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APRESENTAÇÃO 

 

Estamos nos propondo levantar subsídios para viabilizar um grande 

programa de desenvolvimento da Baixada Maranhense, cujo potencial 

extraordinário, se devidamente aproveitado, poderá contribuir para 

melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos seus habitantes. 

Os municípios da Baixada têm praticamente características comuns, com 

diferenças pouco significativas, de acordo com o porte de cada um. 

Queremos colocar o município de São João Batista como referência ou 

modelo de um projeto desenvolvimentista para os demais. 

As principais obras de infraestrutura para tornar essa ideia uma realidade 

já existem: energia permanente, estradas, ferry boats e comunicação; por 

sua vez,  a  estrutura urbana está sendo implantada para atender à 

demanda que se iniciará com a chegada de projetos produtivos. 

Para tornar viável esse PLANO DESENVOLVIMENTISTA é indispensável a 

participação integrada dos governos municipais da região, do Governo 

Estadual, do Governo Federal, através de emendas de parlamentares, de 

estabelecimentos de crédito oficiais como Banco do Nordeste, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica, e das Superintendências de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE e da Amazônia -  SUDAM. 

 

 

                                                                 LUIZ FIGUEIREDO 
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O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA 

 

 Fundado em 14 de junho de 1958, está situado numa posição privilegiada, 

a 70 km de São Luís em linha reta, a apenas 12 km da margem esquerda do 

Rio Mearim e apenas a 36 km de Bacabeira, futuro polo industrial, com 

acesso à BR 135, e muito próximo do Porto Mearim, cujo projeto já está em 

andamento. 

Pretendemos abordar neste levantamento as seguintes áreas da 

administração pública municipal: EDUCAÇÃO, SAÚDE, INRAESTRUTURA, 

PRODUÇÃO, URBANIZAÇÃO e SERVIÇOS URBANOS e MEIO AMBIENTE. 

Área: 690.676 km² 

População segundo o IBGE 2010 de 19.966.  

Altitude: 29m 

Nº Eleitores: 18.773 

IDH: 0,592 

Distancia São Luís 70 km / linha reta 275 km 

 

1 – EDUCAÇÃO 

Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais encontra-se o direito à 

Educação, amparado por normas nacionais e internacionais. Trata-se de um 

direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento 

individual próprio à condição humana. Além dessa perspectiva individual, 

este direito deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, como um direito 

a uma política educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à 

sociedade instrumentos para alcançar seus fins. 

Nesse sentido, iluminado pelo valor da igualdade entre as pessoas, o direito 

à educação foi consagrado pela primeira vez em nossa Constituição de 1988 

como um direito social (artigo 6º da CF/88). Com isso, o Estado passou 

formalmente a ter a obrigação de garantir educação de qualidade a todos 
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os brasileiros. No entanto, ainda percebemos o descaso em relação a essa 

área em muitas cidades do nosso país, sobretudo em regiões que 

apresentam baixo IDH. 

 

1.1 – EDUCAÇÃO EM SÃO JOÃO BATISTA 

 

Em São João Batista o início da educação foi tímido, ainda como distrito de 

São Vicente Ferrer. Era no seio familiar que se iniciavam as primeiras 

orientações, usando a tão temida carta do ABC. Isso persistiu até que o 

Major Figueiredo, fundador da cidade, graças a sua amizade pessoal com o 

governador Herculano Parga, conseguiu a nomeação da primeira 

professora normalista,  a professora Adalgisa, que relevantes serviços 

prestou na  formação dos jovens daquela época. 

Faz-se justiça citando também os professores Acrísio Figueiredo e Artur 

Marques Figueiredo, e mais recentemente as professoras Onezinda, 

Creuza, Iracema, Lourdes, Madalena Ata de Castro, todas normalistas, e as 

professoras leigas Dona Anita, Maria Assunção, Raimunda de Santana, 

Maria Luiza, Sinhazinha, e tantas outras. Um grande salto foi dado na gestão 

do Prefeito Luiz Figueiredo, quando de uma vez só contratou doze 

professoras normalistas para melhoria do nível da educação local. 

Hoje já dispomos de quantidade de salas bastante razoável; basta afirmar 

que só um prefeito, Francisco Figueiredo, construiu mais de trinta escolas 

num único mandato, entre elas o Sarney Filho, Marly Sarney e Pedro Neiva 

de Santana, Arco Iris, Chapeuzinho Vermelho, Princesa Isabel e outras. 

