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Nos meus tempos de mocidade, a
figura do delator era infame. Joa-
quim Silvério dos Reis, que de-

nunciou Tiradentes, era um maldito.
Judas, que vendeu Cristo nas famosas
30 moedas, era um judas. Calabar, o
que delatou os brasileiros, entregando-
os aos holandeses ou Lázaro de Melo,
que fez a mesma coisa com Bequimão,
eram insultos irreparáveis se aplicados
a alguém.

A coisa está mudando. Não é bem
assim. Pode até ser um ato heróico e
louvável. Os delatores pelo bem público
redimem a lista dos anti-heróis e se
incorporam a uma tábua de aliviados
benfeitores.

A delação premiada não é invenção
brasileira. Vem de longe. Sólon, na ve-
lha Grécia, o primeiro das leis da de-
mocracia, a instituiu para estimular
pessoas a combater o contrabando e
proteger o Estado. É Plutarco, em suas
“Vidas Paralelas”, quem nos dá notícia
disso. Depois, os romanos também a
utilizaram. E os tempos modernos fi-
zeram o mesmo. Era a forma escolhida
dos nazistas para pegar judeus, téc-
nica de exportação adotada pelo gov-
erno de Vichy, aquele que traiu a
França. Na Rússia de Stalin, chegou-se
ao máximo da denúncia premiada
erguendo estátuas ao menino Pavlik
Morozov, condecorado e elevado a

herói porque denunciara o pai, que es-
tava traindo os ideais socialistas!

Na atual crise brasileira, a delação
premiada está na moda e muitos he-
róis estão aparecendo, desde Valério
até Buratti.

Na Revolução de 64, também hou-
ve uma onda avassaladora de denun-
cismo e caça aos infiéis. Chegou a tal
ponto que o meu querido amigo
Alexandrino Rocha, cabra danado de
inteligente, notável causeur, que foi se-
cretário de imprensa de Arraes no seu
primeiro governo de Pernambuco,
contou-me uma história muito signi-
ficativa daqueles tempos:

Sinfrônio, nome de cantador, era
um guarda-mosquito, daquela legião
de homens benfeitores que saía pelo
interior do Brasil montado numa bur-
ra, correndo caminhos e subindo mor-
ros para pulverizar as casas contra
muriçocas e barbeiros que transmiti-
am malária e doença de Chagas. Veio
o regime militar. Todos denunciavam
a todos. Sinfrônio procurou logo
Alexandrino, com receio de ser delata-
do. “Olhe, compadre, estou com muito
medo de perder meu emprego. O sen-
hor sabe que os inquéritos militares
estão bisbilhotando tudo. É que a vida
inteira eu embolsei a diária que o gov-
erno paga para alimentar minha
burra Bordalesa. E, agora, depois des-

sa tal Revolução, Bordalesa, que está
muito magra, vive me olhando des-
confiada. Eu acho que ela vai me de-
nunciar. O que eu faço?” Alexandrino
respondeu: “Capim e milho na burra e
não deixe ela aparecer na cidade.”
Bordalesa não denunciou, mas foi
premiada. Nessa linha, diz-se em Bra-
sília que um comitê de mulheres traí-
das está fazendo um fundo para en-
tregar àquela senhora de Crato com
nome inglês que tem uma firma de
recepcionistas. Se ela falar recebe a bo-
lada.

O problema da delação premiada é
saber-se onde está a verdade e o in-
teresse das pessoas. O que é necessário,
desejável e urgente é que os envolvidos
não mintam tanto e falem a verdade.
Com esta, nada de prêmio a quem se
chafurdou na lama da corrupção. A
opção entre tortura e delação premia-
da para investigar crimes é trágica
para os direitos humanos. Isto é o que
se diz no mundo inteiro. Nos Estados
Unidos, hoje, os grupos de direitos civis
estão ativos contra esses dois tipos de
conduta.

Mas, enquanto isso não acontece,
vamos nos acostumar a ouvir a voz dos
presídios para ajudar as CPIs na solu-
ção da crise.

Agora, é esperar a vez de Fer-
nandinho Beira-Mar.

BORDALESA E A DELAÇÃO PREMIADACOLUNA DO SARNEY

JOSÉ SARNEY
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O senador José
Sarney respondeu, em
carta, às declarações
feitas pelo governador
José Reinaldo ao jornal
Folha de S. Paulo, no
início da semana
passada, a respeito 
da implantação do 
pólo siderúrgico no
Maranhão.

