secretaria de 
Saúde. 
 
A proposta do deputado estabelece a obrigatoriedade de concurso para o setor. 
 
– A emenda que apresentei visa justamente resguardar a realização de concurso público 
para a área da Saúde, visto que a MP 282/18, do Governo do Estado, prorroga em cinco 
anos, o prazo da contratação de funcionários da EMSERH. E onde fica o respeito à 
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Constituição e o compromisso para realizar concurso público? A nossa emenda corrige 
mais esse equívoco do Governo para defender os milhares de maranhenses que esperam 
por essa oportunidade – justificou o deputado. 
 
O contraponto oposicionista do deputado tem sido quase que solo na Assembleia após 
a derrota do grupo Sarney, em outubro. 
 
Deputados de oposição – como Andrea Murad e Souza Neto (ambos do PRP) – mostram-
se desestimulados; também eleito deputado federal, Edilázio Júnior (PSD), por sua vez, 
ainda se encontra ema agradecimento aos municípios onde teve votação. 
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Faltando dois anos para o pleito, projeto do governador enfrenta resistência de aliados, 
que querem alguém mais alinhado ao PDT e ao próprio prefeito Edivaldo Júnior 

 
TOCANDO A VIOLA. Bira do Pindaré é um dos mais próximos aliados de Flávio Dino, mas tem resistência da base 

 
Depois de estimular o secretário Felipe Camarão (DEM) e de dar asas ao deputado 
estadual eleito Duarte Júnior (PCdoB), o governador Flávio Dino (PCdoB) começa a 
mostrar suas preferências para a sucessão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT). 
 
O comunista já trabalha nos bastidores pela viabilização do deputado federal eleito Bira 
do Pindaré (PSB). 
 
O parlamentar, que é deputado estadual, é um dos mais próximos aliados do 
governador, mas enfrenta resistências na base pela postura aristocrática na relação com 
o próprio grupo. 
 
Pindaré também enfrenta resistências do grupo do próprio prefeito Edivaldo Júnior 
(PDT), que quer alguém mais próximo do PDT. 
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Na cota de pedetistas e holandistas, o nome mais forte é o do vereador e deputado 
federal eleito Pedro Lucas Fernandes (PTB), que resiste à ideia de entrar na disputa. 
 
Outro que se movimenta pela candidatura é o presidente da Câmara Municipal, vereador 
Astro de Ogum (PR), que tem apoio de importantes segmentos dinistas. 
 
A força de Bira do Pindaré será influenciada diretamente pelo desempenho de Flávio 
Dino em seu primeiro mandato, sobretudo em um ambiente hostil em Brasília, com o 
governo Jair Bolsonaro (PSL). 
 
E ele tem quase dois ano para aparar eventuais arestas… 
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Adriano Sarney apoia luta dos servidores públicos estaduais 

 
Adriano Sarney discutiu com Cleinaldo Bil sobre as causas dos servidores públicos estaduais pela valorização da categoria 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reuniu-se com Cleinaldo Bill Lopes, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep), na 
Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (30). Eles conversaram sobre as 
causas dos servidores públicos estaduais pela valorização da categoria. “Apoio a luta dos 
servidores pelo reajuste de 21% que o governo comunista se nega a cumprir, mesmo 
diante de decisão judicial”, declarou Adriano. 
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Adriano, que em seu primeiro mandato apoio as reivindicações do funcionalismo, se comprometeu a intensificar a  
luta em prol dos trabalhadores 

 
O parlamentar disse que em seu primeiro mandato apoiou as causas dos servidores 
públicos estaduais e que vai intensificar a defesa pelos os direitos do funcionalismo. 
“Lutei, na Assembleia, para preservar os direitos dos aposentados e pensionistas, contra 
a as ações orquestradas pelo governo atual, que praticamente quebrou o Fundo Estadual 
de Pensão e Aposentadoria (Fepa) e vai ter problemas para pagar os benefícios no 
próximo ano”, disse Adriano. 
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Bancada maranhense fala sobre expectativa no governo Bolsonaro 

 
Presidente eleito, Jair Bolsonaro 

 
Deputados e senadores maranhenses eleitos e que tomarão posse em 2019, falaram 
sobre a expectativa no governo de Jair Bolsonaro (PSL), que foi eleito presidente da 
República no domingo (28) com 57.797.847 votos, o equivalente a 55,13%. Bolsonaro 
tomará posse em Brasília no próximo dia 1º de janeiro de 2019. 
 