 

1.2  - EDUCAÇÃO NA BAIXADA MARANHENSE 

 

A Baixada Maranhense sofre ao longo de décadas com o pouco 

investimento nessa área, assim como em outras tão importantes para seu 

desenvolvimento. 
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Na educação da Baixada Maranhense falta o básico para o funcionamento 

das escolas. É do conhecimento geral que uma instituição de ensino para 

funcionar legal e eficiente precisa oferecer aos estudantes e professores 

condições físicas e materiais para que o processo ensino-aprendizagem se 

desenvolva. Entre outras, uma biblioteca com acervo atualizado e com 

número de livros que atendam as faixas etárias, as necessidades especiais 

e a quantidade de alunos matriculados. Além disso, cabe mencionar a 

obrigatoriedade da merenda escolar, balanceada e adequada para a fase de 

desenvolvimento do estudante, garantida por lei. Muitos estudantes dessa 

região não têm acesso a esse tipo de alimentação regularmente, o que é 

preocupante, pois  muitos têm a merenda escolar como a única refeição do 

dia. Todos esses direitos e tantos outros vêm sendo negados às crianças, 

adolescentes e jovens dessa região do Estado. 

Outro entrave enfrentado nesse setor é a ausência de formações 

continuadas para professores dos diversos níveis de ensino. Com o advento 

da tecnologia, faz-se necessário uma constante atualização dos docentes 

para que os mesmos consigam alcançar o ritmo dos educandos nesse 

mundo cada vez mais tecnológico. 

Além dos problemas supracitados, há outros tão graves que contribuem 

para a claudicante educação que se tem oferecido aos educandos da 

Baixada Maranhense, a saber: 

• Instalações precárias, sem conservação ou manutenção; 

• Descumprimento da lei que garante 200 dias letivos; 

• Transporte escolar insuficiente para atender a quantidade de alunos que 

fazem uso; 

• Falta de segurança no transporte escolar; 

• Ausência de espaços para os professores desenvolverem as atividades 

extra-classe; 

• Evasão escolar elevada; 

• Ausência de quadras esportivas, refeitórios, salas multifuncionais, 

laboratórios de ciências e de informática. 
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Outro fato relevante é a falta de apoio aos alunos oriundos de famílias 

humildes para darem continuidade aos estudos fora dos respectivos 

municípios. Sugere-se, nesse caso, uma casa de estudantes, na capital, 

mantida pelos governos municipais e a sociedade em geral. 

 

1.3 -  Depoimento da PROFESSORA YOLANDA SERRA: 

 “Como professora da educação básica na Baixada Maranhense,  gostaria 

de destacar a ausência de bibliotecas com acervo atualizado nas escolas e 

nas cidades dessa região. A educação perde muito com a ausência de um 

material indispensável para o processo de ensino e aprendizagem, como o 

livro.  

Assuntos que poderão ser debatidos ou comentados com possíveis 

sugestões: 

• Evasão escolar; 

• Instalações precárias, sem conservação ou manutenção; 

• Falta de qualificação, capacitação e especialização de professores; 

• Descumprimento do calendário escolar; 

• Descumprimento do horário de aulas; 

• Alimentação escolar precária e pouco nutritiva; 

• Falta de inspetores escolares para acompanhar o desempenho e 

eficiência do setor; 

Outro ponto que considero necessário, quando se trata da educação na 

Baixada, é a falta de apoio que muitos enfrentam para dar continuidade aos 

estudos quando concluem a educação básica.  Sonho com a ideia de se 

oferecer uma casa de estudantes na capital para estudantes das famílias 

mais carentes. 

Os professores sofreram durante muitos e muitos anos uma discriminação 

enorme, não só pelos irrisórios salários, mas também pela deficiência das 

instalações, muitas sequer sem banheiros WC. 
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Não obstante a melhoria dos salários, ainda é pouco para aqueles que 

desempenham e se dedicam a essa nobre e importante missão. 

Apesar da divulgação do governo estadual de que o Maranhão paga os 

maiores salários do país para professores, ainda é pouco. 

Sem educação não há desenvolvimento! 

Portanto quanto mais investimentos na educação, mais rapidamente 

sairemos do rol de países subdesenvolvidos. 

Temos excelentes alunos que só precisam de apoio, material mais 

adequado, instalações dignas, bibliotecas com acervo atualizado, 

professores qualificados e motivados. Estamos perdendo grandes talentos 

por falta de apoio. 

Como professora da educação básica, levanto a bandeira da leitura em 

minhas salas de aulas.  Sem oferecer essa prática diária aos alunos 

estaremos “fingindo que ensinamos e os alunos fingindo que estão 

aprendendo”. Triste realidade que não podemos mais aceitar. 

Percebendo a precária relação dos alunos com a leitura em nosso município, 

estive pensando em organizar em nossas escolas um painel com indicação 

de livros e textos. O projeto tem como objetivo despertar neles a vontade 

de ler o material indicado. Pensei em chamá-lo de "BLITZ DA LEITURA". Esse 

painel seria dividido em colunas. Assim: 

1- indicação de professores: 

2- Indicação de funcionários da escola: 

3- Indicação de pais/ responsáveis: 

4- Indicação de alunos: 

5- Indicação de ex-alunos: 

6- Indicação de visitantes: 

Cada pessoa colocaria nesse painel o nome do livro ou texto lido e nome do 

autor acompanhado de um recadinho informando por que recomenda essa 
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leitura. Recomendam um livro ou texto que tenham lido e gostado ou que 

considerem importante para as pessoas que fazem parte da escola. 

