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Pior para Rubens

Ogovernador Flávio Dino (PCdoB) tem defendido, desde o
ano passado, a formação de uma frente ampla com
partidos e lideranças que sejam contra o presidente Jair

Bolsonaro (sem partido). Mesmo que essas legendas não sejam
de esquerda.

E para exemplificar, o comunista acabou falando o que não
deveria ao jornal O Globo e deixou o seu pré-candidato a
prefeito de São Luís em saia justa. E pior: deixou sua liderança
no Maranhão numa saia justíssima, afinal, um fracasso do
futuro candidato do PCdoB na capital, fatalmente representaria
um fracasso do próprio Dino.

O governador disse que a
esquerda pode perder em
todas as capitais. O comunista
quis falar que é necessário
união dos partidos de
esquerda e que os espaços
para os campos sejam abertos.
Tudo isso, claro, com a visão
em 2022.

E não somente isso: há um
movimento claro do
comunista para unir o
moribundo PCdoB com o
PSB. O fato é que a declaração
do comunista em nada
favoreceu seu candidato.
Rubens Júnior não vem se saindo bem em pesquisas e tem
recebido críticas até mesmo dentro do próprio partido.

Sobre as declarações de Flávio Dino e as consequências ruins
para o seu pré-candidato, os comunistas e outros aliados
ouvidos pela coluna tentam passar a ideia de que somente
haverá derrotas da esquerda nas capitais onde este campo
político se fragmentar. E este não seria o caso de São Luís.

Mas fica a pergunta: como poderá haver vitória da esquerda
na capital maranhense se partidos como PDT, PSB e PCdoB
estão em caminhos opostos neste momento? É fato a divisão da
esquerda ou o que resta dela no Maranhão. A única união
prevista mesmo do campo canhoto é a provável aliança do PT
com PCdoB e nada mais.

• Aliados da pré-candidata Detinha (PL) à Prefeitura da capital mara-
nhense descartaram, por enquanto, qualquer desistência da deputada so-
bre o projeto da majoritária na cidade.

• Blogs da capital passaram a cogitar o fato em meio aos rumores de que
o PL estaria migrando para o Republicanos, de Duarte Júnior.

• Segundo pessoas próximas, a confiança que o “projeto Detinha” já de-
colou junto ao eleitorado é grande.

E MAIS

Flávio Dino
demonstra que se
preocupa quase
exclusivamente
com as eleições 
de 2022 a cada
entrevista que
concede

Não disse
Dos comunistas que não encontraram justificativa para o que dis-

se o governador Flávio Dino tem aqueles que preferem justificar o que
foi dito como não sendo exatamente o que se lê.

O que não ficou claro foi qual seria então a interpretação a ser dada
nas declarações de Dino sobre a esquerda nas capitais?

Só para lembrar, o que disse Dino foi: “A esquerda poderá perder em
todas as capitais brasileiras em novembro, diante dos pré-candidatos
escolhidos até o momento”.

Sem comentários
O governador do Maranhão, Flávio Dino recebeu uma “verdadeira

ducha de água fria” em sua proposta de fusão entre PCdoB e PSB para
a criação de uma espécie de “MDB da esquerda”.

Tanto a direção comunista nacional quanto o presidente do PSB,
Carlos Siqueira, desconversam sobre o tema.

A ideia de corrida dinista para o Planalto poderá ser obrigada a re-
correr a outra estratégia.

Encontro
Sobre a esperada aliança PCdoB/PT em São Luís, o martelo deverá

ser batido no dia 2 de agosto.
Será nessa data o último dia do encontro dos petistas para defini-

ção da estratégia eleitoral de 2020.
O dia do encontro deverá ser oficializado  hoje à noite durante reu-

nião da Executiva Municipal da legenda em São Luís.

Perda
A coluna registra com pesar o falecimento de Fernando Lins Sobri-

nho, ex-servidor da Sedel no governo Roseana e desportista apaixona-
do por futebol.

Lins Sobrinho foi mais uma vítima da Covid-19 no Maranhão. Era
pernambucano, casado com Yolanda e pai de Márcia e Ricardo.