Senadores 
 
A reportagem, o senador Roberto Rocha (PSDB), único a declarar voto em Bolsonaro, 
disse que um dos desafios que o novo presidente terá pela frente é unir o Brasil. “Meus 
cumprimentos ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Os desafios daqui pra frente são 
enormes, entre eles de unir o país, resgatar a economia brasileira, por meio da geração 
de empregos e renda, reforçar a segurança pública e, especialmente, ter um olhar mais 
atento ao Nordeste”. 
 
O agora eleito senador Weverton Rocha (PDT) disse que fará uma oposição crítica e 
estará disposto ao diálogo. “Os brasileiros decidiram nas urnas quem ocupará a 
Presidência do Brasil. E como manda a democracia, devemos respeitar a decisão. Por 
convicções ideológicas estarei na oposição. Farei uma oposição crítica e responsável, 
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disposta ao diálogo. Mas intransigente na defesa do trabalhador, da justiça social e, 
sobretudo, do respeito às divergências de pensamento”. 
 
Já a senadora Eliziane Gama (PPS) sugere o nome do governador do Maranhão, Flávio 
Dino, como nova liderança de oposição no país. “Precisamos construir uma unidade de 
pautas e projetos que garantam um Brasil plural, onde a nossa Constituição Cidadã seja 
respeitada, bem como as garantias individuais. Urge que novas lideranças Flávio Dino 
assumam o protagonismo nacional das pautas que são tão caras e foram conquistadas 
com tanta luta, urge repensarmos de forma proativa uma forma diferente de se fazer 
política”, disse. 
 
Deputados federais 
 
Sobre a eleição de Jair Bolsonaro, o deputado federal Aluísio Mendes (Podemos) disse 
que o povo o escolheu porque espera uma mudança e prometeu que irá ajudá-lo em seu 
governo para que ele possa implantar todas as medidas necessárias ao país. 
 
“Foi um desejo da maioria esmagadora do povo brasileiro. O atual presidente da 
República foi eleito com mais de 10 milhões de voto sobre o seu adversário e isso prova 
que o povo brasileiro queria uma mudança. O povo brasileiro o escolheu pela forma 
que ele enxerga o país. O país precisa de mais autoridade, do combate à corrupção e o 
combate à violência e por isso o povo escolheu Jair Bolsonaro. Agora o que nos cabe 
como parlamentar, como amigo é conseguir formar uma base de representação 
expressiva para que o presidente possa implantar aquilo que ele pretende para o país”. 
 
O deputado Pedro Lucas Fernandes (PDT) disse que espera que o novo presidente 
consiga juntar o Brasil e respeite a Constituição. “Espero que ele possa unificar o pais e 
zele pelas prerrogativas constitucionais”. 
 
O deputado Edilázio Jr. (PSD) afirmou que deseja que Bolsonaro possa combater a 
violência, a corrupção e que o Brasil possa ter mais investimentos para que a nação 
consiga voltar a crescer. 
 
“Primeiro aguardar uma transição cordial e pacífica que é o que todos nós esperamos 
e que o presidente eleito dê prioridade à sua principal bandeira que é combater a 
violência em nosso país que é algo de número alarmante para os brasileiros e o 
combate à corrupção que era outra bandeira muito forte do presidente da República, 
evitar os conchamos políticos, enfim diminuir o custo do país, diminuir o número de 
ministérios, enxugar as nossas contas públicas. Que o Brasil possa voltar a ter 
investimentos, que possa voltar a crescer e o principal que é trazer de volta a alegria 
ao povo brasileiro”. 
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O parlamentar Rubens Pereira Júnior (PCdoB) espera que Jair Bolsonaro realize um bom 
governo e que ele possa encontrar um denominador comum com todos os brasileiros, já 
que quase 45% da população não concordam com as suas atitudes. 
 
