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Diálogo para a mudança

Sua campanha prega um Maranhão com justiça, igualdade e 
qualidade de vida. Como alcançar estes objetivos para a 
população?

Com uma política moderna e transformadora, substituindo o modelo 
que governa para poucos e concretizando o projeto de todos para todos. 
Mudar esse quadro é colocar em primeiro lugar a igualdade de direitos e 
oportunidades. Nos últimos 50 anos, o Maranhão é governado por um 
único grupo e existe uma relação direta entre a forma como nosso 
Estado é governado e a situação em que o povo vive. O Maranhão é um 
estado rico, mas nosso povo é pobre, apesar dos recursos naturais, 
posicionamento geográfico estratégico e múltiplas vocações 
econômicas. O Maranhão não precisa mudar apenas os políticos, mas o 
modelo político existente.

Você teve passagens pelos poderes legislativo, judiciário e 
executivo. Como essas experiências podem contribuir na sua gestão 
como governador?

Sinto-me preparado e continuo me preparando para ser governador do 
estado, se assim Deus permitir e a população quiser. Tenho experiência 
em cargos nos três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. Estudo 
muito sobre a realidade maranhense e, o mais importante, tenho 
aprendido muito com os maranhenses. Já reunimos mais de 30.000 
pessoas em seminários em todo o Estado. Também conversei mais de 
500 lideranças políticas de todas as regiões. Essas experiências 
transformam nosso projeto em algo coletivo e democrático.

Desde sua passagem pela câmara federal, entre 2006-2010, o 
PCdoB não possui um deputado federal pelo Maranhão. Qual a 
prioridade do partido para 2014?

Entre as prioridades nacionais do PCdoB está a ampliação da nossa 
bancada na Câmara para 20 deputados. No Maranhão, temos condições 
de contribuir com essa meta que, além de ser um objetivo nacional, é 
importante para o nosso estado. Com uma bancada maranhense do 
PCdoB forte na Câmara, poderemos unir forças para conseguir mais 
projetos para o Maranhão em parceria com o Governo Federal.

Para o PCdoB, qual a importância de ter o líder do bloco 
parlamentar de oposição na assembleia legislativa?

Hoje, a atuação do PCdoB é muito importante na Assembleia 
Legislativa por meio de sua bancada de 3 deputados em defesa do 
Maranhão. São deputados combativos, que atuam contra abusos 
cometidos pelo grupo que atualmente está no poder. O deputado 
Rubens Pereira Jr., como líder da oposição há quase dois anos, sempre 
atuou em nome dos interesses do povo do Maranhão e tem se destacado 
ao não permitir irregularidades do atual Governo. Essa atuação é 

fundamental para mostrar ao Maranhão que é possível fazermos juntos 
um novo modelo político, com transparência e justiça.

Como é sua relação com Rubens Jr. e como você o enxerga no 
cenário da nova política maranhense?

Rubens Jr. é um parlamentar que representa tanto a coragem, quanto a 
competência da juventude maranhense. É um militante aguerrido, 
desde antes de sua atuação parlamentar, e que manteve coerência com 
sua militância durante o mandato. O movimento de mudança do 
Maranhão tem em Rubens Jr. um de seus mais leais e combativos 
soldados.

‘‘É possível fazermos
juntos um novo
modelo político, com 
transparência e justiça’’.

Entrevista com Flávio Dino
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Dizia um antigo parlamentar que deputado que passa muito 

tempo na tribuna não passa muito tempo na Assembléia, pois 

tem diculdades de se reeleger. Em seu primeiro mandato 

Rubens Júnior passou muito tempo na tribuna, mas se 

reelegeu. E se reelegeu para ser o líder de uma oposição 

aguerrida, incansável e protagonizar o mais forte combate ao 

grupo político que nesse Estado ocupa o governo há tantos 

anos.

De fato, liderar a oposição num espaço autoritário ocupado por 

grande maioria governista exige certa dosagem de 

sacrifício. Não pode errar. Tem que estudar. Tem que 

estar atento a todos os detalhes dos 

acontecimentos políticos e preparado o 

tempo todo para enfrentar um batalhão de 

líderes governistas, vice-líderes e 

interessados.

Acrescente-se aí, as perseguições do 

governo e da mídia governista, 

ataques às bases eleitorais, o tempo 

quase exclusivo de dedicação à 

liderança, processos na Justiça 

e entenderemos as 

diculdades de 

liderar a oposição e 

enfrentar o governo 

nesse Estado.

Rubens Júnior tem 

enfrentado o governo com 

determinação. Esteve à frente de grande parte das denúncias 

de corrupção na esfera governamental e sempre de posse de 

dados e documentos incontestáveis e foi implacável na defesa 

da sociedade e do povo do Maranhão. Como exemplos, a 

incrível denúncia de obras realizada num povoado que nunca 

existiu no município da Raposa, a duvidosa aplicação dos 

empréstimos do BNDES, a condenação do candidato Edinho 

Lobão pela Justiça Federal, o rumoroso caso do doleiro preso 

em São Luís etc.

Sem meias palavras, Rubens Júnior retrata o exemplo clássico 

de um líder político dedicado intransigentemente à defesa do 

Estado do Maranhão e de seu povo.