Estado 
Maior

O Músico Arlindo Pipiu
já trabalhou com grandes
nomes da Música Popular
Brasileira. Foi justamente um
deles, o compositor e cantor
Zé Ramalho, que sugeriu ao
maranhense adotar o apelido
de criança como seu nome
artístico. PÁGINA 9

Alternativo

Perfil

F I L I A Ç Ã O

GOVERNADOR
AINDA BUSCA
NOVO PARTIDO

O governador José Reinal-
do Tavares ainda procura um
partido para se filiar, a pouco
mais de um mês do fim do
prazo de filiação para quem
concorrerá às eleições 2006. O
PSDB estava jogando com o
governador, tentando atrair a
base aliada. POLÍTICA 3

F E S T I V A L

ESCRITORES
RETORNARÃO
A RIBAMAR

L A T R O C Í N I O

VIGILANTE É
MORTO POR
ASSALTANTES

Três assaltantes responsá-
veis por vários crimes foram
presos ontem de madrugada.
Depois de roubar um táxi e
prender o motorista no porta-
malas, eles assassinaram o vi-
gilante Jailton Carlos Guima-
rães. O bando realizou as-
saltos. POLÍCIA 8

L I X O

IMPERATRIZ 
TEM DÍVIDA DE 
R$ 3,2 MILHÕES

DE C L A R A Ç Ã O

340 MIL CPFS

PENDENTES
NO MARANHÃO

A Receita Federal informou
que há cerca de 340 mil CPFs
pendentes no Maranhão. São
documentos de contribuintes
que não entregaram a decla-
ração de isento em 2004 e po-
derão ter o CPF suspenso. O
prazo para entrega será iniciado
em 1º de setembro. ECONOMIA 4

Depois de 43 anos
em funcionamento, o
Cine Passeio encerrou 
as suas atividades 
sexta-feira última, com 
a exibição dos filmes 
O Filho do Máscara e
Visões. A falta de
público foi um dos
motivos do 
fechamento de mais 
um cinema do Centro.

Escritores que participaram
do Festival Geia de Literatura,
realizado em São José de Ri-
bamar, encerrado sexta-feira,
prometeram voltar à cidade
balneária antes mesmo da
próxima edição do evento. Eles
destacaram a importância des-
sa iniciativa. GERAL 12

SS U P L E M E N T O SU P L E M E N T O S

Revista da

FAMÍLIA
Estresse e problemas 

de coluna são dois males 
que afligem milhões de 

brasileiros. Um novo método 
para aliviar quem sofre com 

isso, desenvolvido na Universidade
de Harvard, está chegando 

ao país. É o Bodytalk.

Revista da

TV
Cláudia Rodrigues

(foto) tem uma rotina
parecida com a de Marinete,
sua personagem em A
diarista. Mal coloca o pé
nos estúdios da Globo, a
atriz não pára um
minuto e tem sempre
um batalhão dedicado
atrás de si.

Esportes

MOTO E IMPERATRIZ SE
ENFRENTAM PELA SÉRIE C

Moto e Imperatriz, os dois representantes maranhenses
na Série C do Campeonato Brasileiro, se enfrentarão hoje à
tarde, no Estádio Nhozinho Santos. O Papão jogará pela pri-
meira vez diante da sua torcida pelo Brasileirão. PÁGINA 8

CORINTHIANS DEFENDE A
LIDERANÇA CONTRA O FOGÃO

Mais oito jogos completarão hoje a rodada do Brasileirão
2005. O Corinthians defenderá a liderança contra o Botafogo. O
Vasco, em ascensão, tentará mais uma vitória, desta vez contra
o Fortaleza. O Atlético/MG receberá a Ponte Preta. PÁGINAS 5 E 6

O Governo do Estado
abriu concorrência para
contratar uma empresa
especializada na organiza-
ção de eventos em geral,
como recepções e jantares.
Além disso, o governo quer
contratar um restaurante
especializado em comida
japonesa. O aviso de licita-
ção foi publicado em jor-
nais locais e a concorrên-
cia acontecerá dia 30 de
setembro, na modalidade
menor preço. A Assessoria
de Comunicação infor-
mou que essa é uma de-
manda normal. Em 2004, o
deputado Aderson Lago,
hoje aliado do governador
José Reinaldo, já denuncia-
va os gastos do governo
com festas. POLÍTICA 3

LEIA O EDITORIAL

COMENSAIS 
EXIGENTES

OPINIÃO 4

Governo licita serviço ‘cinco
estrelas’ e comida japonesa

FARRA? Casa Civil quer contratar empresa especializada em organizar recepções e festas

PH
Revista

O fotógrafo
Antônio Marcos
conseguiu retratar
momentos de rara
beleza, que podem ser
apreciados por quem
visitar a mostra
Pássaros da Lagoa. E
uma homenagem a Jan
Buhaten, que mudou de
idade dia 24 último.

A empresa Limp Fort está
cobrando uma dívida de R$
3,2 milhões da Prefeitura de
Imperatriz. A empresa ba-
seia-se em “confissões” assi-
nadas pelo ex-prefeito Jomar
Fernandes em fevereiro e
abril de 2002 e novembro e
dezembro de 2004, durante a
gestão petista. GERAL 10

O prédio da fábrica do projeto Sopa Viva, que nunca saiu
do papel, é um dos exemplos do descaso do Governo do
Estado, que abandonou várias obras inacabadas em São Luís.

O prédio tem equipamentos que nunca foram utilizados. Há dezenas de obras abandonadas pelo governo na capital. CIDADE 1 E 2

SÓ PROMESSAS

BRAWNY MEIRELES 
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