“Desejo que Bolsonaro faça um bom governo, olhando principalmente para aqueles 
que precisam de uma vida digna. O presidente eleito não recebeu “um cheque em 
branco”. Quase 45% da população discorda das suas posições extremistas e 
autoritárias. Precisamos caminhar para a conciliação, pois isso ajudará o país a sair da 
crise”. 
 
O deputado André Fufuca (PP) comentou que aguarda do novo presidente a retomada 
do desenvolvimento social. “Espero um governo de pacificação, união de todas as 
forças e poderes, em busca da retomada do desenvolvimento e combate a 
desigualdade social”. 
 
O deputado Hildo Rocha (MDB) acredita que o país passará por mudanças significativas 
com a entrada de Bolsonaro na presidência. Ele acrescenta que o novo presidente 
revolucionará a economia brasileira. 
 
“Ficou claro que mais de 57 milhões de brasileiros optaram por uma pessoa que está 
prometendo fazer uma revolução na economia, fazer também uma mudança completa 
no atual sistema administrativo existente em nosso país e acredito que ele tem tudo 
para fazer isso em condições plenas, dependendo de como ele vai montar o seu 
ministério e também da forma como ele vai se comunicar com o Congresso, mas isso 
vai depender muito da equipe que ele irá montar. Então acredito que nós podemos 
estar vivendo um momento diferente na história do país. A partir do ano que vem a 
oportunidade de mudar a vida da população é muito grande”. 
 
O deputado Gil Cutrim (PDT), que faz oposição a Bolsonaro, disse que espera que o novo 
governo realize uma administração democrática e em sintonia com o Congresso. 
 
“O meu posicionamento é o mesmo do meu partido. O que o meu partido decidir eu 
irei seguir. Nós já estivemos reunidos e seremos neste primeiro momento oposição ao 
governo Bolsonaro. Eu espero que o presidente eleito faça uma gestão democrática e 
que consiga conversar com o Congresso no sentido de criar agendas positivas para o 
Brasil”. 
 
O deputado Eduardo Braide (PMN) comentou que deseja que Jair Bolsonaro faça uma 
boa administração e que o Maranhão esteja em consonância com o governo Federal. Ele 
espera que com a renovação do Congresso Nacional novas ideias surgirão para o bem de 
todos. 
 
“Nós percebemos que o Brasil ficou rachado nessa eleição, mas agora acabou tudo isso 
é hora de unir o Brasil, de pacificar todas essas discussões. Aqueles que são oposição 
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devem fazer oposição com responsabilidade. No mais é desejar um bom governo ao 
presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que procurar estar em sintonia com o governo 
Federal em favor do Maranhão. Aquilo que for bom para o Maranhão e para o meu 
Brasil terá o meu apoio, aquilo que não for bom terá o meu voto contrário. Daqui prá 
frente com o Congresso altamente renovado e mais jovem, eu acredito que é possível 
sim que se faça a diferença. Eu acho que é isso que o povo brasileiro está esperando”. 
 
O deputado Juscelino Filho (DEM) afirmou que espera que Bolsonaro cumpra as suas 
promessas e que ele possa realizar um governo igualitário. 
 
“Espero que Jair Bolsonaro tenha a capacidade de unir o país e governar para todos. 
Que consiga cumprir as promessas que fez no seu pronunciamento de ontem, de 
respeitar a nossa constituição, enxugar e desburocratizar a máquina pública para assim 
atrair investimentos, cortar privilégios e aplicar o pacto federativo fortalecendo com 
mais recursos estados e municípios”. 
 
O deputado Márcio Jerry (PCdoB) se manifestou dizendo que será fiel a democracia e 
aos direitos do povo brasileiro. “Na Câmara Federal estarei firme na defesa da 
democracia e dos direitos do nosso povo. Viva o Brasil!”. 
 
O parlamentar Bira do Pindaré (PSB), oposição no Congresso Nacional, afirmou que não 
acredita nos projetos do novo presidente, pois considera que seu governo será ditadorial 
e autoritário. 
 
