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É coisa muito mais 
pra ir pro Twitter e pro 
Facebook, pro Instagram
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Do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, outro tuca-
no histórico, que também acusou João Doria de ter 
cooptado o MBL e de não ter cumprido a promessa 
de acabar com as filas nos hospitais. 

Dino critica Roseana: 
“síntese do atraso”

Já são cinco anos de gestões 
corruptas no pequeno Bom 
Jardim e o entra e sai de pre-
feitos não para. Todos de-
nunciados pelo Ministério 
Público que acabam perden-
do o cargo. Enquanto isso, a 
população não vê resultados 
nesse troca-troca de gesto-
res. Em outubro de 2016, a 
prefeita Malrineta Gralha-
da, que substituiu Lidiane 
Leite, como sua vice, tam-
bém foi afastada do cargo, 
acusada de improbidade.

Depois do rumoro-
so caso da “prefeita 
ostentação”, Lidia-
ne Leite, que acabou 
cassada por corrup-
ção e recentemente 
teve os bens bloque-
ados, agora, nova-
mente, o município 
de Bom Jardim tem 
o prefeito eleito em 
2016, Francisco Alves 
de Araújo, afastado 
pela Justiça por ato 
de improbidade.
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Grande Ilha: metropolização em pauta

Em entrevista, governador Flávio Dino atribui atraso do Maranhão às gestões anteriores 
de Roseana Sarney e dá um aperitivo de como deverão ser as disputas eleitorais de 2018
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S
íntese do atraso.” Foi 
com estas palavras 
que o governador 
Flávio Dino (PCdoB) 

resumiu o que pensa sobre a 
ex-governadora Roseana Sar-
ney (PMDB). Em entrevista à 
Rádio São Luís, na manhã de 
ontem, Dino não poupou crí-
ticas contra sua antecessora no 
Palácio dos Leões e deu o tom de 
como deverão ser as eleições de 
2018, cujo pleito deverá colocá-
lo frente a frente com Roseana.

O governador atribuiu ao 
domínio político das famílias 
Sarney e Murad, nas últimas 
décadas, as razões essenciais 
para que o Maranhão ficasse 
às margens do que ele consi-
derou como progresso.

“É a síntese do atraso. É a 
responsável maior por tantos 
problemas econômicos sociais 
porque ela representa um sis-
tema de poder. Quando se fala 
da Roseana Sarney, nós temos 
que lembrar de Roseana Sar-
ney Murad. É exatamente os 
Sarney, os Murad, essas pou-
cas famílias que dominaram 
o nosso estado politicamen-
te, concentraram riqueza nas 
mãos, que fizeram com que o 
Maranhão nunca tivesse pro-
gredido tanto como poderia”, 
afirmou o governador.

A declaração de Dino acon-
tece dias após Roseana se reunir 
com parlamentares do PMDB 
em Brasília para revelar seu fu-
turo político. Na ocasião, ela 
revelou aos senadores Edison 
Lobão e João Alberto, ao minis-
tro do Meio Ambiente, Sarney 

Governador Flávio Dino (PCdoB) não poupou críticas a seus adversários políticos nas eleições de 2018
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Hoje e amanhã, será realiza-
da a primeira edição da Confe-
rência da Região Metropolitana 
da Grande São Luís. O evento 
tem como objetivo cumprir mais 
uma etapa do processo de me-
tropolização, onde serão esco-
lhidos os membros do Conse-
lho Participativo. A solenidade 
de abertura será às 9h no Pa-
lácio Henrique de La Rocque 
e contará com a participação 
do governador Flávio Dino, do 
presidente da Agência Executi-
va Metropolitana (Agem), Pe-
dro Lucas Fernandes, além de 
outras autoridades políticas.

Durante dois dias, o evento 
vai promover painéis de dis-
cussão sobre os mais variados 
temas pertinentes à metropo-
lização, como as funções pú-
blicas de interesse comum e os 
eixos temáticos (educação, tu-
rismo, desenvolvimento econô-
mico, saneamento e mobilidade 
urbana), com participação de 
palestrantes locais e de outros 
estados. Estes eixos foram dis-
cutidos durante seminários re-
alizados nas cidades que fazem 
parte da Região Metropolitana.

É a síntese do atraso. É a 
responsável maior por tantos 
problemas econômicos sociais, 
porque ela representa um 
sistema de poder 
Flávio Dino, governador do Maranhão

Para integrantes do PCdoB 
ligados ao governador, Rocha 
não passa de um “traidor”. Para 
Dino, a postura adotada pelo 
senador é uma prova de que 
seu ex-aliado está fortalecen-
do o atraso do estado.

“Lamento muito que tenha 
tido esse problema do senador 
Roberto Rocha. Eu espero que 
ele reflita melhor sobre a his-
tória recente do Maranhão. E 
quem sabe consiga retomar o 
caminho correto. Infelizmente, 
acho que ele, nesse momento, 
atacando o nosso governo como 
ataca, até de modo injusto, acaba 
fortalecendo o atraso do nosso 
estado, acaba ajudando aqueles 
que não querem o bem do Ma-
ranhão”, concluiu Flávio Dino.

Filho, ao deputado federal João 
Marcelo e ao deputado estadu-
al Roberto Costa sua vontade 
em concorrer ao governo do 
estado no ano que vem.

Ex-aliado

Na mesma entrevista, Flávio 
Dino não se furtou a falar de seu 
ex-aliado, o senador Roberto 

Rocha (PSDB). Em 2014, quan-
do estava no PSB, Rocha estava 
ao lado do governador quando 
foi eleito ao Senado. Porém, a 
relação entre os dois azedou. O 
senador quer de qualquer for-
ma assumir o lugar de Dino no 
Palácio dos Leões e, para isso, 
voltou ao PSDB, de onde ali-
menta o sonho de concorrer 
nas eleições de 2018.