Ele foi ainda funcionário da Cemar, onde se aposentou, e atualmente
trabalhava na Casa Civil do governo Flávio Dino. Frequentava assi-
duamente a AABB, onde era técnico de um time amador.

Live
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) já dá todas as demons-

trações de que vai mesmo focar nas eleições municipais em São Luís.
Ela já se reuniu com o deputado Roberto Costa, que coordena in-

ternamente o MDB para o pleito deste ano, para saber dos diálogos que
o emedebista teve com quatro dos 13 pré-candidatos.

Agora, a ex-governadora vai fazer uma live com Costa para falar das
discussões do MDB visando às eleições municipais na capital.

Opinião
Flávio Dino defendeu, em suas redes sociais, “maior participação

da União no financiamento do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento
da Educação Básica).

Segundo ele, “a tentativa de enxertar Renda Básica dentro do Fun-
deb” é mais um equívoco.

Ele aproveitou para “alfinetar” o Governo Federal e disse que “só cria
confusão quem não prioriza a Educação”.

DE OLHO

FOI A TAXA DE isolamento social no Maranhão no
último domingo, segundo o site Inloco, que vem
medindo o percentual do distanciamento 
social em todo o Brasil

45,35%

Divulgação

“Posso contar com o
apoio de Flávio Dino”

Entrevista
Duarte Júnior

Duarte Júnior falou sobre o posicionamento do governador Flávio Dino em
relação a sua pré-candidatura e fez críticas ao adversário Eduardo Braide

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
deputado estadual e pré-
candidato a prefeito de
São Luís pelo Republica-
nos, Duarte Júnior, foi o

entrevistado desta terça-feira da série
de entrevistas com os pré-candida-
tos publicada por O Estado. 

Na oportunidade, Duarte asse-
gurou  ter o apoio do governador Flá-
vio Dino (PCdoB) ao seu projeto elei-
toral, negou ter indicado a noiva,
Karen Barros para ocupar o seu posto
no Procon e criticou o deputado fe-
deral e adversário, Eduardo Braide
(Podemos). 

Na próxima quinta-feira o en-
trevistado será o jornalista Jeisael
Marx (Rede). 

Pré-candidato, você exerce o pri-
meiro mandato eletivo na As-
sembleia Legislativa, e agora
apresenta um projeto mais ou-
sado, para administrar a capital
do estado. Você acredita de fato
estar preparado para esse desa-
fio, ou sua pré-candidatura nasce
como uma imposição do líder do
seu grupo político, o governador
Flávio Dino?

Minha pré-candidatura surge do
reconhecimento das pessoas da
minha cidade ao trabalho que de-
senvolvemos e aos resultados que
garantimos. Tive a honra de ser o de-
putado estadual mais votado da his-
tória de São Luís. Foram 46.685 pes-
soas que saíram de suas casas em um
domingo e depositaram sua con-
fiança e reconhecimento ao nosso
trabalho. Esse é o nosso diferencial.
Mais do que sonhos ou promessas,
apresentamos resultados concretos.
De fato, fizemos uma gestão eficiente
e reconhecida no Procon e repeti-
mos um excelente resultado no Viva
Cidadão. Isso que queremos para São
Luís, uma cidade com serviços pú-
blicos eficientes e que funcionem
durante os quatro anos e não ape-
nas às vésperas das eleições. Uma
prefeitura presente e atuante todos
os dias. Em todas essas oportunida-
des pude contar com o apoio do go-
vernador Flávio Dino. Mesmo sem
ter familiares na política e ter vindo
de uma origem humilde, como a
grande maioria das pessoas da
minha cidade, foi ele quem me con-
vidou para presidir o Procon. 

Você já falou publicamente de
um eventual apoio do governa-
dor à sua pré-candidatura, o que
provocou até certo incômodo
aos demais pré-candidatos do
grupo. Qual a situação hoje em
relação a isso? Você dispõe do
apoio de Dino? Tens essa garan-
tia da parte dele?