Qual a principal causa da evasão escolar? 

A alimentação insuficiente e de qualidade inferior. 

Sabemos que os recursos são repassados mensalmente aos municípios. 

Se forem aplicados racionalmente, evitando licitações muitas vezes 

fraudulentas, poderemos ter maior quantidade com qualidade. 

Prioridade para os produtos da agricultura familiar; 

Aquisição de x quilos de carne, ou abate de gado para preparar carne de sol, 

o que reforçará  bastante a alimentação das crianças e os recursos ficarão 

no município. 

Arroz de Maria Izabel com feijão, cuscuz etc.; 

O mercado do Paulo Vl poderá ser adaptado exclusivamente para a 

produção de carne de sol; 

No caso dos sucos, só um exemplo: 

A fruta mais abundante e a custo zero é sem dúvida a manga. Porque não 

industrializar para preparar o suco e doces? 

O milho verde também daria um bom aproveitamento, o caju e outras 

frutas. 

Assim por diante.... 

O que fazer para tornar as salas de aula mais atrativas: climatização, 

organização de corais ou aulas de canto? Aulas de informática? 

A alimentação de qualidade, já sabemos, em primeiro lugar”. 

  

1.4 - Depoimento da PROFESSORA CLÉDINA: 
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“São inúmeros os problemas relacionados à educação, a citar a  questão da 

infraestrutura escolar e a ausência de formação continuada para os 

docentes. Ao meu ver, as formações docentes são de suma importância para 

elevar a qualidade da educação, uma vez que os alunos  estão ligados 

constantemente aos aparelhos eletrônicos. O professor precisa atualizar-se 

e buscar novas metodologias, inclusive as digitais para atrair mais a 

atenção dos discentes. 

Essa atualização perpassa também pela aquisição desses recursos 

eletrônicos. A maioria das escolas só possue quadro e giz e entre as que 

dispõem dos recursos digitais, eles são usados por uma parcela mínima de 

professores, pois muitos não têm habilidades para manusear tais 

equipamentos. 

Enfim, acredito que melhorias na infraestrutura (bibliotecas, laboratórios, 

auditórios) e formações docentes contínuas são elementos imprescindíveis 

para elevar a um ponto chave para o desenvolvimento da educação: a 

formação do professor qualidade da nossa educação”. 

A diferença entre o processo de formação inicial e continuada dos 

professores nos países onde educação é prioridade de verdade e o Brasil, é 

abissal. 

Não adianta propagar que se paga o melhor salário se faltam professores 

nas escolas. No Acrísio Figueiredo finalizamos o primeiro período (antigo 

bimestre) na última terça-feira.  Lá há uma turma que ainda nem tem 

professor de matemática.  Faltam professores para várias disciplinas em 

todas as turmas. Como esses alunos poderão se dar bem no ENEM, por 

exemplo? Como essas aulas serão repostas? Quando? Por quem? Desde 

sempre houve mais propaganda que ação quando se refere a educação no 

Maranhão. 

Cabe ressaltar também que o acompanhamento familiar faz toda diferença. 

Temos muitos alunos que são frutos de famílias desestruturadas, o que 

acaba se refletindo na vida escolar dos seus filhos. Uma equipe técnica 

especializada nas escolas minimizaria essa problemática e seria um suporte 

valiosíssimo para o professor, que hoje assume várias funções no ambiente 

escolar. 
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Todas as etapas de ensino enfrentam inúmeras dificuldades. Quando 

recebemos nossos alunos no ensino médio, sentimos na pele essa triste 

realidade. Tantos alunos que mal sabem escrever seus nomes, leem com 

dificuldade, não conseguem produzir um texto articulado e coerente. Uma 

realidade dessa no ensino médio, etapa na qual deveriam ampliar seus 

conhecimentos. É certo que muitos de nós também atuamos no ensino 

fundamental, porém essa problemática vem desde a educação infantil, fase 

em que o aluno deve desenvolver-se em vários áreas (afetiva, cognitiva, 

motora, emocional...) Nem sempre isso ocorre, porque falta, mais uma vez, 

infraestrutura e formação para trabalhar o lúdico com essas crianças. 

Nos demais municípios da Baixada não é diferente, alguns com atendimento 

mais satisfatório, outros com situação crítica. 

Pelo menos uma vez por ano seria bom oferecer cursos de capacitação e 

reciclagem para professores; 

Trocar experiência com alunos de bons colégios de São Luis, com a 

realização de atividades em São João Batista, a exemplo da já realizada com 

alunos do COC-São Luis. 

