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Diplomacia e habilidade para liderar: política maranhense abre espaço para dois
emergentes…
Os melhores sempre se destacando…
Habilidade para liderar e crescer na política atual maranhense, o vice-governador Carlos
Brandão, o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, são apontados por
unanimidade pela forma de agregar em torno de si apoios.
No canibalismo pelo poder, ainda existem os que preferem o diálogo, convencendo
usando a forma clássica de ganhar apoios pela razão e simpatia.
Lógico que outros políticos que ascenderam na política maranhense e que estão
“ralando” desde a era comandada pelos governadores Roseana Sarney a Jackson Lago
merecem destaques. Tem desses que ascendeu pela “mão de gente”, como se diz por
aqui: “debaixo da asa” do governador. Tem os danadinhos (ou danadinhas), que se
articulam milimetricamente, mas, não convencem geral, não conseguem ser
“unanimidade” no meio polítrico com aplausos.
Abaixo, trecho do blog do Diego Emir, que acertadamente mostra quem se destacou
antes e depois da gestão comunista do Maranhão, podendo ascender ainda mais num
curto espaço de tempo:
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Deputado estadual Dr. Leonardo Sá solicita a dragagem do Rio Turiaçu

Foi protocolada a indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, onde solicita ao
governador Flavio Dino, que envie uma determinação a Secretaria de Infraestrutura do
Estado, autorizando a dragagem do Rio Turiaçu no trecho que atinge o município de
Santa Helena.
O Rio Turiaçu é um dos rios mais importantes da Baixada Maranhense, principalmente
na região do Alto Turi, abastece vários municípios, contribuindo com a pesca e
agricultura.
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Um dos principais benefícios que a dragagem do rio proporcionará será o fim das
enchentes no inverno, enchentes essas que desabrigam muitas famílias ribeirinhas.
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Deputado Dr. Leonardo Sá solicita conclusão do IEMA de Santa Helena

O deputado estadual Dr. Leonardo Sá, encaminhou uma solicitação a Assembleia
Legislativa do Maranhão, pedindo ao Governador Flávio Dino que seja concluída a obra
do IEMA, em Santa Helena.
O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), oferece ensino
médio e técnico, a proposta é implantar o Instituto em vários municípios, oferecendo à
sociedade infraestrutura, equipamentos e pessoal para o desenvolvimento de cursos de
formação inicial e continuada, técnicos e tecnológicos, respeitando as necessidades
locais e as prioridades estratégicas do Maranhão.
A conclusão do IEMA, em Santa Helena beneficiará não somente os jovens Heleneses,
mas também de cidades vizinhas.
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Inevitavelmente, 2020 passa por Carlos Brandão e por Othelino Neto

Desde a vitória de Flávio Dino (PCdoB), em outubro do ano passado, especula-se quem
será o candidato ao Governo do Maranhão, que irá suceder o comunista. Pela expressiva
votação que recebeu na disputa do Senado, Weverton Rocha (PDT), tornou-se o nome
mais especulado e o próprio trabalha para chegar nessa condição daqui três anos.
Acontece, que o pedetista ou qualquer outro, vai precisar combinar com o vicegovernador Carlos Brandão (PRB) e com o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino
Neto (PCdoB).
O processo natural é Flávio Dino ter que deixar o cargo até abril de 2022, caso queira
disputar algum cargo eletivo, seja de presidente, senador ou deputado. Renunciando a
função de governador, Carlos Brandão é quem assume a titularidade e teria o caminho
aberto para disputar a reeleição, sentado na cadeira do chefe do Palácio dos Leões.
Muito se especula, que Brandão trocaria a oportunidade de ser governador para ser
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, assim como fez Washington
Oliveira em 2014, quando era vice de Roseana Sarney.
Acontece que são dois perfis e circunstâncias completamente diferentes. Brandão já
demonstrou lealdade ao comunista, muita habilidade política e condições para gerir o
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estado, além de deixar claro que pretende ficar no cargo de governador, caso Flávio Dino
deixe a função em 2020.

