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O governador José Reinaldo
Tavares e seu grupo político têm
pouco mais de um mês para en-
contrar novo abrigo partidário e
se preparar para as eleições de
2006. O prazo para filiação ou
transferência de partido termina
dia 1º de outubro – exatamente 1
ano antes do pleito. Até agora, no
entanto, apenas chantagens polí-
ticas, vinganças e tentativas de
traição têm marcado os bastido-
res da movimentação do grupo
reinaldista em busca de legenda.

O PSDB faz claro jogo com Jo-
sé Reinaldo. A cúpula do partido
tem pressionado o governador a
inchar a agremiação com mem-
bros da sua base aliada na Assem-
bléia Legislativa e no governo. O
objetivo: formar um “depósito de
votos” para garantir a eleição de
aliados dos deputados federais
João Castelo e Sebastião Madeira,
como os secretários Lula Almeida
(Desenvolvimento Social), Carli-
nhos Amorim (Minas e Energia),
o deputado Aderson Lago e a
suplente de deputada Gardeni-
nha Castelo.

Para tanto, os missionários já
estavam até definidos: os deputa-
dos Paulo Neto, Elígio Almeida
(ambos do PTB) e José Lima (PL);
e os secretários Othelino Neto
(Meio Ambiente) e Conceição
Andrade (PSDB). Todos eles fo-
ram bem aquinhoados no gover-
no José Reinaldo, o que os impe-
diria de dizer não ao governador.
Mas eles perceberam a armadilha
antes da convenção do PSDB, do-
mingo passado, e recuaram. Até
agora, nenhum deles se filiou, o
que tem irritado não só o gover-
nador, mas o próprio ninho tuca-
no.

TRAIÇÃO
Com pensamento fixo na via-

bilização da sua candidatura ao
governo, e apostando alto no
apoio de José Reinaldo, o ex-pre-
feito de São Luís, Jackson Lago,
tentou, semana passada, um ges-
to interpretado como pura traição
a um dos seus mais antigos alia-
dos. Ele foi pessoalmente a Codó,
onde tentou tomar o PDT do em-
presário Reinaldo Zaidan para en-
tregá-lo ao deputado estadual Ca-
milo Figueiredo (hoje no PTB). O
objetivo era fortalecer a presença
do governo no município, onde a
imagem de José Reinaldo ficou
ainda mais negativa depois da
agressão gratuita aos umbandis-
tas codoenses durante a conven-
ção tucana.

Nem Camilo Figueiredo nem
seu pai, o prefeito Biné Figuei-
redo, aceitaram a oferta jackista.
Camilo deve permanecer no PTB

ou, no máximo, voltar para o PFL
- partido ao qual seu pai é filiado -
caso consiga o controle da legen-
da. Derrotado em sua empreita-
da, Jackson Lago ainda teve que
deixar Codó com a imagem arra-
nhada no grupo que sempre lhe
apoiou.

Não bastassem a perda do po-
der no PTB, as jogadas do PSDB e
as tentativas de traição no PDT, o
governador e seu grupo ainda
têm que administrar a insatisfa-

ção do deputado Eliseu Moura,
que controla o Partido Progres-
sista no Maranhão. Há três meses,
Moura tentou emplacar um alia-
do entre os auxiliares do governo
reinaldista. Ouviu do governador
que o secretariado já estava fe-
chado. Dias depois, o próprio Ta-
vares criou secretarias para abri-
gar os indicados do PSDB, mem-
bros do PPS e o ex-prefeito de Ba-
cabal, José Vieira.

