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Sumário 

Acerto da implementação, pelo Governador Flávio Dino, do Programa Mais IDH, destinado à 
elevação do Índice de Desenvolvimento Humano em Municípios do Estado do Maranhão. 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, nobres colegas Deputados, imprensa, galerias, funcionários da 

Casa, telespectadores que nos acompanham, venho a esta tribuna para informar 

à sociedade sobre um grandioso programa de inserção social, distribuição de 

renda e desenvolvimento das regiões e das populações carentes e necessitadas 

que acontece no Brasil. 

Esse programa, que acontece no Estado do Maranhão, o Programa Mais IDH, 

idealizado pelo Governador Flávio Dino, vem justamente para contrapor a maior 

parte dos inícios de gestões burocráticas que acham que este é momento de 

arrocho, de ajuste e consequentemente de diminuição das políticas sociais. 

O Governo Flávio Dino inicia em outro rumo. Não é hora de chorar herança 

maldita, não é hora de apenas procurar culpados, é hora sim de ação, de 

inovação. É por isso que o Governo Flávio Dino criou o Programa Mais IDH, para 

combater uma das maiores mazelas que atormentam o Maranhão de ser, 

infelizmente, um Estado rico com um povo pobre. 

Quando analisamos o PIB maranhense, estamos bem: somos o 16º ou 17º do 

País. Ao analisar o IDH, o Maranhão tem o segundo pior posicionamento dos 

indicadores do País. É isto que nós não podemos admitir: um Estado rico com 

um povo empobrecido. Essas ações são voltadas essencialmente para combater 

os piores indicadores do IDH nas 30 cidades que têm o pior IDH do Estado. 

Consequentemente, todas elas estão entre as 100 piores do País. 

Foco na melhoria da educação, foco no aumento da expectativa de vida, com 

ações voltadas para a saúde, foco na melhoria da distribuição de renda. Sem 

isso é indispensável que nós consigamos finalmente avançar. Esse programa 

vem justamente para ser o símbolo, o grande símbolo do Governo Flávio Dino, 

desta gestão que se inicia e que demonstra priorização em gestar mudanças 

mais profundas na realidade socioeconômica de nosso sofrido Estado. 

São várias as ações que merecem destaque. Algumas parecem ser simples, 

outras parecem ser atrasadas demais. Alguns Estados não conseguem 

conceber que essas sejam grandiosas ações. Mas nós que estamos no 

Maranhão sabemos a dimensão de cada uma delas. Por exemplo, erradicar de 



uma vez por todas as escolas de palha em nosso Estado. Essa ainda é uma 

triste realidade, que agora será finalmente superada não apenas nas 30 cidades 

com menor IDH, mas em todo o Estado, para acabar de uma vez por todas com 

essa triste herança que o Maranhão recebeu, após tanto tempo de péssimas 

políticas sociais. 

Combate ao analfabetismo e valorização dos educadores são outras ações no 

tocante à educação. 

Na saúde, destaca-se a Força Estadual da Saúde do Maranhão, com foco nos 

recém-nascidos, nas grávidas e nos idosos, especialmente os diabéticos e 

hipertensos. 

No que diz respeito à renda, destacam-se o incremento da agricultura familiar, a 

regularização fundiária, a erradicação da fome. Dois terços dos maranhenses 

sofrem de insegurança alimentar grave ou gravíssima. Nós estamos falando de 

brasileiros que simplesmente passam fome, e isso não pode ser encarado com 

naturalidade. 

Por isso não é hora de esperar, de arrochar ou de ajustar, porque é preciso 

pressa para combater o pior IDH do País. 

É assim que acerta o Governo Flávio Dino neste início de gestão: cozinhas 

comunitárias garantem água em todas as sedes desses 30 Municípios ainda no 

primeiro semestre e um grande programa com mais de 25 mil moradias, 

especialmente pelo PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural, em parceria 

com o Governo Federal. 

Esse programa é todo feito dividindo competências, cada um com sua 

responsabilidade, chamando para participar sociedade civil, Poder Executivo, 

Poder Legislativo, Poder Judiciário, Prefeituras, Governo Federal, todos tendo 

prazo para a execução de suas tarefas, para garantir a melhoria desses 

indicadores sociais, com as decisões compartilhadas. 

O Governo já se reuniu com prefeitos, lideranças políticas das oposições, 

sindicatos, movimentos sociais para, juntos, elaborarem esse plano de ação que 

irá de uma vez por todas mudar a realidade sofrida do Estado do Maranhão. 

Dessa forma, tenho convicção de que esses péssimos indicadores que assolam 

e atormentam o Maranhão ficarão numa página triste da história do nosso 

Estado, mas uma página que foi finalmente virada. 

Era o registro, Sr. Presidente. 

 