“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”. 
 
O deputado Josimar de Maranhãozinho (PR) disse a reportagem que por enquanto não 
irá se manifestar. A reportagem não conseguiu contato com os deputados Júnior 
Lourenço (PR), Cléber Verde (PRB), Júnior Marreca Filho (Patriotas), Zé Carlos (PT), João 
Marcelo (MDB) e Pastor Gildemyr (PMN). 
 
(Com informações do G1MA) 
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Eduardo Braide é convidado para se filiar ao PSL 

 
 
O presidente estadual do PSL no Maranhão, vereador de São Luís, Francisco Carvalho, 
confirmou, nesta segunda-feira (29), em uma entrevista para a Rádio Difusora FM, que 
o deputado estadual Eduardo Braide (PMN) foi convidado para se filiar ao PSL, partido 
do presidente eleito Jair Bolsonaro. 
 
Eduardo Braide foi eleito deputado federal pelo PMN, partido que não passou pela 
cláusula de barreira. O deputado ainda não confirmou se vai aceitar. 
 
O convite para se filiar ao PSL faz parte de uma estratégia do partido que visa às eleições 
de 2020. 
 
Eduardo Braide ficou em segundo lugar na disputa para a prefeitura de São Luís em 2016. 
Nessa última eleição, ele obteve mais de 189 mil votos para a Câmara dos Deputados. 
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, teve uma expressiva votação em São Luís e conseguiu 
dá status de partido grande ao PSL, após as eleições. 
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Eduardo Braide corrige MP e cobra realização de concurso para Saúde 

 
 
O deputado Eduardo Braide apresentou uma emenda à Medida Provisória n° 282/18, 
que altera, dentre outras questões, o prazo para contratação de servidores da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), previsto na Lei n° 9.732/12. Para o 
parlamentar, a emenda garante a realização de concurso público para a área da Saúde 
no Maranhão. 
 
“A emenda que apresentei visa justamente resguardar a realização de concurso público 
para a área da Saúde, visto que a MP 282/18, do Governo do Estado, prorroga em cinco 
anos, o prazo da contratação de funcionários da EMSERH. E onde fica o respeito à 
Constituição e o compromisso para realizar concurso público? A nossa emenda corrige 
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mais esse equívoco do Governo para defender os milhares de maranhenses que esperam 
por essa oportunidade”, justificou o deputado. 
 
A emenda à MP 282/18, apresentada pelo deputado Eduardo Braide na reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), será votada no plenário da Assembleia. 
 
“Tenho certeza de que a nossa emenda deverá ser acolhida pelos demais deputados. O 
Governo do Estado precisa realizar concurso para que todos tenham igualdade no 
ingresso ao serviço público. Esse é também um anseio de milhares de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, médicos e demais profissionais da área da Saúde”, concluiu o 
deputado. 
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Adriano discute ação contra reajuste de 21,7% com sindicato 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reuniu-se com Cleinaldo Bill Lopes, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep), na 
Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (30). 
 
Eles conversaram sobre as causas dos servidores públicos estaduais pela valorização da 
categoria. “Apoio a luta dos servidores pelo reajuste de 21,7% que o governo comunista 
se nega a cumprir, mesmo diante de decisão judicial”, declarou Adriano. 
 
O parlamentar disse que em seu primeiro mandato apoiou as causas dos servidores 
públicos estaduais e que vai intensificar a defesa pelos os direitos do funcionalismo. 
 
“Lutei, na Assembleia, para preservar os direitos dos aposentados e pensionistas, contra 
a as ações orquestradas pelo governo atual, que praticamente quebrou o Fundo Estadual 
de Pensão e Aposentadoria (Fepa) e vai ter problemas para pagar os benefícios no 
próximo ano”, disse Adriano. 
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Eduardo Braide sabe que é cedo para “Bolsominar” 

 
 
O deputado federal mais votado de São Luís, Eduardo Braide (PMN), único certo na 
disputa pela prefeitura de São Luís e com a vantagem do recall eleitoral, sabe que não 
pode tomar decisões precipitadas para tentar levar a prefeitura em 2020. Em 2016, 
terminou o primeiro turno com ampla vantagem, mas acabou derrotado. 
 