Eliseu Moura aproveitou para

dar o troco quando o grupo do
governador foi defenestrado do
comando do PTB. José Reinaldo
chegou a ir a Brasília, tentando
garantir o comando do PP numa
negociação direta com o presi-
dente da Câmara Federal, Seve-
rino Cavalcanti. Não deu certo.
Agora, se quiser o comando do PP,
ele terá que negociar diretamente
com Eliseu Moura. E em condi-
ções desfavoráveis pela exigüida-
de do tempo.
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Governo contratará empresa 5
estrelas e de comida japonesa
LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS SERIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO PALÁCIO DOS LEÕES

O ESTADO DO MARANHÃO

OGoverno do Estado abriu
concorrência para contratar
uma “empresa especializada

em eventos em geral (recepções,
coquetéis, almoços e jantares) de
padrão cinco estrelas” e um “res-
taurante especializado em comida
japonesa” para a Governadoria e
de interesse da Casa Civil, segundo
aviso de licitação publicado sexta-
feira passada por jornais locais. 

O aviso de licitação informa
que a concorrência acontecerá às
15h30 do dia 30 de setembro, na
Rua do Correio, nº 75 (Bairro de
Fátima), e será na modalidade
menor preço. O chefe da Casa Ci-
vil, Lourenço Vieira da Silva, expli-
cou, por meio da Assessoria de
Comunicação, que a contratação
das empresas se faz necessária
para atender autoridades que visi-
tam o Maranhão.

“Essa é uma demanda freqüen-
te do Cerimonial do Governo para
atender autoridades recebidas no
Palácio dos Leões, a exemplo desta
segunda-feira, quando serão rece-
bidos os ministros Ciro Gomes e
Marina Silva e o secretário executi-
vo da ONU, Hamma Arba Billo”,
disse Vieira da Silva, segundo a As-
sessoria de Comunicação.

Ainda de acordo com a Asses-
soria, “esses eventos costumam
ocorrer em qualquer governo e a
licitação para a compra da comida
japonesa deve-se à necessidade
de oferecer aos visitantes uma va-
riedade culinária. Como o Ceri-
monial não tem dotação orça-
mentária, é a Casa Civil que pro-
move a licitação”.

DENÚNCIA
Não é de hoje a preferência

do governo por comida japonesa

em festas e recepções no Palácio
dos Leões. No início do ano pas-
sado, o deputado Aderson Lago
(PSDB) - antes na oposição e hoje
aliado político do governador Jo-
sé Reinaldo e da primeira-dama
Alexandra Tavares -, denunciou
na tribuna da Assembléia Le-
gislativa e no jornal “A Luta”, de
divulgação de suas ações parla-
mentares, que em apenas três
meses o Governo do Estado gas-
tou R$ 1,475 milhão “na realiza-
ção de festas, farras e banquetes”
(leia matéria correlata).

A própria Alexandra Tavares
revelou, em entrevista a vários
órgãos de imprensa - jornais e
revistas, principalmente -, ter
promovido festas no Palácio dos
Leões com a participação de

amigos e membros do primeiro
escalão da administração. 

Numa dessas comemora-
ções, regada a muita bebida e
comida, o casal governamental
comemorou o Dia das Bruxas
(Halloween no Palácio). Na festa,
Alexandra fantasiou-se de
“Mulher-Gato” e José Reinaldo
apareceu vestido de preto com
uma gravata ornamentada por
caveiras.

Na comemoração mais re-
quintada realizada nos Leões, os
convidados foram obrigados a
usar black-tie. Segunda a revista
Veja, numa das festas comanda-
das pela primeira-dama, uma das
banheiras do Palácio foi recheada
de gelo e de vinho prosseco, bebi-
da preferida da primeira-dama.

No início da semana passada, mais precisamente terça-feira,
o jornal Folha de S. Paulo publicou matéria na qual o gover-
nador José Reinaldo diz que a família Sarney estaria fazendo

“uma pressão enorme” para impedir a instalação do pólo siderúr-
gico no Maranhão. Com a declaração, o governador tentou mais
uma vez livrar-se da condição de verdadeiro responsável pelo
atraso na implantação do projeto, situação já acusada várias vezes
pelo articulador do empreendimento, a Companhia Vale do Rio
Doce. Ao tomar conhecimento das palavras do governador, o ex-
presidente da República e atual senador José Sarney escreveu ao
jornal externando sua indignação à falta de respeito. É a seguinte
a íntegra da carta do senador à Folha de S. Paulo:

