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Governo gastará R$ 902 mil para 
abastecer a despensa do Palácio
JOSÉ REINALDO VAI CONSUMIR MAIS DE R$ 10 MIL POR DIA SÓ COM COMIDA E BEBIDA

O ESTADO DO MARANHÃO

Fracasso do governo destacado na AL
Os deputados Francisco Go-

mes (PFL), T eresa Murad
(PMDB), HØlio Soares (PP) e Max
Barros (PFL) ressaltaram ontem,
em discursos na tribuna da
AssemblØia Legislativa, o fracasso
do governador JosØ Reinaldo
Tavares (PSB) em seus quatro
anos de gestªo. Para os parla-
mentares, estes 1.460 dias foram
o tempo em que o Maranhªo

andou para trÆs . Curiosamente,
embora ontem tenha sido o ani-
versÆrio de posse do governador,
nenhum deputado da base gover-
nista foi  tribuna para lembrar a
data ou destacar qualquer avan o
do estado nesse per odo.

Cada um dos trŒs parlamenta-
res que criticaram o per odo de
mandato de JosØ Reinaldo abor-
dou um tema em seu discurso.
Francisco Gomes destacou o
abandono das estradas mara-
nhenses e a incapacidade do go-
verno para resolver os problemas

no interior do Maranhªo. Para fa-
lar apenas da minha regiªo, a
Baixada, Ø imposs vel descobrir
qualquer sinal de obra do gover-
no , disse ele. Para Gomes, o
estado precÆrio das estradas que
ligam a regiªo s demais pode ser
avaliado como o maior s mbolo do
aniversÆrio do mandato de JosØ
Reinaldo.

A deputada T eresa Murad res-
saltou matØria de O Estado e m
que Ø feito um balan o das pro-
messas nªo cumpridas de JosØ
Reinaldo nesses quatro anos.
Olhando a lista de coisas que dei-

xaram de ser feitas, a gente atØ se
assusta. Mais grave, no entanto,
sªo aquelas que existiam e este
governo destruiu , criticou a parla-
mentar.

SALÁRIO
O pefelista Max Barros ressal-

tou o tratamento dado pelo gover-
nador JosØ Reinaldo aos funcio-

nÆrios pœblicos. Nestes quatro
anos de mandato, a grande obra
deste governo irresponsÆvel foi
desmontar o servi o pœblico,
desestimular os professores e
acabar com direitos adquiridos
pelo funcionalismo , lembrou o
deputado, citando o recente
aumento do salÆrio m nimo, que
passou a ser de apenas R$
303,00 no Maranhªo, quando o
restante do pa s paga R$ 350,00.

Na mesma linha de pensamen-
to dos colegas, o deputado HØlio
Soares ressaltou que a grande
esperan a do povo maranhense Ø
saber que faltam apenas nove
meses  para o fim do mandato de
JosØ Reinaldo. Soares ainda ten-
tou provocar a bancada governis-
ta, para que dissessem algo em
favor do governo, mas nªo conse-
guiu.  dif cil quando nªo se tem
o que destacar , ironizou, diante
do silŒncio do grande nœmero de
parlamentares reinaldistas pre-

SEM COMEMORAÇÃO

ÁGUA E LUZ

Abdon Murad
quer acabar
com “cortes”

O vereador Abdon Murad
apresentou emenda na C mara
Municipal para acabar com os
cortes no fornecimento de Ægua e
energia elØtrica em residŒncias e
estabelecimentos comerciais de
Sªo Lu s. Segundo o parlamen-
tar, a proposta toma por base
pareceres de tribunais que dizem
que as empresas prestadoras
desses servi os tŒm meios de
fazer a cobran a dos dØbitos sem
prejudicar os usuÆrios.

A emenda do parlamentar
estÆ baseada, tambØm, em proje-
to de lei do vereador Joberval
Bertoldo que determina s em-
presas operadoras dos servi os
de Ægua e energia elØtrica a nªo
suspensªo do abastecimento aos
consumidores inadimplentes, aos
sÆbados, domingos e feriados.

NEGOCIAÇÃO
Se existem pareceres jur di-

cos que impedem os cortes de
Ægua e luz por falta de pagamen-
to por parte dos usuÆrios, Ø im-
portante que seja encontrada
uma solu ªo para o problema.
Acredito na possibilidade de uma
negocia ªo entre as partes, sem
que haja preju zo tanto para as
empresas quanto para os consu-
midores , ponderou o vereador.

Abdon Murad acredita na
aprova ªo do projeto pela C ma-
ra Municipal, por considerÆ-lo de
grande import ncia para a popu-
la ªo maranhense.