Fora o fato que consegue aglutinar importante parcela da classe política, seja os aliados
e até mesmo os que estão na oposição.
Caso Brandão aceite a condição de conselheiro do TCE/MA, o que é improvável, surge o
segundo nome para assumir o Governo do Maranhão, o presidente Othelino Neto.
Sentado na cadeira de governador, ele seria o responsável por convocar eleições em até
30 dias. É possível imaginar que o deputado estadual trocaria a condição de chefe do
parlamento estadual por qualquer uma menor, a qual ocupa no momento?
É obvio que não! Naturalmente, caso Brandão não queira ser governador e opte pelo
TCE, Othelino Neto será o próximo governador do Maranhão. Vale lembrar que o atual
presidente da Assembleia Legislativa, já mostrou desenvoltura suficiente para provar
que é um grande político.
O destino do estado passa por esses dois nomes e é claro do próprio governador Flávio
Dino, afinal qualquer protagonismo a ser desempenhado pelos dois inicialmente citados,
depende das decisões do comunista.
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“Políticas públicas dizem respeito a toda a sociedade”, diz Zé Inácio

Aconteceu na quinta-feira (14), na Assembleia Legislativa, uma sessão especial em
homenagem à Campanha da Fraternidade, que, este ano, tem como tema “Fraternidade
e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
“A Igreja quer renovar a consciência, levando em consideração que as políticas públicas
dizem respeito a toda a sociedade, em suas várias dimensões, e que visam assegurar os
direitos humanos mais elementares, para que cada pessoa tenha condições de viver com
dignidade”, disse Zé Inácio (PT) em seu discurso.
A solicitação para a sessão partiu do deputado Zé Inácio e contou com a presença do
padre Crisantônio da Conceição Silva, coordenador arquidiocesano, que representou o
arcebispo de São Luís, Dom José Belisário; do padre Luís Carlos Andrade Macedo,
coordenador arquidiocesano de São Luís; de representantes de diversas paróquias,
padres, seminaristas, dirigentes e militantes de entidades e movimentos da Igreja
Católica. A sessão foi presidida pela deputada Helena Duailibe (Solidariedade).
Também estiveram presentes o juiz Júlio Prazeres, representando o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-MA); o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular,
Francisco Gonçalves; o secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento,
Nonato Chocolate, além de outras autoridades.
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Campanha da Fraternidade 2019
A Campanha da Fraternidade (CF) tem o papel de dar apoio e motivação para a
conversão social a toda comunidade. Cada ano, em cada temática aprofundada, são
apresentadas situações que ferem a dignidade humana e, assim, a Igreja faz um apelo
para que, enquanto sociedade, nos convertamos, buscando um agir mais pautado pelo
Evangelho.
O tema escolhido para a Campanha da Fraternidade deste ano, “Fraternidade e políticas
públicas”, tem o objetivo de estimular a participação em políticas públicas, à luz da
Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem
comum.
A participação da população não se encerra com o voto. Pelo contrário, é aí que se inicia
o compromisso de acompanhar os eleitos, para que garantam à população seus direitos,
usem o dinheiro público de maneira adequada e em tudo zelem pelo bem comum, que
pressupõe sempre justiça, transparência e equidade.
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Para sair do Vermelho

