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Dialogando 
pelo Maranhão

Infelizmente o nosso estado ocupa os últimos 

lugares em educação pública, saneamento, saúde, 

extrema pobreza, sub-habitação, mortalidade infantil, 

expectativa de vida e acesso da população ao ensino 

superior. Mas esse não é o mesmo Maranhão rico em 

cultura e com amplo potencial geográfico, que reúne 

boas condições cl imáticas, com tradição na 

agricultura, pecuária e pesca; grande em extensão de 

rios e lagos; o segundo maior litoral do país; um estado 

com vasto complexo portuário, ferrovias, estradas e 

energia. 
É inegável o nosso valor e riqueza. Somos um 

estado com um incrível potencial, mas que não é 

aproveitado, muito menos distribuído de forma 

igualitária. Com o tema “Diálogos pelo Maranhão: 

juntos a gente faz a mudança” unimos as nossas forças 

pelo sentimento inspirador de ser a favor do 

Maranhão. Como representante de todo povo do 

Maranhão e agora como líder da oposição, faço parte 

do Diálogos juntamente com Flávio Dino e juntos  

temos vivido experiências únicas em cada viagem, ao 

percorrer cada município e ao conversar com pessoas 

como você, batalhadoras e que têm a esperança de um 

estado melhor, mais digno e igualitário. 
É com imenso prazer que apresentamos o nosso 

primeiro jornal do mandato. Este é mais um espaço de 

debate e a proposta é fazer com que você conheça a 

nossa história de luta diária em favor do povo 

maranhense. Junte-se a nós!
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GOVERNO QUER VENDER 
HOSPITAIS, PRESÍDIOS
E A CAEMA

E TEM MAiS!

deputado estadual

líder da oposição

O principal secretário do governo do 

Estado, João Abreu, chegou a afirmar que a 

única saída para melhorar os hospitais, 

presídios e o abastecimento de água no 

Maranhão é entregar a prestação desses 

serviços à iniciativa privada. Com essa 

afirmação, o secretário da casa civil atesta a má 

prestação dos serviços e a incapacidade do 

atual governo em gerenciar órgãos e serviços 

públicos.

Para o líder da oposição Rubens Jr., a 

administração estadual tem dinheiro. A atual 

gestão contraiu mais de R$ 6 bilhões em 

dívidas e o estado anualmente bate recorde 

em arrecadação. “Dinheiro não falta para 

esse governo. O que falta é capacidade de 

gerenciar os recursos públicos de nosso 

estado”, contestou Rubens Jr.

Para se ter uma ideia, segundo os 

últimos dados divulgados pelo IBGE 

93,5% das casas do Maranhão não 

possuem tratamento de esgoto adequado à 

população. De acordo com a última Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) o 

Maranhão é o estado que apresenta o 

menor índice de municípios com 

tratamento de esgoto adequado.

João Máximo Silva Costa: “Deputado, seu voto foi 
importante para a aprovação do projeto que prorroga 
os mandatos dos Conselheiros Tutelares de todo o 
estado.”

Raiane Leite: “Verdade. Em minha cidade construíram 
um lindo hospital, equiparam, mas não adiantou. As 
portas continuam fechadas e a população sofrendo 
com a promessa do novo e o velho nem reformado foi!”

Riba Costa: “Vamos marcar colado Deputado Rubens 
Jr. É isso aí!”

Cláudio Coutinho “Um verdadeiro absurdo. Rubens as 
obras da refinaria estão paradas e não há mais 
ninguém no canteiro de obras e ela ainda quer mais 
empréstimo.”

Leo Mutuka Cavalcante: “ De fato as máquinas estão 
sendo retiradas, assim como vários equipamentos. A 
falta de informação preocupa toda a população dos 
municípios ao redor da refinaria Premium, inclusive o 
da minha cidade Rosário. Esperamos respostas, 
abraço!”

Adelson Costa: “Um exemplo de bom caráter na 
política maranhense. Parabéns Deputado!”

Ely Lopez: “Lhe admiro demais...você é um exemplo. 
Por isso que estarei sempre disposta a lhe ajudar 
sempre, porque não só o Maranhão, como o Brasil 
precisa de pessoas como você, deputado Rubens.”

/Deprubenspereirajr

Rubens Jr. entrou com uma representação 
contra a governadora Roseana Sarney 
solicitando que o Ministério Público Federal 
apure alguns crimes abusivos cometidos pela 
governadora do estado. Um deles diz respeito à 
prestação de contas do governo sobre um dos 
empréstimos contraídos junto ao BNDES na 
atual gestão, no valor de R$ 288 milhões.

 Ao analisar o documento, o deputado 
encontrou diversas irregularidades tais como: 
pagamento de várias obras com apenas uma 
nota fiscal, inclusão indevida de obras, 
incompatibilidade de pagamentos e até mesmo 
trechos de estrada que no papel estão 
concluídos, mas que na prática ainda não foram 
entregues para a população

Ministério Público neles!