Todo prefeito, ao assumir, muda as cores dos colégios para as cores da sua 

campanha, despesa desnecessária que propicia desvio de recursos com 

licitações fraudulentas. 

As pinturas deverão ser permanentes, com as cores da bandeira municipal. 

No período de férias escolares deveria haver sempre uma equipe de 

pedreiros e carpinteiros para efetuar eventuais serviços, relatados pela 

diretoria da escola, sempre no final dos períodos escolares. 

O secretário de educação deveria designar  servidores para planejar e 

acompanhar o transporte escolar, evitando desconforto e riscos para os 

alunos. 

Enfatizamos, pelo menos uma vez por ano cursos de capacitação e 

reciclagem para professores em convênio com a secretaria estadual. 
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Concluindo o levantamento dos principais problemas na área da educação 

no município de São João Batista, recomendamos aos gestores as seguintes 

medidas a serem incrementadas ou adotadas: 

VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

- Capacitação 

- Treinamento e reciclagem periódica  

-  Melhor remuneração 

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES 

CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS  INSTALAÇÕES 

CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA 

INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA 

PRÁTICAS ESPORTIVAS 

JORNADAS ECOLOGICAS 

INTERCAMBIO COM CONGENERES 

DESPERTAR NOS ALUNOS O SENTIMENTO DE PATRIOTA 

- Comemoração das datas cívicas 

- Canto dos hinos  

- Atividades e trabalhos referentes ao interesse público 

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS  

EVITAR GASTOS SUPÉRFLUOS E DESNECESSÁRIOS COMO MUDAR AS CORES 

DOS PRÉDIOS ESCOLARES  A CADA TROCA DO GESTOR MUNICIPAL 

AS CORES DEVERÃO SER AS CORES DO MUNICÍPIO”. 
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2. SAÚDE 

 2.1 – Municípios da Baixada 

Quando se fala em administração pública municipal, o tema SAÚDE vem 

junto com a Educação e isso não se restringe aos municípios, mas aos 

demais níveis de governo. São assuntos complexos e por isso precisam ser 

tratados com muita atenção. 

Nos municípios da Baixada não é diferente, alguns com atendimento mais 

satisfatório, outros com situação crítica. 

Por exemplo, sabemos das dificuldades para contratação de profissionais 

da saúde mas, apesar disso, é necessário manter uma equipe que atenda 

satisfatoriamente à população. 

Esse atendimento começa por manter as instalações existentes em boas 

condições e disponibilizar meios para tornar esse atendimento 

humanizado, que alivie o sofrimento dos pacientes. 

2.2 – São João Batista 

Sabemos que São João Batista precisa evoluir muito nesse setor; as 

reclamações são constantes e a insatisfação dos munícipes é muito grande. 

O primeiro passo será investir na melhoria  das instalações atuais. 

Separar a maternidade do hospital, transferindo esse atendimento para 

outra unidade. 

Já tivemos um ambulatório no Hospital Paulo Vl, hoje em ruínas. 

Necessário, portanto, a recuperação dessa unidade ou construção de outra 

naquelas imediações. 

Precisamos estabelecer condições para que as cirurgias de pouca e média 

complexidade sejam realizadas no município. Não se pode permitir que 

uma cesariana, cirurgia de hérnia ou pequenas fraturas sejam 

encaminhadas para outros centros. 
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A construção de um novo hospital é inviável nesse momento de crise e 

dificuldades, quando muitos hospitais recentemente construídos estão 

desativados. 

Um convênio com o governo estadual ou uma emenda parlamentar será 

suficiente para resolver o problema da ampliação, e/ou construção de mais 

um centro cirúrgico e enfermarias. 

Na falta de  meios de transporte eficientes para o deslocamento de 

pacientes graves, temos que usar as ambulâncias em condições precárias e 

estradas em péssimo estado, correndo o risco de óbitos, principalmente de 

pacientes com AVC,  transportados sem as devidas precauções. 

A saúde preventiva é importantíssima e os agentes de saúde precisam de 

apoio e condições mínimas de trabalho. Paralelamente, as obras de 

saneamento básico, as  campanhas de vacinação e de combate a mosquitos 

contribuirão na busca de melhores índices na saúde. 

A saúde bucal preventiva é muito importante, com  a aplicação de flúor e 

técnicas de escovação correta; por outro lado, estudar a possibilidade de 

implantar um gabinete odontológico só para alunos da rede pública. 

 

3 - INFRAESTRUTURA 

3.1 – BAIXADA MARANHENSE  

A Baixada Maranhense ficou durante muitos e muitos anos isolada do resto 

do Estado. 

O transporte até a capital do Estado era feito através de barcos a vela e 

pequenas lanchas. 