Aexpectativa era a de que o l der da bancada ou outro gover-
nista de proa ocupasse ontem a tribuna da AssemblØia Le-
gislativa para mostrar aos seus pares as conquistas do

governador JosØ Reinaldo em quatro anos de mandato. Mas, para
surpresa dos que aguardavam a manifesta ªo parlamentar gover-
nista, nenhum dos deputados que tŒm o governador JosØ
Reinaldo Tavares como l der  e atuam - pelo menos supostamen-
te - em perfeita sintonia com o PalÆcio dos Leıes, dignou-se a
sequer tocar no assunto.

Para os deputados governistas, o dia 5 de abril, data em que
hÆ quatro anos o entªo vice-governador JosØ Reinaldo se tornou
chefe do Poder Executivo, nªo teve qualquer significado. E pelo
que se pode observar, atØ mesmo o PalÆcio dos Leıes fez ques-
tªo de nªo festejar os quatro anos de governo, parecendo uma
omissªo deliberada, que, se verdadeira, nªo tem explica ªo fÆcil.

 vis vel a contradi ªo do Governo do Estado quando o assun-
to Ø a imagem da gestªo do governador JosØ Reinaldo. Enquanto
a Ascom gasta milhıes com campanhas pouco inteligentes para
divulgar frases de efeito e conteœdo duvidoso, a brigada parlamen-
tar que o governador alimenta na AssemblØia Legislativa faz de
conta que nada tem a ver com o que acontece no mbito do Poder
Executivo, parecendo estar pouco se lixando para o que o gover-
no faz ou deixa de fazer.

Mas a indiferen a em rela ªo aos quatro anos de governo de
JosØ Reinaldo T avares ficou s  no campo governista. A oposi ªo
nªo deixou passar em branco e se manifestou atravØs do deputa-
do CØsar Pires, que sacudiu o plenÆrio com a denœncia segundo
a qual o tesouro estadual desembolsa cerca de R$ 7 mil por dia
para alimentar o governador JosØ Reinaldo e os comensais pala-
cianos. Isso equivale a 20 salÆrios m nimos em vigor no pa s.

Mesmo assim - pode ter sido atØ por perplexidade -, a banda
governista nªo reagiu. Ou seja, come ou o ocaso do governador
JosØ Reinaldo.

Sintomas do ocaso

E MAIS

ME ENGANA...
Lideran as do PDT e do

PSDB jÆ trabalham na hip tese
de uma alian a branca  nas
elei ıes de outubro.

Caso sejam impedidos pela
verticaliza ªo de formalizar
alian a, eles poderªo entabular
um acordo de cavalheiros  du-
rante a campanha.

O PSDB nªo lan aria candi-
dato a governador e o PDT nªo
lan aria nomes ao Senado.

FORA DE ÉPOCA
O PSB pretende iniciar na

semana que vem a campanha
na TV para divulgar seu projeto
elei toral .

Pelo que foi revelado por
fonte do partido, tal projeto nªo
inclui qualquer acordo, formal ou
informal, envolvendo a candida-
tura do ex-prefeito Jackson
Lago.

Alertado sobre a pretensªo
do partido do governador JosØ
Reinaldo, o PDT estÆ em pØ de
guerra.

NINGUÉM OUVIU
A Prefeitura de Sªo Lu s fir-

mou o convŒnio 3.552/05 com o
MinistØrio da Saœde, no in cio
deste ano.

O contrato, no valor de R$
256 mil, tinha como objeto a
implanta ªo de uma ouvidoria
no sistema de saœde da capital.

A œltima parcela do convŒnio
foi depositada no dia 21 de feve-
reiro, e atØ hoje a tal ouvidoria
nªo foi implantada.

MARCHA I
Prefeitos de todo o pa s reu-

niram-se ontem na capital fede-
ral para discutir a pauta da Mar-
cha a Bras lia em Defesa dos
Munic pios .

Representante regional da
Confedera ªo Nacional dos Mu-
nic pios, o ex-prefeito Hildo
Rocha tambØm participou do
evento.

A marcha estÆ marcada para
os dias 25, 26 e 27 de abril, com
a presen a do presidente Lula.

MARCHA II
Nesta marcha, os prefeitos

tentarªo convencer o Congresso
a aprovar o Projeto de Lei n”
6.455, que prevŒ o financiamen-
to aos munic pios para compra
de mÆquinas pesadas.

-  um ganho para as prefei-
turas, que terªo acesso  compra
de tratores, ca ambas e cami-
nhıes - explica Hildo Rocha.

A grande vantagem Ø que o
desconto mensal nªo superarÆ
os 3% do FPM, alØm de nªo tra-
zer problemas com a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

PARA DOBRAR
A tarifa œnica no transporte

coletivo de Sªo Lu s aumentarÆ
passagem de nibus em 70%
para a maioria da popula ªo.