“

Antes da Conferência des-
ta semana, foram realizados 
13 seminários preparatórios, 
onde escolheram os delegados 
da sociedade civil para elei-
ção do Conselho Participati-
vo. A partir dos encontros, foi 
elaborado um documento re-
ferente aos problemas relati-

vos às temáticas dos grupos 
de trabalho e as respectivas 
diretrizes de soluções.

Os eventos contaram com 
a participação de técnicos do 
governo do Maranhão, como 
as secretarias da Educação (Se-
duc), Cidades (Secid), Turismo 
(Sectur), Desenvolvimento So-

cial (Sedes), além da Caema e 
Instituto Maranhense de Estu-
dos Socioeconômicos e Carto-
gráficos (Imesc). Durante esse 
trabalho, foram recolhidas 325 
proposições em cinco áreas, os 
chamados eixos temáticos. 

A Conferência da Região Me-
tropolitana da Grande São Luís 
apresenta-se, portanto, como 
um importante palco para a dis-
cussão da adequação da ges-
tão da Região Metropolitana, 
com a participação do Poder 
Público, da iniciativa privada 
e da população na construção 
de cidades melhores.

Metropolização 

Em 2015, o governador Flávio 
Dino sancionou a Lei Comple-
mentar Estadual nº 174/2015, 
que a partir de então ampliou 
para 13 o número de municípios 
integrantes da região metropo-
litana da Grande São Luís, por 
critério geográfico e de influ-
ência com a capital. Por isso, 
o governador criou a Agência 
Executiva Metropolitana em 
março deste ano e nomeou o 
vereador de São Luís Pedro Lu-
cas Fernandes para presidi-la. 

1,6 

Quantidade de habitantes 
que residem na região 

metropolitana da
Grande São Luís
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Presidente da Agem, Pedro 
Lucas Fernandes, abrirá 
debates da Conferência da 
Região Metropolitana

Ano de acertos de contas
Faltando menos de um ano para as eleições de 2018, 

a disputa do governo do Maranhão marcha para o con-
fronto entre Flávio Dino, buscando a reeleição, Ro-
seana Sarney, atrás do quinto mandato como gover-
nadora, Roberto Rocha (já no PSDB), estreante nessa 
caminhada, e representantes de partidos nanicos de 
pouca expressão. O que chama a atenção na dispu-
ta do comando do paupérrimo estado do Maranhão 
é o grupo Sarney ter passado quase 50 anos dando as 
cartas no Palácio dos Leões, e hoje só contar com Ro-
seana Sarney, filha do mesmo ex-presidente Sarney, 
que começou a oligarquia em 1965.

Incrível ainda como o outro nome considerado for-
te para abocanhar uma vaga de senador também é fi-
lho de José, o ministro Sarney Filho. E para uma vaga de 
deputado estadual, ninguém duvida que o neto de José 
Sarney, Adriano Sarney, seja reeleito para a Assembleia 
Legislativa. E tem mais: o senador Edison Lobão, mesmo 
enrolado na Lava-Jato, diz que vai com tudo em busca 
de mais uma temporada no Senado Federal. O outro se-
nador do PMDB, João Alberto, dificilmente estará fora 
das próximas eleições. 

Nem a situação calamitosa do governo Michel Temer, 
líder maior do partido de Roseana e dos senadores Lobão 
e Alberto, os deixa desanimados. O Brasil atravessa a pior 
crise política de sua história, com as instituições camba-
leando no presente e sem visão nítida do amanhã. Mes-
mo assim, o Grupo Sarney, escorado no governo federal, 
acha que eleição no Maranhão é uma história à parte do 
que se passa nesse imenso Brasil. O que menos importa 
é se Temer fica ou não no Planalto até 31 de dezembro do 
próximo ano. Os Sarney apostam mesmo é na desinfor-
mação e nos currais eleitorais contornáveis a seu favor. O 
partido nem sabe se terá candidato à sucessão de Michel

A incógnita do Tocantins
Imperatriz, segundo colégio eleitoral do Maranhão, é 

sempre uma incógnita quando o assunto é eleição. Na dis-
puta da prefeitura em 2016, o delegado Assis Ramos que-
brou o paradigma e ganhou contra políticos profissionais, 
embora por pequena margem.  

Escavacando no escuro
Em 2018, ninguém sabe como se comportará o eleito-

rado de Imperatriz. Por isso, Flávio Dino tenta ampliar es-
paço, assim como Roseana Sarney e Roberto Rocha. Todos 
cavam na mesma fonte política, tentando pegar o melhor 
resultado eleitoral no próximo ano. 

Disputa familiar
Irmão do prefeito de Pinheiro, Lúcio André deve engave-

tar de vez seu projeto de disputar uma cadeira de deputado 
estadual. É que Luciano resolveu apostar na esposa, Thaiza 
Hortegal, para o mesmo posto no parlamento estadual, em 
tabelinha com o deputado Othelino Neto, que vai para federal. 

Entrada na guerra

O senador Roberto Rocha retornou ao PSDB no pior mo-
mento da história do tucano. A cúpula do partido trava uma 
guerra intestina entre o prefeito de São Paulo, João Doria, o 
de Manaus, Arthur Virgílio, o vice-presidente Alberto Gol-
dman e o governador Geraldo Alckmin. 

Ambiente tenso
A batalha tucana é pela disputa presidencial, em que Dó-

ria deu a largada, remando contra a maré. A cúpula prefere 
Geraldo Alckmin, que foi o “pai” da cria política que hoje 
manda na prefeitura. Portanto, Roberto Rocha vai ter que 
esperar um tempo para saber quem estará consigo no pa-
lanque da campanha de governador do Maranhão. 