Nas décadas de 50 e 60 surgiram melhores e maiores embarcações a motor 

e os aviões “teco-teco”, que tantos serviços prestaram à população da 

Baixada, muitas vezes salvando vidas. 

As importantes obras de infraestrutura só chegaram no início dos anos 70 

com a energia de Boa Esperança, a MA 014, os ferry boats e telefonia. 



 
 

16 
 

No entanto, o comércio local, que era feito diretamente com a capital, ficou 

seriamente prejudicado, já que caminhões e carretas vindo de outras 

regiões abasteciam diretamente os comerciantes da Baixada. 

Os portos foram seriamente prejudicados com a redução drástica do 

movimento e vários ou quase todos desativados. 

Hoje, para dar seguimento a esse processo de crescimento a Baixada 

necessita urgentemente de dois projetos: a ligação rodofluvial, via 

Bacabeira, e os Diques. 

Paralelamente, os municípios precisam planejar as obras de infraestrutura 

fundamentais para garantir o desenvolvimento local. 

São obras viárias, obras de saneamento básico, aterros sanitários, 

ampliação do sistema de abastecimento d’água e outras. 

 

3.2 – SÃO JOÃO BATISTA  

As principais obras de infraestrutura para tornar viável o PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO em São João Batista já existem: energia permanente, 

estradas, ferry boats, moderno setor de comunicação. Além disso, uma 

infraestrutura urbana está sendo implantada para atender a demanda que 

se iniciará com a chegada de projetos produtivos. 

Assim, diante do que foi identificado, recomendamos as seguintes obras, a 

médio prazo, para o município de São João Batista. 
 

3.2.1 – OBRAS VIÁRIAS 

 3.2.1.1 - Asfaltamento: 

▪ Estrada da Raposa; 

▪ Estrada São Benedito/Quiá; 

▪ Enseada dos Bezerros; 

▪ Olho d’água/Manival/Ubá/Nova Iorque/Cafuzal; 
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▪ Bom Viver/Filadélfia. 

 

3.2.1.2 - Estradas novas: 

▪ Paulo VI/São Vicente; 

▪ Sede/Capão/Cajapió. 

  

3.2.1.3 - Estradas Vicinais: 

 ▪ Conservação e manutenção de todas as estradas vicinais. 

 

3.3 - IMPLANTAÇAO DO ANEL VIÁRIO 

  ▪ Início/Gregório/Guaribal em direção ao Centro, sempre paralelo à Rua 

Getúlio Vargas, contornando o cemitério municipal até a barragem São 

Benedito, daí em linha reta à Ponta do Mundico de Plácida, passando pela 

frente da cidade até o Aterro da Raposa. 

▪ Prolongamento da Av. Maria da Luz até o Aterro da Raposa, fechando 

assim o Anel Viário. 

  

3.4 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

  

▪ Ampliação da rede de distribuição de água e perfuração de dois poços, um 

no centro e outro no Paulo VI. 

▪ Construção do aterro sanitário em local a ser viabilizado. 

▪ Projeto para implantação da rede de esgoto sanitário. 

 

 3.5 – TRANSPORTE AÉREO 

Durante a última campanha o Senador Roberto Rocha criticou duramente 

os prefeitos que desativaram os aeroportos de muitas cidades, 
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especialmente da Baixada, deixando o Maranhão entre os estados mais mal 

servidos com campos de pouso. 

Todos sabemos da importância dos aviões e quantas vidas foram salvas pelo 

atendimento rápido e eficiente dessas aeronaves. 

Um novo aeroporto  se faz necessário em São Joao Batista. 

 

 

3.6 – SANEAMENTO BÁSICO E TELECOMUNICAÇÕES 

 

Com a criação da  CAEMA e a TELMA, no governo José Sarney, dois novos 

serviços foram ofertados à população da Baixada. 

Um bom sistema de abastecimento de água é de suma importância por ser 

essencial para a vida, e também para evitar que donas de casa percam horas 

de sono aguardando para armazenar quantidades de água necessária para 

o consumo do dia seguinte. 

O fornecimento de água, antes inviável para a prefeitura, foi viabilizado 

através da CAEMA, que participou com o projeto e a parte técnica.  

Assinado o convênio, a prefeitura repassou os valores referentes aos 

materiais e outros serviços; pagamos em dia todas as parcelas. 

Já dispomos de uma rede de distribuição alimentada por poços artesianos 

cuja vazão, no entanto, não é suficiente para o atendimento de toda a área 

urbana. Defeitos na tubulação dos poços são situações bem complexas. A 

perfuração de pelo menos mais dois poços profundos, um no Paulo VI e 

outro no Centro. estão previstos no plano. 