Assessores de proa do Pa-
lÆcio la RavardiŁre reconhecem
que o aumento trarÆ desgastes
ao prefeito T adeu PalÆcio.

Mas apostam alto que uma
campanha de marketing acalma-
rÆ rapidamente os nimos da
popula ªo.

USURPAÇÃO?
O presidente da AssemblØia,

Joªo Evangelista, voltou ontem
a ser acusado de usurpar idØias
dos colegas parlamentares.

Ele agora teria se apropriado
de duas propostas de emenda 
Constitui ªo sobre o fim do re-
cesso parlamentar na Casa.

Embora as duas PECs te-
nham sido encaminhadas ainda
durante o recesso, apenas a de
Evangelista, protocolada jÆ este
ano, foi publicada no DiÆrio da
AssemblØia.

MARINHA
Confirmado para o dia 28 de

abril o seminÆrio em Sªo Lu s
para discutir a questªo das ter-
ras de marinha  na regiªo metro-
politana.

O evento, promovido pela
C mara Federal, terÆ a presen-
a dos deputados Seu Rosa e

Telma de Sousa, respectivamen-
te presidente e relatora da
comissªo especial que analisa o
problema.

Eles serªo ciceroneados em
Sªo Lu s pelo deputado Pedro
Fernandes, tambØm membro da
comissªo.

MAIS UMA
O senador Joªo Alberto

usou a tribuna do Senado para
anunciar a cria ªo da Academia
de Letras, CiŒncia e Ecologia do
Leste Maranhense, com sede
em Timon.

A entidade foi inaugurada no
œltimo dia 23 de mar o e deve
incluir vÆrios munic pios.

O senador informou tambØm
que a Academia vai ganhar uma
biblioteca com 10 mil livros.

CONCURSO
O deputado federal Gastªo

Vieira anuncia uma boa nova: o
MEC baixou portaria autorizando
concurso pœblico para os
Centros Federais de Educa ªo
Tecnol gica (Cefet) de ZØ Doca
e Buriticupu.

Inicialmente, foram autoriza-
dos 72 novos empregos pœbli-
cos, mas, segundo o deputado,
ao todo serªo criados 105 novos
cargos em cada munic pio.

O edital jÆ foi lan ado e a
conclusªo das obras se darÆ em
seis meses a partir da licitaªo.

O senador Joªo Alberto e o vice-governador Jura Filho estarªo hoje em
Bacabal para assistir ao amistoso entre o time da cidade e o Moto Clube.

As obras de constru ªo da nova sede da AssemblØia Legislativa estªo na
fase de acabamento. HÆ quem aposte numa inaugura ªo ainda este ano.

O deputado federal Chiquinho Esc rcio deve desembarcar na Regiªo
Tocantina neste fim de semana, em sua primeira viagem no exerc cio do
mandato.

O Dia Mundial da Saœde serÆ comemorado com a teleconferŒncia sobre o
tema Gente que faz saœde , promovida pelo Conselho Estadual de Saœde.

A teleconferŒncia acontecerÆ hoje, s 14h, na sala do Datasus, no prØ-
dio do MinistØrio da Saœde, no Parque do Bom Menino. A participa ªo Ø
aberta.

ESTADO
MAIOR

O l der da oposi ªo na Assem-
blØia Legislativa, deputado
CØsar Pires (PFL), denun-

ciou ontem suspeitas de superfatu-
ramento e de gastos desnecessÆ-
rios em licita ªo publicada no
DiÆrio Oficial do Estado do dia 23
de mar o passado para compra de
alimentos e bebidas para as resi-
dŒncias oficiais do governador
JosØ Reinaldo T avares (PSB). De
acordo com o aviso de licita ªo, o
governo gastarÆ R$ 902.262,13
em produtos para abastecer as
despensas do PalÆcio dos Leıes e
da casa de veraneio de Sªo
Marcos. CØsar Pires fez as contas
e concluiu que o governador
gasta, por hora, mais que os R$
303,24 que ele instituiu como salÆ-
rio m nimo do servidor estadual .

O documento oficial do gover-
no revela que comidas e bebidas
finas usufru das por JosØ Rei-
naldo totalizam uma conta diÆria
de R$ 7.518,85, equivalente a
24,8 salÆrios de R$ 303,24. Se
levarmos em conta que o gover-
nador ainda consome produtos
de limpeza, de piscina, de jardi-
nagem e de higiene pessoal, o
seu supermercado mensal pode
passar dos R$ 300 mil, ou seja,
mais de R$ 10 mil por dia , calcu-
la o l der oposicionista.