“A respeito do texto publicado ontem pela Folha sob o título
‘Pressão política ameaça pólo de siderurgia no MA, diz
governador’ (Dinheiro, pág. 11), com sobretítulo ‘Reinaldo
Tavares aponta interferência de José Sarney’, informo que a afir-
mação do referido é apenas uma escapatória para justificar o
não-cumprimento por seu governo das cláusulas do acordo e das
responsabilidades assumidas com a Baosteel e a Companhia Vale
do Rio Doce para a implantação da Usina Siderúrgica do
Maranhão.

“O senhor José Reinaldo, há 40 anos debaixo de minha prote-
ção e ajuda, perdeu identidade e autoridade para acusar-me de
qualquer coisa. O Brasil é testemunha de sua conduta sem quali-
ficação.

“Ele sabe, se ainda lhe resta o mínimo de lucidez, que eu
jamais inviabilizaria qualquer benefício para o Maranhão. Além
disso, fui eu quem, há 35 anos, lançou a idéia de uma siderurgia
no Maranhão. Tudo fiz e tenho feito para implantá-la.

“O povo do Maranhão, a Companhia Vale do Rio Doce e o Go-
verno Federal são testemunhas desse meu esforço.”

José Sarney.

Resposta merecida

E MAIS

NO RIO
O senador José Sarney des-

ligou-se ontem do conturbado
cenário político e iniciou uma
viagem de três dias descendo o
rio Balsas.

Na excursão, que organizou
com o apoio do deputado Ma-
noel Ribeiro e do prefeito Fran-
cisco Coelho, o senador revive-
rá uma saga que viveu quando
criança.

Há menos de dois anos,
Sarney fez uma incursão pelas
reentrâncias do Lago-Açu.

NO MERCADO
Sem dar a mínima aos ata-

ques que lhe fazem, o ex-gover-
nador Epitácio Cafeteira movi-
menta-se à vontade no tabulei-
ro da política.

Sexta-feira almoçou com o
deputado federal Pedro Fer-
nandes no Mercado do Peixe.
Para lá retornou à noite, onde
jantou acompanhado pelo pre-
feito Tadeu Palácio.

Durante o prato principal,
Cafeteira convidou Palácio pa-
ra ingressar no PTB.

MÚSCULOS
O deputado Manoel Ribei-

ro está determinado a restaurar
a força que o PTB ganhou
quando estava sob o seu co-
mando.

Mas parece que não preci-
sará fazer muita força para re-
cuperar a musculatura do par-
tido.

Muitos amigos e aliados
políticos dele já estão manifes-
tando interesse em entrar ou,
em alguns casos, voltar aos
quadros petebistas.

JUSTIÇA
O deputado federal Gastão

Vieira acha que a Câmara Fe-
deral deve separar o joio do tri-
go para resgatar sua imagem
de instituição séria.

O primeiro e mais impor-
tante passo é mostrar que a
esmagadora maioria dos depu-
tados é formada por políticos
sérios, que nada têm a ver com
os mensalões ou coisa que o
valha.

- Não é justo que nós, a
maioria, paguemos pelo que os
outros fizeram - justifica o de-
putado.

CONVITE ACEITO
Por iniciativa do presidente

Edson Vidigal, o Superior Tri-
bunal de Justiça promoverá,
dias 5 e 6 de setembro, seminá-
rio internacional sobre o tema
“Propostas para um novo mo-
delo de persecução criminal -
combate à impunidade”.

O presidente do STJ convi-
dou o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para participar.

O presidente da República
respondeu que estará presente.

400 VARAS
O convite à participação no

seminário para discutir o com-
bate à impunidade foi feito
durante audiência em que o
presidente Lula recebeu o mi-
nistro Edson Vidigal no Palácio
do Planalto.