Tratando-se de um serviço essencial, a Prefeitura e CAEMA, deverão 

celebrar um acordo para rápida implantação dos poços, cabendo o devido 

ressarcimento de eventuais despesas. Isso poupará a cidade da falta do 

precioso líquido, por problemas burocráticos.  No ano passado fui duas 

vezes à CAEMA reclamar do deficiente abastecimento de água em Paulo VI. 
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Com um prefeito diligente essas ocorrências terão soluções mais rápidas. 

Quanto às telecomunicações, a instalação das cabines de telefone facilitou 

a comunicação, antes só possível via telegramas e pelas Rádios Difusora, 

Educadora e Gurupi. 

 

 

 

3.7 – OUTROS PROJETOS 

 

Para completar a infraestrutura e para agilizar o desenvolvimento da nossa 

Baixada, dois projetos são imprescindíveis: a estrada ligando a Baixada a 

Bacabeira (futuro pólo industrial), e a construção dos Diques, os quais 

facilitarão a implementação de muitos projetos produtivos. 

A partir daí será alavancado o crescimento, gerando empregos e renda. 

As cidades pequenas estão se defrontando com problemas de cidades 

grandes como esgotos e aterros sanitários que por sua vez estão 

diretamente vinculadas à saúde e ao meio ambiente. 

Já é hora de planejarmos para que possamos ter a médio prazo uma rede 

de esgoto sanitário, obras que nem sempre se tornam prioridade porque os 

gestores preferem obras que apareçam e não aquelas no fundo da terra. 

Mas, considerando o grande alcance desse investimento em termos de 

saúde para a população, teremos que conseguir os recursos e os meios para 

torná-la realidade.   

 

4 - SETOR PRODUTIVO 

4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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A produção de alimentos é uma das grandes preocupações do mundo todo. 

O planeta já conta com mais de sete bilhões de habitantes e essa população 

precisa ser alimentada, principalmente quando sabemos que a população 

de vários países, especialmente na África, está passando fome há muito 

tempo. Temos a felicidade de viver num país de dimensões continentais, 

com grande produção de alimentos, embora as dificuldades da população 

sejam enormes, ocasionadas pelo desnível e injustiça social que predomina 

na sociedade brasileira desde os tempos do império. 

 

 

4.2 – A BAIXADA E SÃO JOÃO BATISTA 

A Baixada Maranhense e o município de São João Batista estão localizados 

numa região privilegiada do Brasil, a pré-amazonia, com terras férteis e 

próprias para o cultivo de todo tipo de produtos agrícolas.  

A Baixada, pela suas características pantanosas e entremeada por áreas 

mais elevadas, é ideal para a agropecuária que, ao longo dos últimos 

séculos; constituiu a sua principal base econômica. 

A agricultura, embora ainda rudimentar, principalmente a plantação de 

sequeiro, faz o nosso homem rural  produzir o suficiente para o sustento 

familiar e exportar para a capital do estado o excedente. 

No entanto, a produção de farinha de mandioca, arroz, milho, e feijão 

sofreu drástica redução.  A partir da implantação das rodovias interligando 

todos os municípios da Baixada, esses produtos passaram a ser importados 

de outros estados já beneficiados e embalados, facilitando a 

comercialização. 

Hoje precisamos incrementar e incentivar o cultivo de maneira mais 

racional e com novas tecnologias agrícolas, para obtenção de maior 

produtividade e consequente viabilidade do investimento. 

Quanto à pecuária, o gado vacum ou gado comum predominou durante 

muitos anos nas principais fazendas;  o melhoramento genético aconteceu 
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a partir dos anos 50, com a introdução de outras raças como zebu, gir, 

holandês e outras. Hoje contamos com um rebanho de melhor qualidade. 

No início dos anos 60 foi introduzido o gado bubalino, com as primeiras 

matrizes trazidas da ilha de Marajó. Pelas características da região esse 

gado se adaptou facilmente e já é muito significativa a sua participação na 

pecuária da região. Apesar de altamente predador, provocando sérios 

danos ao meio ambiente, é altamente rentável para os criadores. 

Além disso os suínos, caprinos e ovinos também são criados em larga escala, 

nem sempre com o manejo que a boa técnica recomenda. 

Outras atividades que merecem destaque são a caça e a pesca, duas 

grandes fontes de alimentos da população local. Destacamos também o 

extrativismo do babaçu, que ainda contribui para melhoria da renda de 

muitas famílias. As frutas, principalmente a banana e a manga, além de uma 

grande variedade, contribuem para a composição alimentar da população 

da Baixada. 

Diante de tudo o que foi visto é possível programar para o futuro uma série 

de providências para retomar e aumentar a produção, com a elaboração de 

projetos produtivos que envolvam as comunidades rurais. 

Cabe ao poder público estar à frente, juntamente com os sindicatos e 

associações, e participação e colaboração de órgãos técnicos como Aged, 

Agerp, e entidades de crédito. 