O governador Flávio Dino foi meu
professor, é meu amigo e no seu pri-
meiro governo tive a honra de ser seu
secretário e administrar duas pastas,
resolver problemas para a popula-
ção e garantir resultados em pouco
tempo. Registro que seu governo foi
avaliado como o mais eficiente do
Brasil pelo Portal de Notícias G1, que
é vinculado a esse jornal. Hoje, estou
como deputado estadual e faço parte
da base de apoio do governador Flá-
vio Dino e posso contar com o seu
apoio e confiança, bem como do
próximo governador do Maranhão,
Carlos Brandão, que assumirá o go-
verno daqui a 18 meses. Em resumo,
toda essa força política foi conquis-
tada com muito trabalho e serviços
prestados por onde passei. E, com
certeza, vai nos permitir garantir a
eficiência necessária para um ver-
dadeiro choque de gestão e resulta-
dos que São Luís precisa e merece.

Muito tem se discutido ao longo
dos anos, o fim de um ciclo pa-

trimonialista na política, que re-
monta à colonização. Você - que
já criticou esse tipo de prática -,
conseguiu indicar a noiva para o
seu lugar ao deixar o Procon e as-
sumir mandato no Legislativo, e
com isso, assegurou também a
manutenção de toda uma equipe
naquele órgão. Esse cenário não
é contraditório com o discurso da
nova política?
Isso é desrespeitoso com uma mu-
lher que tem sua própria trajetória
profissional. Temos que acabar com
esse terrível machismo na socie-
dade e por isso terei muitas mu-
lheres em posições de comando na
Prefeitura, como tive no Procon. A
escolha da Karen foi do próprio go-
vernador Flávio Dino, que já a co-
nhecia bem antes de mim, e na
época sequer namorávamos. Além
disso, destaco que antes de ter qual-
quer relação pessoal ou profissio-
nal, ela é uma mulher que tem
nome e sobrenome: Karen Barros -
advogada, pós-graduada em Ges-
tão Pública pela UEMA, tem mes-
trado em Políticas Públicas pela
UFMA e possui todas as credenciais
técnicas para desempenhar a fun-
ção. Não é por um acaso que sua
gestão também foi muito bem ava-
liada. Tanto é que até hoje o gover-
nador Flávio Dino a mantém em
posição de destaque na sua equipe,
como secretária-adjunta na Segu-
rança Pública. Por fim, convido que
leiam o diário oficial, pois poderão
confirmar as dezenas de exonera-
ções que ocorreram após a minha
saída do órgão.

Para viabilizar a sua pré-candi-
datura, foi necessário deixar o
PCdoB, do também pré-candi-
dato Rubens Júnior. Na mais re-
cente pesquisa registrada no
TSE [MA-04571/2020], o seu
nome aparece na segunda colo-
cação em intenções de votos, e
Rubens, por outro lado, com
apenas 1,2% no melhor cenário
[estimulada] para ele. É possível
afirmar hoje que o PCdoB errou
ao não ter optado pelo seu
nome para a disputa?

Mesmo que ele tenha vindo de
outros partidos, o critério adotado
foi o tempo de filiação, algo que con-
sidero natural. Com isso, segui para
ouvir o chamado das pessoas e agra-
deço imensamente por todo carinho,
reconhecimento e apoio popular à
minha pré-candidatura à Prefeitura
de São Luís. As pessoas da minha ci-
dade é que são a verdadeira razão de
ser de minha pré-candidatura”.

No início do seu mandato no Le-
gislativo Estadual colegas par-
lamentares insinuaram que al-
gumas das proposições
apresentadas por você se trata-
vam na verdade de cópias de
projetos já em tramitação. Essa
discussão chegou a pautar a im-
prensa. Você sempre negou esse
tipo de prática. O que tens a dizer
para o eleitor a esse respeito?