Enquanto o mundo todo passa por um momento de austeridade e responsabilidade
econômica, o governo Flávio Dino (PCdoB) gasta muito e gasta mal. E esta gastança é
alimentada com o endividamento brutal do Estado, com a queima de nossas reservas
econômicas, aumento vergonhoso de impostos e com gastos desnecessários para
abrigar aliados políticos. A saída é cortar despesas e criar incentivos para que a economia
volte a crescer.
A economia maranhense passa pelo pior momento em toda a sua história. E não é por
conta de fatores externos, como tenta fazer crer o governador e seus apoiadores. O
governo comunista recebeu o Estado com uma dívida avaliada em cerca de R$ 3 bilhões.
Hoje, o Estado se aproxima dos R$ 5 bilhões de dívida. Dino endividou o estado em cerca
de R$ 2 bilhões e sacou outro R$ 1 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(Fepa). Também promoveu saques de centenas de milhões de reais na Empresa
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), incorrendo até mesmo no risco de
perder a concessão histórica do Porto do Itaqui.
Durante o Carnaval 2019 a população maranhense foi alvo de mais um aumento de
impostos promovido pelo governador Flávio Dino. O aumento de ICMS vai atingir
diretamente a alimentação, combustíveis e energia elétrica. Indiretamente temos um
efeito cascata que acarretará o aumento de preços em quase tudo no estado, que vai
gerar um prejuízo maior à nossa já fragilizada economia.
Vale lembrar que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2016), o Produto Interno Bruto (PIB) do Maranhão recuou 5,6%, ou seja, caiu mais
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que a média entre todos os estados e a pobreza aumentou consideravelmente, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Sem dúvida, trata-se de uma
situação que é fruto da incompetência da gestão comunista.
Em 2018 os maranhenses pagaram mais de R$ 6 bilhões do famigerado Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para se ter uma ideia, o preço da gasolina
aumentou em média R$ 0,19 por litro. Com o novo aumento promovido pelo governo,
serão centenas de milhões de reais retirados do bolso do maranhense para alimentar
uma máquina pública inchada de cargos para contemplar aliados políticos.
É sabido que o governo Flávio Dino loteou suas secretarias para abrigar quem o apoiou
nas eleições de 2018. Não obstante, ele foi além e criou novas estruturas na
administração pública estadual, desmembrou algumas secretarias existentes e até deu
superpoderes às secretarias estaduais de Programas Especiais e das Cidades para saciar
interesses de aliados políticos.
Como se não bastasse, para bancar uma imagem positiva e em evidência na mídia
nacional, o governo esbanja R$ 7 milhões de reais com publicidade fora do Estado, para
citar um exemplo de gasto inútil. A gastança vai além, pois o orçamento geral para a área
da comunicação do governo ultrapassa os R$ 50 milhões anuais. Em resumo: o governo
Dino se caracteriza por muita propaganda e pouco investimento em ações estruturantes
e de desenvolvimento.
Precisamos de uma política de crescimento eficiente, pautada na atração de
investimentos e criação de emprego e renda, como ocorreu no passado recente, a
exemplo da implantação da Suzano Papel e Celulose, na Região Tocantina, durante o
governo Roseana, uma consequência do Pró-Maranhão, um programa que ampliou a
fronteira econômica do Estado. Sou a favor de um projeto econômico que dê
sustentabilidade à iniciativa privada para geração de emprego e renda e,
consequentemente, menos dependente da máquina pública.
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Deputado estadual Dr. Leonardo Sá solicita a dragagem do Rio Turiaçu

Foi protocolada a indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, onde solicita ao
governador Flavio Dino, que envie uma determinação a Secretaria de Infraestrutura do
Estado, autorizando a dragagem do Rio Turiaçu no trecho que atinge o município de
Santa Helena.
O Rio Turiaçu é um dos rios mais importantes da Baixada Maranhense, principalmente
na região do Alto Turi, abastece vários municípios, contribuindo com a pesca e
agricultura.
Um dos principais benefícios que a dragagem do rio proporcionará será o fim das
enchentes no inverno, enchentes essas que desabrigam muitas famílias ribeirinhas.
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Deputado estadual Dr. Leonardo Sá solicita a dragagem do Rio Turiaçu
Foi protocolada a indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, onde solicita ao
governador Flavio Dino, que envie uma determinação a Secretaria de Infraestrutura do
Estado, autorizando a dragagem do Rio Turiaçu no trecho que atinge o município de
Santa Helena.

O Rio Turiaçu é um dos rios mais importantes da Baixada Maranhense, principalmente
na região do Alto Turi, abastece vários municípios, contribuindo com a pesca e
agricultura.
Um dos principais benefícios que a dragagem do rio proporcionará será o fim das
enchentes no inverno, enchentes essas que desabrigam muitas famílias ribeirinhas.
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Wellington do Curso desafia governador Flávio Dino a baixar ICMS dos combustíveis no
Maranhão