 

5 - URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

Quando  Raimundo Marques Figueiredo fundou a cidade de São João 

Batista no início dos anos 20, teve a preocupação de dar um ordenamento 

urbanístico à futura cidade. Identificou uma área mais ou menos plana, 

local alto e com uma linda vista para os nossos campos. Depois de escolher 

o local da igreja, reservou uma área para a futura praça, hoje Praça da 

Matriz. Mandou projetar as primeiras ruas de maneira planejada, como 

pode-se constatar no alinhamento das ruas e quadras em torno da igreja, 
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iniciando na Av. Antero Costa até a praça de eventos. Quadras e ruas bem 

traçadas, largas e retas, onde posteriormente o prefeito Francisco 

Figueiredo construiu  um bela praça que denominou praça da Saudade, 

porque nesse local estava situado o primeiro cemitério, transferido para o 

local atual em área doada também pelo Major Figueiredo.  

Assim deveria ser daí em diante: os terrenos nessa área planejada foram 

todos doados para que a ocupação se desse de forma ordenada e logo 

surgiu o  primeiro núcleo urbano. 

Até o final do anos 50 a hoje rua Getúlio Vargas já estava bastante ocupada 

até a Assembleia de Deus, onde estava a casa comercial de José Silva,  

depois transferida para o comerciante Dico Costa. Era a São João Batista da 

época. Toda a extensão da rua era dominada por um grande areial. 

A topografia e a pouca preocupação com o planejamento contribuíram para 

a cidade se expandir  sempre acompanhado a estrada carroçal que levava a 

antiga sede do município, São Vicente Ferrer. 

Esse breve histórico é para que  vejamos o que ocorreu ao longo desses 

anos. Vivemos numa cidade em que o poder público não deu propriedade 

ao planejamento urbano. 

Quando fui prefeito,  querendo uma cidade mais ordenada e bonita, tomei 

algumas providências, apesar das limitações financeiras.  O município não 

dispunha de quase nada, nem recursos financeiros nem máquinas. Fiz o que 

foi possível, iniciei a colocação de meio fio e pavimentação da rua 

Humberto de Campos, a pavimentação da Getúlio Vargas , exterminei o 

terrível areial, substituído por piçarra, abri as ruas em torno do Acrísio  

Figueiredo e as ruas em volta do Colégio Paulo VI, além da construção da 

Praça da Matriz. Para isso nomeei fiscais urbanos para controlar e impedir 

as construções irregulares e fora do alinhamento, permitidas só com o  

alvará de construção. Essas providências surtiram efeitos na época mas 

hoje está tudo em total desordem, sem o poder de polícia do município. 

Dito tudo isso, o que é urgente para controlar a desorganização urbana? 

Hoje, a área urbana é bem complicada tanto no aspecto como na falta de 

controle da construção de novas unidades residenciais e comerciais, o que 
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dificulta a tão propalada mobilidade urbana. O grande fluxo de veículos na  

Rua Getúlio Vargas preocupa a todos que por ali transitam. 

Uma única via para suportar a grande quantidade de automóveis, veículos 

pesados e uma infinidade de motocicletas. Há pontos de estrangulamento, 

lentidão e até engarrafamentos .  

Em primeiro lugar, precisamos elaborar um plano de expansão urbana que 

possa dar vasão à concentração existente na principal via da cidade. A ideia 

inicial era construir duas grandes avenidas paralelas à rua Getúlio Vargas. 

Essa solução hoje torna-se inviável, considerando que nos últimos vinte 

anos nenhum gestor se preocupou com essa situação, liberando a 

construção e criação de loteamentos onde passaria pelo menos uma das 

avenidas. 

A outra, a Av Maria da Luz, não obedeceu nenhum planejamento ficando 

estanque no meio alagado, até permitindo a passagem, mas sem integrar a 

mesma ao núcleo urbano que se pretende criar. O seu traçado inicial 

deveria ser mais próximo às ruas transversais a Getúlio Vargas para 

integração das mesmas, criando-se um novo espaço urbano e 

aproveitamento das áreas adjacentes. 

 

6 - MEIO AMBIENTE 

6.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 O meio ambiente é o local em que vivemos cercados de todos os seres vivos 

ou não: florestas, rios, animais, microrganismos, e tudo que nos cerca, até 

o ar que respiramos.  

Sustentabilidade, agressões ao meio ambiente, poluição, coleta seletiva, 

aterros sanitários, desmatamento, matas ciliares, são as terminologias mais 

citadas nos dias atuais. 

As agressões ao meio ambiente e à natureza preocupam toda a 

humanidade, da China ao Havaí, da Patagônia à Groenlândia todos sem 
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exceção estão sofrendo as consequências das mudanças, desde a 

atmosfera à poluição dos oceanos. 

Já dizia Jaques Cousteau: “o mar é a lixeira da humanidade”. 

