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Revista NORDESTE – 2019 che-
gou abrigando muitos retrocessos 
no plano das políticas públicas no 
Brasil e até conflitos diretos do 
presidente Bolsonaro com gover-
nadores do Nordeste, em particu-

COMO O 
MARANHÃO

Governador do Maranhão, Flávio Dino, expõe números positivos mesmo 
na recessão ampliada e na adoção de políticas federais beligerantes, 

cheias de preconceitos. Mas ele insiste em dialogar

realidade econômica 
brasileira não está fá-
cil diante de núme-
ros recessivos trans-
formando o ano de 
2019 em tempo difí-

cil, economicamente perdido. Mesmo 
assim, estados como do Maranhão, 
governado pelo ex-juiz federal Flávio 
Dino, apresenta números surpreen-
dentes, apesar da crise, com sua es-
trutura portuária em expansão além 
de outros negócios. É este estado que 
apresenta ao Brasil a melhor política 
de valorização do professor pagando 
salários superiores à média nacional. 
Nesta Entrevista ela analisa o país e os 
efeitos do Consórcio Nordeste.

O QUE TEMOS FEITO EM NOSSO ESTADO DESDE 
2015 É AUMENTAR INVESTIMENTOS PÚBLICOS 
COM RESPONSABILIDADE IMPLANTANDO 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS, 
PROGRAMAS QUE INCENTIVAM A DISTRIBUIÇÃO 
DE RENDA, OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ALÉM 
DE PARCERIAS COM SETOR PRIVADO”

A lar o Sr. Como o estado do Mara-
nhão está preparando para sobre-
viver à onda de perseguição nunca 
visto?
Flávio Dino: O Brasil segue enfren-
tando um quadro agudo de recessão 
econômica, o que torna o cenário di-
fícil para todos os estados. Mas, até 
agora, não há perseguição do Governo 
Federal, no âmbito administrativo, 
ao Governo do Maranhão. Defendo 
o diálogo como ferramenta para que 
o Brasil retome o caminho de cresci-
mento e encontre um projeto de nação 
que enfrente as desigualdades sociais. 
O que temos feito em nosso estado, 
desde 2015, é aumentar investimen-
tos públicos com responsabilidade, 
implantando políticas educacionais 
inclusivas, programas que incentivam 
a distribuição de renda, obras de in-
fraestrutura, além de parcerias com o 
setor privado. Alcançamos a taxa de 
11% de investimentos em relação à 
receita corrente líquida.

NORDESTE – Há registros de que 
alguns processos de transferên-
cias de recursos federais para o es-
tado da Paraíba foram cancelados, 
mesmo empenhados. Qual a situa-
ção do seu Estado na transferência 
de recursos federais?
Flávio Dino: Não há registro de trans-
ferências canceladas para o Maranhão. 
A relação no âmbito administrativo e 
federativo segue sem problemas, até 
agora. 

NORDESTE – Que remédios jurí-
dicos o Sr e os demais governado-
res estão buscando para conter as 
perseguições afetando o cenário 
republicano?
Flávio Dino: O que temos presenciado 
é um indesejável belicismo retórico em 
vários setores da vida brasileira. Nós, 
governadores do nordeste, temos uma 
perspectiva diferente: defendemos o 
caminho do diálogo, respeitando o 
papel das lideranças dos variados es-
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pectros políticos. Não buscamos uma 
situação de confronto permanente com 
o Governo Federal. Buscamos expres-
sar livremente nossos pontos de vistas 
e defender que sejam ouvidos em favor 
dos brasileiros e da retomada de inves-
timentos no Brasil. Espero, sincera-
mente, que não haja essa ideia de per-
seguições. Seria um atraso para o país. 

NORDESTE – A criação do Consór-
cio aponta para uma alternativa 
aos estados. Como andam os en-
tendimentos com bancos europeus 
e dos BRICS visando investimentos 
compartilhados?
Flávio Dino: Permanentemente há 
esse diálogo com bancos e investidores 
de vários países do mundo, pois temos 
no Maranhão uma política de inter-
câmbio bastante ampla. Mas, em ter-
mos do Consórcio, as conversas estão 
em estágio inicial. O que esperamos 
com o Consórcio é abrir um caminho 
de geração de empregos, oportunida-
des e dinamismo econômico.