Quando a governadora estava prestes a 
pagar um acordo judicial de R$ 700 milhões 
para a construtora Mendes Jr., o líder da 
oposição Rubens Jr. entrou com requerimento 
na Assembleia Legislativa convocando o 
secretário de planejamento e a procuradora-
geral do estado para explicarem sobre este 
pagamento.

Bastou o deputado fazer a convocação e o 
fato ser noticiado na coluna Radar on line do 
jornalista Lauro Jardim, no blog da Veja, que a 
assessoria de Roseana tratou logo de se retratar 
e a governadora deu para trás, afirmando que 
não assinará mais o acordo com a construtora. 
Em tempo: o estado deve só em precatórios, 
mais de R$ 300 milhões para outras empresas e 
servidores sem previsão de pagamento.

Governo recua de pagamento 
suspeito de R$ 700 milhões

Rubens Jr. pede ao MPF
investigação contra o governo

Somente os deputados estaduais Rubens Jr. e 
Bira do Pindaré abriram mão de receber o 
a u x í l i o - m o ra d i a .  C o m  a  re n ú n c i a  d o s 
parlamentares será economizado em um ano  R$ 
68.400,00.  Se  todos  os  42  deputados 
devolvessem o valor do auxílio-moradia, em 
apenas um ano seriam economizados mais de 
R$1,4 milhões.

O deputado Rubens Jr. anteriormente havia 
renunciado aos salários extras, 14º e 15º.

Diálogo para a mudança
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E no Maranhão?

O que mudou em quatro anos?

deputado estadual

líder da oposição

A governadora prometeu  

“A CAEMA merecerá atenção especial...” O Maranhão é pior estado do país em 
tratamento de esgoto, com 93,5% das casas
sem apresentar tratamento adequado
(Fonte:IBGE)

“Implantar escolas em tempo integral no
ensino médio e educação profissional...”

Ainda não existem escolas em tempo integral 
mantidas pelo governo do estado.

“Em 2014 a Refinaria estará pronta...” A obra parou, sem previsão de retorno.

“Voltarei com o programa 1º emprego...” Sem a qualificação da mão-de-obra, o programa
não cumpre as leis de estágio;

“Até dezembro de 2010, construirei 72 
hospitais”

Estamos em 2013 e até agora somente 18 
hospitais foram entregues;

“Vou fazer uma revolução na educação...” No Ensino Médio, o IDEB caiu de 3,2 em 2009 para
3,1 em 2011.

“Na segurança haverá paz e a população vai
poder dormir com a porta da sua casa aberta...”

Criminalidade em alta.  Em São Luís morreram 2.252
pessoas, mais do que a Guerra das Malvinas que teve
2.000 mortes.

O ano de 2012 registrou a maior queda no número de 
empregos, com a criação de apenas 12mil, duas vezes 
menos que 2011 e quatro vezes menos que 2010.

“Serão criados 237 mil empregos...”

“O sistema de educação voltará a ter quadro
completo de professores, pagamento digno...”

A greve dos professores foi deflagrada. 
Professores habilitados pra dar aulas de Língua
Portuguesa, ministram também aulas de Física e
Biologia porque faltam professores nas escolas.

“Vou criar o Bolsa Universidade...” Ela prometeu e não cumpriu.

“Vou ampliar a rede de Farmácia Popular...” Apenas 24 dos 217 municípios têm Farmácia
Popular (Fonte: Portal da Saúde)

O estado está quebrado, endividado, incapaz de 
oferecer tratamento de saúde adequado e uma 
educação de qualidade.

“Farei o melhor governo da minha vida...”

“Adaptar o complexo esportivo de São Luís 
para funcionamento de uma 'Vila Olímpica'...”

Promessa feita e até agora não cumprida.

“Reduzir indicadores de mortalidade infantil e 
materna...”

O Maranhão continua sendo o 2º estado com maior 
taxa de mortalidade infantil (Censo IBGE)

“Ampliar acesso da população a programas de 
combate à subnutrição...”

O Maranhão possui 66 municípios na lista de alto 
índice de desnutrição (Fonte: Ministério da Saúde)

O estado apresenta a 4ª pior taxa de analfabetismo 
do país. 

“Ampliar programas para alfabetizar 100% os 
alunos no primeiro ano do ensino 
fundamental...”

“Formalizar programas destinados à 
alfabetização  de jovens e adultos (EJA)...”

Segundo o relatório de execução orçamentária de 
2012, no ano passado o governo gastou apenas 
8,16% do que previu para investir o ano inteiro com 
a educação de jovens e adultos.

A governadora não fez

No dia 17 de abril o golpe que cassou o mandato do governador Jackson Lago e impôs Roseana 

Sarney à força no governo do Maranhão completou 4 anos. Durante esse período muitas 

promessas foram feitas e, infelizmente, nenhuma cumprida. Apresentamos um pequeno 

balanço com as principais medidas prometidas pela governadora em seu discurso de posse 

em 2009 e nas metas do seu plano de governo apresentado em 2010, e o que resultou dessas 

promessas.