É uma realidade difícil de ser revertida; os animais marinhos sofrem as 

consequências, muitas vezes culminando com a morte de animais como as 

tartarugas, golfinhos e até baleias. 

Se a situação é grave a nível mundial,  imaginem nas pequenas localidades, 

onde muitos outros efeitos afetam diretamente os seres humanos. 

6.2 – SÃO JOÃO BATISTA 

Retornando ao meio ambiente em pequenas cidades, como a nossa São 

João Batista, poderemos avaliar melhor os grandes males que a agressão  

indiscriminada  está causando aos nossos principais recursos naturais, 

como rios, campos, lagos e florestas, além da poluição do ar e até a 

contaminação do solo. 

Já identificamos que os principais crimes ambientais no nosso município 

são: 

▪ Desmatamento; 

▪ Queimadas; 

▪ Caça e pesca predatórias; 

▪ Desertificação dos campos, ocasionada pela evasão da água para o mar; 

▪ Salinização de áreas e o avanço dos manguezais; 

▪ Falta de saneamento; 

▪ Lixo jogado em lugares inadequados; 

▪ Óleo queimado descartado sem os cuidados necessários; 

Diante da gravidade e do crescimento dos problemas ambientais, 

sugerimos as seguintes providências do poder público: 

▪ controlar os desmatamentos e queimadas; 
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▪ construção de diques e barragens; 

▪ coleta seletiva do lixo; 

▪ implantação do aterro sanitário; 

▪ implantação, a médio prazo, da rede de esgotos sanitários. 

▪ utilização de subprodutos para produção de artesanato. 

▪ contratação de pelo menos três fiscais ambientais, com treinamento 

específico. 

As demais ocorrências hoje identificadas durante a fiscalização, seriam 

também enquadradas no Código Florestal e nas Leis Ambientais, com as 

multas devidas. 

 

7 - PRINCIPAIS PROJETOS PARA A BAIXADA MARANHENSE 

Prioritariamente,  a construção dos diques da Baixada e da estrada via 

Bacabeira, reduzindo a distância em mais de 200 km e desafogando os 

ferry-boats, diminuindo o preço das passagens, dos fretes e economizando 

combustível. Os diques preservarão os campos naturais evitando a 

salinização, contribuindo para a manutenção da fauna e flora e assegurando 

o principal meio de sobrevivência dos moradores da região, a pesca e a 

caça.  

Incentivo à pecuária, especialmente a criação de bovinos, suínos, caprinos 

e ovinos, e de búfalos confinados. 

• Projetos de psicultura, carcinicultura, apicultura e criação de patos 

e marrecos. 

• Implantação de núcleos de produção, para produção de farinha de 

mandioca, milho, feijão, melancia e hortaliças; 

• Cultivo de cana de açúcar, girassol e algodão; 

• Incrementar a produção de aguardente de cana; 
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• pequenas usinas de etanol; 

• aproveitando integral do babaçu; 

• preservação das palmeiras; 

• controle da caça e da pesca predatórias; 

• formação de consórcios intermunicipais rodoviários; 

• unidade volante para venda de produtos agroveterinários 

(ferramentas, sementes, arame, agrotóxicos e medicamentos); 

• incentivo ao cooperativismo; 

• cursos de capacitação, objetivando integrar os jovens aos 

programas de desenvolvimento rural; 

• implantar duas patrulhas rodoviárias localizadas em Viana e 

Pinheiro para manutenção das MAs;  

• retirada das cercas dos campos naturais; 

• Construção da barragem no Rio Maracú, para evitar a salinização 

dos lagos. 

 

8 - CONSIDEREÇÕES FINAIS 

O POTENCIAL DA BAIXADA 

Essa imensidão de campos naturais, com a formação de grande quantidade 

de ilhas e terras altas, a maioria a beira campo, forma uma das micro 

regiões mais bonitas do país, semelhante somente ao Pantanal de Mato 

Grosso; áreas férteis e produtivas que precisam tão somente de um 

programa de desenvolvimento para aqui ser implementado. 

Para viabilizar os recursos e os meios necessários, precisamos em primeiro 

lugar criar um órgão de desenvolvimento regional, possivelmente uma 

Agência ou Superintendência, com autonomia administrativa e financeira,   
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onde seriam elaborados e encaminhados os projetos aos órgãos estaduais, 

federais e até organizações internacionais.  

Esse órgão de desenvolvimento regional será composto principalmente por 

técnicos da região, conhecedores da nossa realidade, que certamente 

apresentarão soluções viáveis, nada de projetos mirabolantes; as soluções 

para a Baixada devem ser práticas e de baixo custo. 

Todo esse conjunto de providências, quando implementado, dará 

certamente à Baixada e a seus municípios o impulso econômico e social que 

essa bela região tanto merece. 