NORDESTE – Mesmo com a crise 
o Sr continua entregando escolas 
tendo melhor padrão de tratamen-
to salarial aos professores. Qual o 
segredo e a realidade da educação 
no seu estado comparativamente?
Flávio Dino: No início do nosso go-
verno, fizemos uma aposta na educa-
ção por acreditar que ela é o caminho 
mais eficaz para combater a obscena 
desigualdade social. Quando assumi-
mos a gestão, em 2015, nos deparamos 
com problemas dos mais variados. 
Nesse tempo, realizamos cerca de 980 
obras educacionais. São escolas refor-
madas, construídas e reconstruídas 
para o ensino médio, que é função 
do estado, mas também para o en-
sino fundamental, pois o Maranhão 
tinha um índice muito alto de escolas 
municipais precárias, em estruturas 
de taipa e palha. Quando assumimos, 
o Maranhão não possuía escolas em 
tempo integral e hoje são 49. Fize-

mos o primeiro concurso para pro-
fessor 40h do estado e aumentamos 
o salário da classe. Somos o estado 
que melhor remunera professores do 
país, seja o profissional de 20h ou de 
40h semanais. Graças a esse esforço, o 
Maranhão já apresentou melhora nos 
índices educacionais. Recebemos um 
IDEB (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) em queda, na 
casa do 2,8. No último resultado, che-
gamos a 3,4. O estado saiu da lista dos 
piores e adentrou o meio do ranking. 

Para nós é uma grande conquista. A 
educação é política prioritária no Ma-
ranhão e disso não abrimos mão. 

NORDESTE - Até quando a estru-
tura portuária do Maranhão estará 
em patamar de consolidar o estado 
como grande escoamento de grãos 
e minérios do país?
Flávio Dino: O Maranhão possui o 
maior complexo portuário do país, 
com presença de terminais privados e 
públicos. Esse complexo é o principal 

ativo estratégico do estado e já está 
consolidado como vetor de escoamen-
to de grãos e minérios. Em 2018, os 
portos do Maranhão movimentaram 
235 milhões de toneladas de carga. 
Além disso, é o complexo portuário 
mais setentrional do país, com posição 
privilegiada para alguns dos principais 
centros consumidores do mundo. Essa 
posição geográfica, aliada à integração 
multimodal rodoferroviária, deixa o 
Maranhão em posição de destaque 
nacional. O Porto do Itaqui, que é ge-

renciado por nós, já é o porto público 
que mais cresce entre os principais do 
país, além de ser hub de combustíveis 
do arco norte e o terceiro maior em 
movimentação de grãos. 

NORDESTE - Como está o aqueci-
mento econômico e estrutural do 
Centro Histórico de São Luís atrain-
do a famosa economia criativa?
Flávio Dino: O Maranhão é um grande 
vetor de produção cultural, com festas 
populares reconhecidas em todo o Bra-

EM TERMOS DE 
CONSÓRCIO AS 
CONVERSAS AINDA 
ESTÃO EM ESTÁGIO 
INICIAL. O QUE 
ESPERAMOS COM O 
CONSÓRCIO É ABRIR 
UM CAMINHO DE 
GERAÇÃO DE EMPREGOS, 
OPORTUNIDADES E 
DINAMISMO ECONÔMICO”

sil. O período do São João, nosso prin-
cipal ativo cultural e turístico, é de mui-
to sucesso, mas este ano ultrapassou as 
expectativas. O resultado é que mais de 
100 mil turistas passaram por São Luís 
em junho. Buscando a revitalização do 
espaço público, implantamos o progra-
ma Nosso Centro, executando fortes 
ações de recuperação do patrimônio, 
com R$ 140 milhões sendo investidos. 
Se somarmos ações de parceiros públi-
cos e privados, o valor chega a R$ 300 
milhões. Temos organizado eventos 
de lazer na região com apresentações 
artísticas, como a Quinta do Reggae, o 
Mais Cultura e Turismo, o Pôr do Sol 
no Palácio e a Quarta do Tambor de 
Crioula. Nosso calendário de eventos 
está consolidado, dura o ano inteiro e 
tem sido um sucesso. 

NORDESTE – Por fim, quando os 
investimentos chegam pra valer 
em Itaqui?
Flávio Dino: Nós temos atualmente 
no Porto do Itaqui R$ 1,4 bilhão em 
investimentos de expansão e moder-
nização, de origem pública e privada. 
São novos berços, novos terminais 
para grãos, fertilizantes e líquidos, 
expansão da área de tancagem. Temos 
um modelo institucional de muito 
sucesso, pois somos uma autoridade 
portuária pública, que conjuga muitos 
operadores privados, a exemplo do 
terminal de grãos. A nossa empresa 
portuária, que administra o Porto do 
Itaqui, é superavitária e, com recursos 
próprios, está investindo R$ 200 mi-
lhões na infraestrutura do porto. Com 
isso, temos batido seguidos recordes 
de movimentação de carga. No pri-
meiro semestre deste ano tivemos au-
mento na movimentação de líquidos, 
fertilizantes e grãos; e esse panorama 
deve se repetir no segundo semestre. 
Esses números credenciam o Porto 
do Itaqui como um dos principais do 
país. Temos muito orgulho da gestão 
inteligente e eficiente que emprega-
mos no Porto.
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