“Ânsia por arrecadação”. Foi assim que o deputado estadual Wellington do Curso
classificou a conduta de Flávio Dino que já arrecadou R$2.137.284.865,00 (mais de R$ 2
bilhões) apenas com petróleo, combustíveis e lubrificantes no Maranhão. Foi por isso,
que Wellington desafiou Flávio Dino a reduzir o ICMS no estado. O imposto incide no
preço dos combustíveis e, ao fazer a cobrança, Wellington relembrou que o governador
Flávio Dino já fez isso em outra ocasião para beneficiar aliados políticos, reduzindo de
17% para 2% o ICMS do óleo diesel.
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Ao se pronunciar, Wellington lembrou que esse já é o terceiro aumento no preço dos
combustíveis causado por Flávio Dino ao penalizar os maranhenses com o sei programa
MAIS IMPOSTOS.
“Esse já é terceiro aumento no preço dos combustíveis causado pelo governador Flávio
Dino. Todas as vezes eu votei contra o aumento de impostos. É uma ânsia por
arrecadação. No Maranhão, atualmente, 30,5% do valor da gasolina são destinados ao
imposto estadual (ICMS), o que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador
maranhense. Em 2016, Flávio Dino aumentou o imposto que incide sobre os
combustíveis. Eu fui contra esse aumento e votei contra a última proposta de aumento
também. É muito fácil aumentar imposto e pouco se importar se a população tem ou
não condições para arcar com isso. Se Flávio Dino tiver o mínimo de sensibilidade para
com as causas populares, eu desafio o governador a baixar o ICMS dos combustíveis no
Maranhão, algo que é possível, já que em ano eleitoral Flávio Dino baixou de 17% para
2% o ICMS do óleo diesel para beneficiar aliados políticos. Ele já fez isso antes para
beneficiar aliados; que faça agora para beneficiar a população. Queremos mais
empregos e menos impostos”, disse Wellington.
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Coluna do Adriano

Deputado Adriano alerta que a economia maranhense passa pelo pior momento de sua história

Enquanto o mundo todo passa por um momento de austeridade e responsabilidade
econômica, o governo Flávio Dino (PCdoB) gasta muito e gasta mal. E esta gastança é
alimentada com o endividamento brutal do Estado, com a queima de nossas reservas
econômicas, aumento vergonhoso de impostos e com gastos desnecessários para
abrigar aliados políticos. A saída é cortar despesas e criar incentivos para que a economia
volte a crescer.
A economia maranhense passa pelo pior momento em toda a sua história. E não é por
conta de fatores externos, como tenta fazer crer o governador e seus apoiadores. O
governo comunista recebeu o Estado com uma dívida avaliada em cerca de R$ 3 bilhões.
Hoje, o Estado se aproxima dos R$ 5 bilhões de dívida. Dino endividou o estado em cerca
de R$ 2 bilhões e sacou outro R$ 1 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(Fepa). Também promoveu saques de centenas de milhões de reais na Empresa
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), incorrendo até mesmo no risco de
perder a concessão histórica do Porto do Itaqui.
Durante o Carnaval 2019 a população maranhense foi alvo de mais um aumento de
impostos promovido pelo governador Flávio Dino. O aumento de ICMS vai atingir
diretamente a alimentação, combustíveis e energia elétrica. Indiretamente temos um
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efeito cascata que acarretará o aumento de preços em quase tudo no estado, que vai
gerar um prejuízo maior à nossa já fragilizada economia.
Vale lembrar que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE/2016), o Produto Interno Bruto (PIB) do Maranhão recuou 5,6%, ou seja, caiu mais
que a média entre todos os estados e a pobreza aumentou consideravelmente, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Sem dúvida, trata-se de uma
situação que é fruto da incompetência da gestão comunista.
Em 2018 os maranhenses pagaram mais de R$ 6 bilhões do famigerado Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para se ter uma ideia, o preço da gasolina
aumentou em média R$ 0,19 por litro. Com o novo aumento promovido pelo governo,
serão centenas de milhões de reais retirados do bolso do maranhense para alimentar
uma máquina pública inchada de cargos para contemplar aliados políticos.
É sabido que o governo Flávio Dino loteou suas secretarias para abrigar quem o apoiou
nas eleições de 2018. Não obstante, ele foi além e criou novas estruturas na
administração pública estadual, desmembrou algumas secretarias existentes e até deu
superpoderes às secretarias estaduais de Programas Especiais e das Cidades para saciar
interesses de aliados políticos.
Como se não bastasse, para bancar uma imagem positiva e em evidência na mídia
nacional, o governo esbanja R$ 7 milhões de reais com publicidade fora do Estado, para
citar um exemplo de gasto inútil. A gastança vai além, pois o orçamento geral para a área
da comunicação do governo ultrapassa os R$ 50 milhões anuais. Em resumo: o governo
Dino se caracteriza por muita propaganda e pouco investimento em ações estruturantes
e de desenvolvimento.
Precisamos de uma política de crescimento eficiente, pautada na atração de
investimentos e criação de emprego e renda, como ocorreu no passado recente, a
exemplo da implantação da Suzano Papel e Celulose, na Região Tocantina, durante o
governo Roseana, uma consequência do Pró-Maranhão, um programa que ampliou a
fronteira econômica do Estado. Sou a favor de um projeto econômico que dê
sustentabilidade à iniciativa privada para geração de emprego e renda e,
consequentemente, menos dependente da máquina pública.
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Procon/MA fiscaliza e notifica postos de combustíveis
sobre aumento dos preços
http://silviatereza.com.br/
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Procon/MA fiscaliza e notifica postos de combustíveis sobre aumento dos preços