Na conversa, o presidente
do STJ defendeu o projeto que
cria 400 novas Varas da Justiça
Federal e obteve manifestação
favorável do presidente da Re-
pública.

A idéia de Vidigal é instalar
50 varas por ano, de modo que
a ampliação se complete em
oito anos.

VIRTUAL
Menos de uma centena de

prefeitos participaram da tele-
conferência com que o gover-
nador José Reinaldo inaugurou
sua gestão virtual.

Todos foram convidados,
mas a maioria preferiu cuidar
dos problemas dos seus muni-
cípios.

Provavelmente movidos
por uma conclusão simples: se
de corpo presente o governador
nada fez até agora, dificilmente
fará alguma coisa falando à dis-
tância.

FORA DO NINHO
Não passou de zoada a filia-

ção de deputados da base pala-
ciana aos quadros do PSDB.

Anunciados como novos
membros da legenda, os secre-
tários Marcelo Tavares e Con-
ceição Andrade recuaram na
última hora.

Todos deveriam se filiar du-
rante a convenção em que o
governador José Reinaldo falou
o que não devia.

BOIS DE PIRANHA
Os deputados Paulo Neto,

José Lima e Elígio Almeida
pisaram no freio na sua cami-
nhada em direção ao PSDB.

Desconfiaram que só servi-
riam para fortalecer o governa-
dor José Reinaldo junto aos
cardeais tucanos.

Os três parlamentares se-
riam usados como “bucha de
canhão” para garantir a eleição
dos apadrinhados de João
Castelo e Sebastião Madeira.

EXIGÊNCIAS
O presidente do Tribunal

de Justiça, Milson Coutinho,
não ficou nem um pouco satis-
feito com a não divulgação do
resultado do concurso sexta-
feira, como estava previsto.

Chamou a fundação res-
ponsável às falas e lembrou
que não abre mão de transpa-
rência e lisura.

Obteve a garantia de que o
adiamento da divulgação para
o próximo dia 1º de setembro
foi necessário exatamente para
garantir as duas exigências.

O prefeito de Imperatriz, Ildon Marques, está preocupado com as elevadas
dívidas deixadas pelo ex-prefeito Jomar Fernandes.

Domingos Dutra e Washington Oliveira travam uma briga de foice nos bas-
tidores do PT na disputa pelo comando do partido.

O PT está conversando com o PCdoB. A idéia é abrir uma agenda político-
eleitoral para os dois partidos com vistas as eleições de 2006.

O deputado federal César Bandeira garante que o PFL vai para a disputa
eleitoral com disposição para sair das urnas vitorioso.

O governador José Reinaldo é politicamente tão complicado que teve a capa-
cidade de provocar mal-estar até mesmo dentro do PP.

Faltam 490 dias para a posse do novo governo do Maranhão.

ESTADO
MAIOR

COM ROBERTO Jefferson e Alexandra, José Reinaldo ingressou no PTB no final do ano passado
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José Reinaldo ainda procura partido

Deputados e secretários se articulam
O troca-troca partidário vai

movimentar, até o final de setem-
bro, mais de um terço da Assem-
bléia Legislativa, e uma boa parte
do secretariado do governo esta-
dual. A lista tem ainda o próprio
governador José Reinaldo
Tavares e o ex-senador Epitácio
Cafeteira.

A movimentação na reta final
começará quarta-feira, com a fi-
liação de Cafeteira ao PTB. Ele en-
trará no partido no momento em
que José Reinaldo está deixando a
legenda com seu grupo. O curioso
é que o governador ainda não tem
rumo partidário definido. Além
dele, procuram uma legenda que
lhes habilite à disputa de 2006 os
secretários Marcelo Tavares (Arti-
culação Política), Carlos Brandão
(assessoria especial), Conceição
Andrade (Agricultura) e Othelino
Neto (Meio Ambiente).