Enquanto alguns pré-candidatos
respondem por esquemas crimino-
sos com emendas, licitações ou na
sua origem há condenações, o má-
ximo que conseguem fazer contra
mim é me acusar sem qualquer fun-
damento de copiar projetos. Algo
que nunca aconteceu. Trabalho de
forma séria e tenho uma equipe téc-
nica. Sou o único parlamentar do
Maranhão a fazer um processo sele-
tivo para formar minha equipe de
gabinete. Na verdade,  já tive que
abrir mão de projetos para que fos-
sem aprovados, como o PL do Anti-
corte, que visa proibir o corte de luz,
água e esgoto às sextas, vésperas de
feriado e fins de semana.

Um tema que tem pautado a
pré-campanha em São Luís trata
da suposta existência de um
consórcio do Palácio dos Leões
para derrotar o deputado
Eduardo Braide, hoje primeiro
colocado nas pesquisas já re-
gistradas na Justiça Eleitoral.
Qual a sua posição sobre dis-
cussão toda?

Braide precisa parar de recla-
mar e começar a trabalhar. São
Luís não quer um prefeito apático
ou escondido, como ele foi como
presidente da Caema ou secretá-
rio Municipal de Orçamento Par-
ticipativo. Como deputado, não
fez nada de efetivo para ajudar a
cidade durante a pandemia. São

Luís espera por um prefeito que
tenha coragem, criatividade e ca-
pacidade para resolver os seus
problemas. Mostrei na prática essa
capacidade quando fui presidente
do Viva Cidadão e saímos de 5
para 50 unidades de atendimento,
reduzindo os gastos públicos em
42% e garantindo um atendi-
mento com qualidade, conforto,
acessibilidade e segurança, inclu-
sive em shoppings, aos fins de se-
mana e até as 22h.

Recentemente o presidente do
PSL, vereador Chico Carvalho,
admitiu interesse em apoiar a
pré-candidatura de Neto Evan-
gelista. O partido, antes disso,
discutia aliança com o Republi-
canos e sustentação ao seu pro-
jeto para a sucessão em São
Luís. Há ainda possibilidade de
um desfecho positivo com o
PSL? Você tem conseguido
avançar em outras frentes?

O vereador Chico Carvalho, que
é o presidente estadual do PSL no
Maranhão, declarou seu apoio pu-
blicamente à nossa pré-candida-
tura no dia 3 de abril de 2020. Con-
tinuamos juntos e visitando a Zona
Rural de São Luís quase todos os
fins de semana. Todos sabem que
o vereador Chico é uma pessoa
séria e que cumpre palavra. Toda
essa confusão foi criada por uma
disputa nacional, envolvendo a
presidência da Câmara dos Depu-
tados. Estamos confiantes que tudo
estará resolvido até as convenções.

Que diferencial você acredita
apresentar para o eleitorado de
São Luís, em relação aos demais
pré-candidatos?

Trabalhei e estudei muito para
chegar até aqui. Não venho de fa-
mília de políticos. Nasci em uma
família simples e honesta. Aprendi
desde cedo a lutar para garantir os
meus direitos. Já vendi chocolate,
trabalhei em cantina de colégio,
vendi chip na Rua Grande. Com a
benção de Deus e muito esforço,
passei no vestibular para o curso
de Direito. Na universidade, vendi
livro, organizei congressos, excur-
sões, promovi eventos - tudo para
ajudar a minha família e financiar
os meus estudos.

Hoje, sou advogado, pós-gra-
duado em Gestão Pública pela
Uema, mestre em Políticas Públi-
cas pela UFMA e estou concluindo
meu doutorado em Direito Cons-
titucional. Na vida pública, tive a
honra de ser convidado pelo go-
vernador Flávio Dino para presidir
o Procon e o Viva Cidadão. Nos dois
órgãos, fui além das promessas,
desculpas ou discursos e, com uma
equipe séria, garantimos resulta-
dos efetivos, por meio de uma ges-
tão eficiente. �

Duarte Jr. disse que sua pré-candidatura surgiu do reconhecimento das pessoas a seu trabalho no Procon

“Enquanto
alguns 
pré-candidatos
respondem
por esquemas
criminosos
com emendas,
licitações 
ou na sua 
origem há
condenações,
o máximo que
conseguem
fazer contra
mim é me
acusar sem
qualquer
fundamento
de copiar
projetos”