Os estabelecimentos devem justificar o aumento em um prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento da notificação

O Procon/MA iniciou, nesta semana, operação de fiscalização e notificação de postos de
combustíveis da Grande Ilha, após o aumento dos preços acima da alíquota do ICMS,
além da maioria estar cobrando o mesmo preço. Os estabelecimentos devem justificar
o aumento em um prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento da notificação.
Segundo a presidente do Procon/MA, Karen Barros, o preço dos combustíveis sofreu um
aumento de mais de R$ 0,20 centavos, quando deveria ter sido de apenas R$ 0,08, de
acordo com o aumento de 25% para 28,5% no ICMS. Além disso, verifica-se que muitos
postos apresentam uniformização no valor do combustível, de R$ 4,19, o que pode
configurar uma formação de cartel.
Karen Barros pontua, ainda, que nenhum reajuste injustificado será tolerado e, se
constatada abusividade, os estabelecimentos sofrerão as sanções cabíveis.
“Intensificamos as notificações com o objetivo de coibir abusos e, assim, garantir que os
direitos do consumidor sejam assegurados”, completa a presidente.
A operação de notificação e investigação é uma ação conjunta da Rede Estadual de
Defesa do Consumidor (RedCon), da qual fazem parte o Procon/MA, Ministério Público,
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Defensoria Pública do Estado do Maranhão DPE/MA, OAB e Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Segundo o defensor público Luís Otávio, a DPE/MA também está acompanhando
atentamente a situação do aumento no preço dos combustíveis. “Caso fique evidenciada
nova prática lesiva aos direitos dos consumidores, novas medidas judiciais poderão ser
adotadas no sentido de coibi-las, tal qual já ocorreu no ano de 2015”, ressaltou.
O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia
Legislativa, Deputado Duarte Jr., explica que, “caso não haja justificativas e se confirme
a formação de cartel, os postos sofrerão uma série de medidas”.
“Estamos investigando e buscando todos os fundamentos para impedir qualquer
prejuízo aos consumidores maranhenses”, completa Duarte Jr.
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Leonardo Sá solicita dragagem do Rio Turiaçu

O deputado estadual Leonardo Sá (PR) protocolou nesta semana indicação solicitando
ao governador Flavio Dino (PCdoB) o envio de uma determinação à Secretaria de Estado
da Infraestrutura (Sinfra) autorizando a dragagem do Rio Turiaçu no trecho que atinge o
município de Santa Helena.
O Rio Turiaçu é um dos rios mais importantes da Baixada Maranhense, principalmente
na região do Alto Turi, abastece vários municípios, contribuindo com a pesca e
agricultura.
Um dos principais benefícios que a dragagem do rio proporcionará será o fim das
enchentes no inverno, enchentes essas que desabrigam muitas famílias ribeirinhas.
E desta forma, Leonardo Sá, logo no seu primeiro mandato, vai demonstrando uma
enorme preocupação com a Baixada Maranhense, não negando as suas origens políticas.
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Preferência de Ivaldo por Neto incomoda pedetistas