Na Assembléia, a lista de mu-
danças  começa pelo próprio
presidente da Casa, João Evange-
lista. Atualmente filiado ao PTB,
ele chegou a acompanhar José
Reinaldo a Brasília, em busca do
PP. Recuou e agora estuda filiar-
se a uma legenda própria, onde

imagina viabilizar sua candida-
tura ao governo. Junto com
Evangelista devem seguir os
deputados Telma Pinheiro,
Wilson Carvalho, Antônio
Bacelar e Maura Jorge (todos no
PTB). Outros que podem seguir
com este grupo são Deusdedith
Sampaio e Camilo Figueiredo.

A movimentação é maior no
chamado baixo clero. Apontados
como iscas para o PSDB, Paulo
Neto, Elígio Almeida e José Lima
devem procurar uma legenda de
menor expressão, sonhando em
renovar o mandato. Também es-
tão neste grupo os suplentes
Afonso Manoel e Malrinete Gra-
lhada, que, necessariamente, se-
guirão o rumo que tiver o gover-
nador.

INCHAÇO
O posicionamento partidário

e o inchaço das legendas também
podem levar alguns parlamenta-
res a trocar de sigla para as elei-
ções de 2006. No primeiro caso se
enquadram Antônio Pereira
(PPS) e Teresa Murad (PSB). Alia-
do da ex-governadora, Pereira só
permanece no PPS se este enca-
minhar por uma aliança em tor-
no da candidatura de Roseana
Sarney. Teresa Murad, por sua
vez, já estaria definida a transfe-
rir-se para o PMDB. O tucano
Alberto Franco deixará o PSDB se
o partido for realmente inchado
por partidários de José Reinaldo.
Se isso ocorrer, ele entenderá co-
mo manobra para eleger candi-
datos escolhidos a dedo. E procu-
rará uma legenda da qual tenha
controle.

Também estudam mudança
partidária os deputados Soliney
Silva (PP), Stênio Rezende (PTB) e
Rigo Teles (PTB). Com fortes ba-
ses eleitorais, no entanto, os três
poderão permanecer onde estão,
já que não fará diferença a legen-
da pela qual concorrerão à reelei-
ção. (M.A.D.)

A movimentação na
reta final começará
nesta quarta-feira,
com a filiação de
Cafeteira ao PTB

ALEXANDRA Tavares comanda as recepções no Palácio dos Leões

Lago denunciou 
“farra” no Palácio

Na edição de março, abril e
maio de 2004, o jornal “A Luta”, de
divulgação das ações parlamenta-
res do tucano Aderson Lago, trazia
em sua manchete a denúncia das
“farras” que o casal governamental
estaria promovendo com as festas
no Palácio dos Leões.

Sob o título “A farra com o di-
nheiro público é grande”, o depu-
tado afirmava na publicação que
só nos três primeiros meses de
2004 o governo torrou R$ 1,475
milhão com “comida, bebida, de-
coração e passagens aéreas”, ape-
sar da administração estadual ter
alugado um jatinho para os deslo-
camentos de José Reinaldo.

“O que está sendo feito é uma
agressão ao maranhense. Só de
comida japonesa, foram gastos R$
276 mil em três meses. Com flores
e arranjos, outros R$ 90 mil, e os
gastos com passagens chegam a
R$ 625 mil”, denunciou Aderson
Lago da tribuna da Assembléia.

Na época, o parlamentar, hoje
na base de apoio do governo na
Assembléia, exibiu cópias das
edições do Diário Oficial para
confirmar suas denúncias. Ele
lembrou, por exemplo, que, para
comemorar o aniversário de José
Reinaldo e de Alexandra, foram
realizados três eventos: um almo-
ço em família, uma festa para 20
amigos íntimos e outra festa com
600 convidados.

“Não tenho nada contra festas.
O que não se admite é essa farra
toda ser feita com dinheiro do
contribuinte, principalmente no
Maranhão, onde a forme atinge a
maioria das pessoas”, concluiu
Aderson Lago, no jornal “A Luta”.
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