As compras para abastecer a
despesa do PalÆcio sªo renova-
das a cada quatro meses. A pr xi-
ma licita ªo acontecerÆ dia 2 de
maio, s 14h.

PROSSECO
A lista de compras inclui nada

menos que 17 tipos de frutos do
mar, totalizando R$ 1 17.552,20.
Sªo dois tipos de salmªo, trŒs de
camarªo, bacalhau, lagosta, an-
chova, tarioba e mexilhªo. Outros
R$ 122.943,90 serªo gastos em
bebidas alco licas, incluindo um
tipo especial de prosseco italiano,
em quantidade suficiente para
custar R$ 26.131,20. Este tipo de
bebida ficou famoso em 2004
quando, em entrevista  revista
Veja , a ex-primeira-dama Ale-

xandra T avares revelou que, em

suas festas, enchia a banheira da
su te do casal, no PalÆcio dos
Leıes, com dezenas de garrafas
de prosseco.

A quantidade de bebida e co-
mida chama a aten ªo porque,
oficialmente, o governador aca-
bou com o seu casamento e man-
dou para Bras lia a ex-mulher e as
trŒs filhas pequenas. As residŒn-
cias oficiais do governo tŒm ape-
nas um morador, alØm dos funcio-
nÆrios. Nªo faz sentido essa
quantidade de bebida, alØm de

R$ 63 mil gastos com leite, lanchi-
nhos, danoninhos, chantilly e sor-
vetes variados , observou CØsar
Pires.

S  de frutos do mar,  a  l i sta de
compras do governador reœne 17
itens, que totalizam R$
117.552,20. O deputado conside-
ra um desrespeito o requinte dos
itens, a quantidade de produtos e
o pre o final da comida e da bebi-
da do governador. Nªo faz senti-
do tanta gastan a num momento
em que ele pr prio prega a redu-

ªo da pobreza do estado. Se jÆ
nªo bastasse ter uma mÆquina
governamental com 53 secretÆ-
rios, maior atØ que a do Governo
Federal, e, com essa mistura, pa-
rentes de aliados se revezando
na titularidade dos melhores pos-
tos do governo, ainda vem essa
compra imoral, que agride o
nosso cidadªo comum e zomba
do servidor lesado pelo reajuste
de salÆrio ilegal que ele prop s hÆ
uma semana , finalizou o deputa-
do do PFL.

DIVULGAÇÃO

CÉSAR Pires afirma que a compra anunciada pelo governo agride o cidadão comum e os servidores 

MAX Barros relembrou a questão do salário do servidor e Teresa Murad lamentou destruição de serviços

FOTOS/ARQUIVO

REJEITADO
BRASÍLIA - A Mesa Diretora

da C mara negou o pedido do
presidente nacional do PP,
deputado Pedro CorrŒa (PE),
para anular a vota ªo do plenÆrio
que cassou seu mandato. CorrŒa
foi ontem  reuniªo da Mesa
Diretora defender o argumento de
que a vota ªo nªo foi secreta
porque vÆrios deputados haviam
pego a cØdula com o voto antes
da abertura das urnas. Ele foi
cassado dia 15 de mar o,
acusado de envolvimento no

"mensalªo". 

CONTAS
O Tribunal de Contas do

Estado do Maranhªo (TCE/MA)
desaprovou, na sessªo 
plenÆria de ontem, as contas de
Francisco de Sousa Almeida,
ex-prefeito de Jenipapo do
Vieiras, referentes ao exerc cio
financeiro de 2001. Ele foi
condenado a devolver aos
cofres pœblicos R$
1.468.969,00, alØm do
pagamento de multa no valor de

R$ 146.896,00, em razªo das
irregularidades detectadas na
documenta ªo enviada ao TCE.

ENCONTRO
O dirigente do PV no

Maranhªo, W ashington Rio
Branco, participa desde ontem,
em Bras lia, de um encontro de
presidentes estaduais da legenda.
No evento, sªo discutidas
estratØgias para as elei ıes 2006,
visando superar a ClÆusula de
Barreira e o cumprimento da
regra da verticaliza ªo. Segundo

ele, o PV jÆ atingiu os 5% dos
votos que a legisla ªo eleitoral
estabelece como exigŒncia para
os chamados partidos nacionais. 

ANTECIPAÇÃO
RIO - O presidente do

Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), defendeu que o
ministro da Justi a, MÆrcio
Thomaz Bastos, antecipe-se e
fale ao plenÆrio do Senado 
sobre a quebra ilegal de sigilo
bancÆrio do caseiro 
Francenildo Costa. Renan

RÁPIDAS