Não é de hoje que o vereador licenciado de São Luís, Ivaldo Rodrigues (PDT), tieta o
deputado estadual Neto Evangelista (DEM).
À véspera da sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT), porém, os constantes
afagos do pedetista na direção do ex-titular da Sedes começam a incomodar aliados no
Palácio La Ravardière.
Filiado ao DEM, Neto é candidato a prefeito de qualquer jeito, no partido ou fora dele.
Já o PDT de Ivaldo deposita no nome do presidente da Câmara, Osmar Filho, a esperança
de continuar à frente do comando do município.
Daí o constrangimento com a predileção do secretário da feirinha pelo herdeiro de João
Evangelista.
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“Pacto pela Aprendizagem faz do governador Flávio
Dino um verdadeiro empreendedor social”, diz
deputado Fernando Pessoa
http://jmcunhasantos.blogspot.com.br/
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“Pacto pela Aprendizagem faz do governador Flávio Dino um verdadeiro empreendedor
social”, diz deputado Fernando Pessoa
JM Cunha Santos

O deputado estadual Fernando Pessoa ocupou a tribuna, na sessão da última quintafeira, para agradecer ao Secretário de Estado Felipe Camarão, pelo trabalho
desenvolvido na Secretaria de Educação. Referia-se, principalmente, ao Pacto pelo
Fortalecimento da Aprendizagem, instituído pelo governo Flávio Dino.
O parlamentar declarou que o PPA tem como objetivo reforçar a colaboração entre a
SEDUC e as secretarias de educação municipais, por meio de ações de desenvolvimento
voltadas para a melhoria dos indicadores e concretização das medidas quantitativas e
qualitativas de forma cooperativa do Plano de Educação do Estado e dos Municípios.
Conforme o deputado Fernando Pessoa, o projeto garantirá que todos os estudantes do
território maranhense sejam alfabetizados na idade certa, reduzindo, assim, a distorção
Idade-Séries na educação básica e elevando, em consequência, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), além de propiciar, continuamente, o
aperfeiçoamento da formação do profissional de ensino.
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Fernando Pessoa explicou que por meio deste pacto junto aos municípios serão
desenvolvidas ações de infraestrutura, gestão, avaliação educacional, principalmente
suprimento, suporte, apoio a gestão de programas e projetos federais. Para que os
municípios sejam beneficiados terão que firmar termo de adesão ao Pacto pelo
Fortalecimento da Aprendizagem, o que acontecerá agora nesse próximo dia 20 sob a
coordenação da SEDUC.
EMPREENDEDOR SOCIAL
Fernando Pessoa ressaltou, ainda, que o pacto é mais uma grande e importante ação do
governo do Estado que vem potencializar uma das maiores programações de melhoria
na educação, criada ainda no primeiro mandato do governador Flávio Dino e já
consolidado no programa Escola Digna, por meio do qual, desde sua criação, já foram
construídas e reformadas, entre 2015 e 2018, mais de 850 escolas. Neste início de 2018,
informou, mais de 200 obras encontram-se em andamento na área da educação. “O
programa Escola Digna retirou e continua retirando a educação do atraso a que ficou
submetida durante décadas e trata-se de uma política pública destinada a garantir um
futuro melhor para todos, sem distinção”, afirmou.
O deputado disse ainda que a visão administrativa voltada para o resultado concreto,
através da instituição do Plano pelo Fortalecimento da Aprendizagem faz do governador
Flávio Dino um verdadeiro empreendedor social. Para ele, mesmo diante das incertezas
políticas e econômico-administrativas que pairam sobre a Nação, o governador vem
dando aula de como reinventar a administração pública, promovendo mudanças que
estão dando visibilidade ao Maranhão dentro do cenário nacional. “Para se ter uma
ideia, em 2018 houve um crescimento de 20 % do IDEB do Maranhão em relação aos
indicadores deixados pela gestão passada. O Maranhão subiu da vigésima primeira para
a décima terceira posição no país, ao lado de estados como Rio Grande do Sul e Distrito
Federal, conhecidos nacionalmente por sua rede pública de qualidade. No Nordeste, no
mesmo ano, de apuração, o nosso Estado ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Ceará
e Pernambuco.
Segundo o deputado Fernando Pessoa, com Felipe Camarão à frente da Educação,
escolas de taipa foram substituídas por modernas construções, ambientações escolares
favoráveis à melhoria do desempenho dos professores e, consequentemente, de alunos,
refletindo, sobremaneira, na melhoria dos indicadores educacionais.
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