Governo do FIADO

Mesmo com todos os deputados da oposição 
votando contra, a Assembleia aprovou mais um 
pedido de empréstimo do governo do estado. 
Desde o início da sua gestão, a governadora 
Roseana Sarney já contraiu mais de R$ 6 bilhões 
em empréstimos e até hoje ninguém sabe para 
onde vai esse dinheiro.

A maneira como o pedido da governadora 
chegou à Assembleia e como o empréstimo foi 
aprovado gerou grande debate entre os 
parlamentares. Enquanto a bancada governista 
queria aprovar o projeto de lei a qualquer custo, 
os deputados de oposição questionaram a 
urgência do pedido da governadora. “Como 
vamos aprovar e fiscalizar um projeto de lei sem 
saber informações básicas como taxas de juros, 
instituições credoras e o destino do dinheiro?” 
questionou na tribuna o líder Rubens Jr. 

O principal questionamento levantado pelo 
líder da oposição, Rubens, é por que a Assembleia 
iria aprovar mais um empréstimo se até aquele 
momento o governo não tinha dado explicações, 
muito menos transparência no que foi feito com 
os empréstimos anteriores. Além disso, a maioria 
dos deputados queria aprovar o projeto no 
mesmo dia em que o pedido chegou, sem debater 
a real necessidade do empréstimo. “Como é 
possível aprovar uma nova dívida no mesmo dia 
que tomamos conhecimento dela? Se nós 
deputados não discutimos, imagine a população, 
que sequer fica sabendo”, contestou Rubens Jr.

Por ser minoria na Assembleia, a oposição 
teve voto vencido. Apenas 08 deputados 
estaduais dos 42 votaram contra o empréstimo, 
foram eles: Rubens Pereira Jr, Othelino Neto, Bira 
do Pindaré, Marcelo Tavares, Eliziane Gama, 
Cleide Coutinho, Gardênia Castelo e Carlinhos 
Amorim. 

Diálogo para a mudança
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MATÕES

Um dos grandes desafios dos gestores e prefeitos é 
assegurar a qualidade na educação municipal ao início 

de cada ano letivo. Mesmo sem o apoio do governo estadual, o 
município de Matões, a 463 km de São Luís, é modelo em gestão e política educacional 

para todo o estado do Maranhão. 

Em março deste ano, a prefeita Suely Pereira inaugurou a primeira escola quilombola em 
tempo integral, homenageando um dos grandes líderes da comunidade, Pedro Barba. Com 
oito salas de aula climatizadas, uma sala de informática e uma sala de leitura, a estrutura 
atende 300 alunos remanescentes de povoados quilombolas.

Além da primeira escola quilombola, a atual gestão adotou em 30 escolas já existentes o 
regime de tempo integral. No total são 25 escolas da zona rural e 5 da zona urbana que 
beneficiarão mais de 5.000 crianças e adolescentes. 

Amparados pelo programa do governo federal Mais Educação (PME), os alunos passarão 
7h na escola, com direito a refeições e terão oportunidade de reforçar o aprendizado obtido 
em sala de aula. Além do acompanhamento pedagógico os alunos participam durante o 
contraturno, de atividades esportivas como o futebol, capoeira, jogos educativos e de 
socialização. 

“Tudo isso aqui foi construído com apoio do governo federal e recursos próprios do 
município. É um trabalho que estamos tendo com a educação de Matões. As 30 escolas que já 
funcionam em regime de tempo integral são motivos de orgulho para nossa cidade e para 
nosso povo, que pode confiar no trabalho realizado com seriedade,” disse Suely Pereira, 
prefeita de Matões.

deputado estadual

líder da oposição

exemplo para o Maranhão 6 Bilhões
foi o que o atual governo contraiu em 
dívidas para o povo do Maranhão.

175 Milhões
foi o que o governo gastou com a CAEMA 
em 2012. Não se sabe para onde o 
dinheiro está indo porque os serviços 
prometidos não acontecem.

56 Milhões
foi o que o governo gastou com a 
Secretaria de Comunicação em 2012. 

16 Milhões
é a previsão do  governo para gastar só 
com aluguel de jatinhos e aeronaves para 
uma única secretaria, a Casa Civil, em 
2013.

9 Milhões
foram gastos  com a empresa de 
propaganda Duda Mendonça em 2012. O 
mesmo governo investiu apenas 8 
milhões com o Corpo de Bombeiros 
nesse mesmo ano.

foi o valor que o governo investiu na 
Secretaria da Mulher nesse mesmo 
período. Muito pouco para um estado 
governado por uma mulher.

2 Milhões 

Imoral da História
no atual governo o dinheiro corre 
como água, escoa pelos canos 
quebrados da CAEMA e 
enquanto isso os governantes só 
andam pelos ares, a propaganda 
pega fogo e o fogo é apagado 
com fezes.  

O$ NÚMERO$
NÃO MENTEM

Fonte: Portal da Transparência

Diálogo para a mudança