Braide teve o convite do presidente do PSL, Chico Carvalho, para se filiar ao partido de 
Jair Bolsonaro e disputar a prefeitura de São Luís como o candidato do presidente. Braide 
preferiu esperar. 
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Na eleição deste ano, esperou até a última hora para anunciar que seria candidato a 
deputado federal. A estratégia deu certo. Braide teve o nome colocado em evidência 
como pré-candidato a governador, segurou a lembrança em São Luís e com muito 
material na cidade, teve a expressiva votação. 
 
Como o PMN não atingiu a meta da cláusula de barreira, Braide pode mudar de partido 
a qualquer momento sem incidir na infidelidade partidária. Assim, pode aguardar mais 
o desenrolar do governo Bolsonaro para verificar se a onda conservadora se mantém e 
o presidente ainda estará com alta popularidade em 2020. 
 
Vale lembrar que em São Luís a vitória foi de Fernando Haddad com 57,78% contra 42,22 
do deputado federal. Apesar da onda bolsonarista forte na capital, não foi o suficiente 
para o pré-candidato arriscar. 
 
Como jogador, Braide vai aguardar os ventos de 2019 mirando 2020. 
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“Deram veneno para o doente”, diz Bira do Pindaré sobre a eleição de Jair Bolsonaro no 
Brasil 

JM Cunha Santos 
 

 
 
Ao comentar, da tribuna da Assembleia, a conclusão do processo eleitoral do ano de 
2018, o deputado Bira do Pindaré revelou seu ceticismo ante a decisão tomada pela 
maioria da população brasileira de eleger o candidato a presidente do PSL, Jair 
Bolsonaro. 
 
Bira do Pindaré declarou-se contrário à proposta de reforma da Previdência e à 
privatização de empresas estratégicas do país, como a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Brasil, a Eletrobrás e a Petrobrás. Bira disse que jamais vai concordar com essas teses 
que já foram rejeitadas pela história. 
 
O deputado disse que entende a indignação do povo brasileiro, mas acha que o remédio 
(eleição de Bolsonaro) foi equivocado. Em suas palavras “Deram veneno para o doente”. 
Na visão do parlamentar, eleito deputado federal, se Bolsonaro cumprir o que prometeu 
durante a campanha será a crônica de uma tragédia anunciada. Para ele, nem na 
segurança pública, um dos principais motes da campanha do capitão, as propostas 
apresentadas pelo presidente eleito jamais deram certo, em toda a história da 
humanidade. E registrou que os maranhenses e nordestinos, que em sua grande maioria 
votaram contra Jair Bolsonaro, não terão culpa pelo que vier a acontecer no Brasil. 
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César Pires descarta assumir a liderança da  
Oposição na AL 

 
Cotado para ser o líder da Oposição na nova Assembleia Legislativa, o deputado César 
Pires (PV), reeleito para o quinto mandato, descarta enfaticamente a possibilidade de 
assumir tal tarefa. Ele avalia que será mais útil à sua corrente política e ao Maranhão 
usar a sua experiência para fazer uma Oposição técnica, pontual, caso a caso, projeto a 
projeto. Agora um dos “sábios” do Legislativo estadual, devido à experiência acumulada 
e ao conhecido pendor para estudar à fundo temas polêmicos, o deputado César Pires 
está convencido de que poderá dar uma contribuição muito maior ao parlamento 
ficando desobrigado das tarefas que teria de assumir como líder oposicionista. Além do 
mais, a Oposição na Assembleia Legislativa terá um papel complicado, a começar pelo 
seu tamanho. A bancada governista contará com pelo menos 35 dos 42 deputados, 
restando sete parlamentares não alinhados, dos quais três permanecerão no muro e 
quatro assumirão a condição de oposicionistas para valer: Adriano Sarney (PV), Arnaldo 
Melo (MDB), César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB). Na avaliação de Cpesar Pires, 
a liderança deve ficar com Adriano Sarney. 

 