O líder Rubens Júnior
JM Cunha Santos

Publicado no Blog de JM Cunha Santos
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E ainda tem mais...
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O líder da oposição, Rubens Jr., 

denunciou a tentativa de terceirização 

da Caema num contrato suspeito de R$ 

175 milhões. Após a denúncia o 

governo recuou e não se fala mais 

nisso. Não à privatização!
As revistas Época e Folha de São Paulo 

denunciaram que o doleiro Alberto 

Youssef, preso em São Luís pela polícia 

federal na operação Lava Jato, estava 

envolvido em transações com o 

governo Roseana. Ele teria dado uma 

caixa a um assessor direto da 

governadora. Youssef é ligado a uma 

empresa que receberia do governo do 

estado o valor de R$ 100 milhões pelo 

pagamento de um acordo que, segundo 

o ministério público, seria apenas de R$ 

49 milhões.

Qual a real relação da governadora com 

o doleiro preso? O que tinha dentro da 

No ano passado, Rubens Jr. denunciou 

que o Maranhão não teria sequer uma 

vaga no Sisutec, maior programa federal 

de oferta de vagas para o ensino técnico. 

Após a denúncia o estado correu atrás e 

ofereceu 3.365 vagas. Sem dúvida uma 

vitória para os estudantes do Maranhão.

Empresas que doaram para as campanhas de Roseana Sarney e Ricardo Murad em 

2010 já receberam mais de RS618 milhões dos cofres públicos. Em alguns casos, 

empresas que doaram R$ 500 mil, receberam mais de R$ 130 milhões, investimento 

melhor do que aplicação em qualquer banco! Diante deste crime, Rubens Jr. 

protocolou uma ação para apurar as responsabilidades da governadora Roseana 

Sarney.

Após denúncia de que cerca de 70 ônibus estariam parados há meses no pátio da 

secretaria de educação (Seduc), os deputados de oposição Rubens Jr., Bira do 

Pindaré, Marcelo Tavares e Othelino Neto estiveram no local flagraram os veículos e 

um vasto material escolar no depósito da secretaria. A pressão foi tamanha, que após 

a denúncia todos os ônibus foram entregues em três dias.

Ao comemorar seus 30 anos de vida, Rubens Jr., recebeu amigos e aliados políticos 

para uma confraternização. O evento mostrou a força da oposição no estado e 

quanto a classe política está unida para promover junto com a sociedade as 

mudanças necessárias no Maranhão. O evento foi prestigiado por deputados da 

oposição e do governo.

J N S Canaã

Edeconsil Construções Ltda

Egesa Engenharia S/A

Lastro Engenharia Ltda

Iris Engenharia Ltda

Proenge Engenharia e Projetos Ltda

Oliveira Alimentos

750 mil 16,7 milhões

620 mil

500 mil 133,8 milhões

300 mil 94 milhões

190 mil 63,7 milhões

70 mil 51,8 milhões

3 mil 11,1 milhões

36,1 milhões

Empresa recebeudoou

Dimensão Engenharia Ltda 900 mil 25 milhões

Quadro de empresas doadoras de campanha que foram 
beneficiadas. Nome, quanto doou e quanto recebeu:

No início do ano, a penitenciária de Pedrinhas 

passou pela pior crise de sua história. Foram 

rebeliões, mortes e decapitações que fizeram com 

que um grupo de advogados pedisse o 

impeachment da governadora Roseana Sarney. 

O pedido foi arquivado pela presidência da 

Assembleia Legislativa, o que levou os deputados 

do bloco parlamentar de oposição a recorrerem do 

arquivamento. Ainda vai render muito! 

Após mais de 60 mortes no sistema penitenciário 

de São Luís, a governadora contratou sem licitação 

uma empresa para a construção de três 

penitenciárias. Passados seis meses nenhuma foi 

entregue. Outra  empresa contratada  está 

envolvida no escândalo da associação fantasma 

Vera Macieira.

A criminalidade tem crescido de forma alarmante 

em todo o estado. Percebendo a falta de disposição 

do governo para mudar a situação, Rubens Jr. tem 

exigido melhorias no sistema de segurança,  que 

passa pela estruturação dos presídios e  

valorização dos policiais e bombeiros. Neste ano, 

durante a greve dos militares, o líder da oposição se 

manteve solidário em apoio à categoria.

Os deputados Rubens Jr. e Domingos 

Dutra entraram com uma ação popular 

para proibir a governadora Roseana 

Sarney de anunciar nos veículos do 

sistema Mirante, que é dela e de sua 

família, para fazer autopromoção.

Isto por que todo o dinheiro público 

usado nas propagandas estaria 

“voltando” para seus bolsos. Total 

descaramento!

Lembram do “Bolsa Eleição”, onde 

aliados da governadora teriam direito a 

um salário de R$ 5.850 para participar de 

uma reunião por mês? Pois é, ela voltou!

A denúncia foi feita na tribuna pelo líder 

da oposição na assembleia legislativa, 

Rubens Jr. (PCdoB). 

Rubens Jr. tem protocolado diversos 

pedidos de informação para ter acessos às 

caixas pretas das secretarias de governo. 

Na saúde, o deputado pede que o 

secretário Ricardo Murad, encaminhe 

todas as prestações de contas, notas fiscais 

e valores gastos com a reforma do hospital 

Pam Diamante que continua sem 

funcionar desde o início de sua reforma em 

novembro de 2009. 

O Maranhão comandado pelo grupo 
Sarney realmente transformou esta terra 
em lugar que a moralidade jamais será 
prioridade, nem por parte dos gestores, 
muito menos pelos seus pré-candidatos 
ao governo. De forma direta e 
comprovada o líder da oposição, Rubens 
Jr., mostrou que o escolhido Edinho 
Lobão foi condenado pela Jus�ça Federal 
a cumprir uma pena de 16 meses por 
a�vidade clandes�na na TV Difusora de 
São Mateus.
Escapou da cadeia pela morosidade da 
jus�ça, mas pode não escapar de ser 
enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Edinho condenado


