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V A Z O U Em gravações, Sarney oferece ajuda a Machado

Governo do Estado recebe os agentes das tropas federais e estabelece as prioridades para proteger a 
população contra os ataques criminosos. Policiais deverão ter ação ostensiva nas ruas da capital maranhense.

PÁGINA TRÊS

Os policiais rodoviários estão 
atuando nas estradas do país, 
com o auxílio de carros-guin-
cho, além do etilômetro para 
medir a concentração de ál-
cool no organismo. VIDA 4

PRF aumenta
fiscalização nas 
estradas para 
todo feriado

RODOVIAS
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PM, Civil e Força Nacional  
intensificam operações

 POLÍTICA 4

Prefeitura afirma que 
responsabilidade fiscal 

impede maior reajuste salarial

Professores municipais 
protestam por salários e 

melhores condições
 VIDA 2 VIDA 2

Escritor recebe 
homenagem em 

Feira do Livro
por sua obra

FÉ 
Igreja comemora
feriado de Corpus

Christi com grande 
evento católico

VIDA

Herbert de Jesus será 
congratulado pela 

Flaema por conta da 
sua extensa trajetória e 
contribuição à cultura 

do estado do Maranhão. 

IMPAR

LITERATURA

DIVULGAÇÃO

R
E

U
T

E
R

S

Após aliança com Tucanos, 
candidata do PPS ganha 

força para a disputa 
municipal e também 

contará com um tempo 
maior em propaganda. 

POLÍTICA 5

Eliziane fecha 
apoio do PSDB 

para candidatura
à Prefeitura

ELEIÇÕES

Servis Segurança
abraça campanha
contra consumo
abusivo de álcool

ALCOOLISMO

 NEGÓCIOS 7

Wagner Lopes
contra o tempo

Novo técnido do Sampaio Corrêa tem estreia marcada 
contra o Náutico em Recife, amanhã, pela 3ª rodada da
Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de so-

mar os primeiros pontos da equipe na competição.

ESPORTES 8

Carros afundam em ruaITÁLIA

Uma parte de uma rua na cidade de Florença, às margens do Rio Arno, na Itália, afundou e derrubou vários carros 
dentro do rio. A parte que cedeu foi uma faixa de cerca de 200 metros de comprimento e sete de largura.  ACONTECEU

LAYOUT 1

Prefeito Edivaldo Holanda 
vistoriou obras de 

urbanização que terão 
mais de 30km de extensão 
e devem melhorar vida de 

moradores da região.

VIDA 2

Melhorias no 
Coroadinho 
beneficiam
280 ruas
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Foi uma bela vitória
Michel Temer, sobre primeira votação do 
novo governo no Congresso Nacional

Os diálogos não revelam, não indicam, 

nem sugerem qualquer menção ou 

tentativa de interferir na Lava-Jato  
Renan Calheiros, sobre conteúdo das conversas vazadas com 
Sérgio Machado

Cinco pessoas morrem 

em naufrágio na Itália  

Rua desaba e engole 

carros em Florença

Rodoviários pedem 

escolta policial em ônibus

Oposição na Venezuela 

protesta contra Maduro

,,

Adoção - O 1º Adote, evento organizado pelo AME, irá discutir variáveis sobre o tema em São 
Luís com atividades infantis, exposição fotográfica e apresentações musicais.
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Ao menos cinco pessoas morreram no 
naufrágio de um barco de migrantes ao lon-
go da costa líbia, anunciou ontem a Marinha 
italiana, que conseguiu salvar cerca de 500. 
O balanço pode aumentar, segundo a Mari-
nha, dizendo que “as operações de resgate 
prosseguiam” ao meio-dia local. Na manhã 
de ontem, “a patrulha Bettica da Marinha, 
no âmbito de sua atividade de vigilância do 
canal da Sicília, detectou ao longo da costa 
líbia um barco que navegava de forma instá-
vel com muitas pessoas a bordo”. Mais tar-
de, a embarcação virou devido ao elevado 
número de pessoas a bordo e à instabilida-
de ocasionado por isso. 

Uma parte da rua que corre ao lon-
go do Rio Arno, em Florença, centro 
da Itália, afundou ontem, perto da fa-
mosa Ponte Vecchio. Uma faixa de 200 
metros de comprimento e sete de lar-
gura, situada entre a Ponte Vecchio, 
que data do século XIV, e a Ponte alle 
Grazie, cedeu sob o peso dos carros 
estacionados às 6h30 (1h30 de Brasí-
lia).Vinte carros caíram no rio e vários 
ficaram submersos na água, disseram 
as autoridades, que esclareceram que 
não houve vítimas. A ruptura de uma 
tubulação de água pode ter causado o 
desabamento, segundo os bombeiros.

Temendo novos ataques em coletivos 
que circulam na região metropolitana de 
São Luís, os rodoviários exigiram durante 
uma reunião realizada na manhã da últi-
ma terça-feira (24), no Palácio dos Leões, 
sede do governo do Maranhão, o apoio de 
policiais militares dentro dos ônibus que 
circulam na cidade. O presidente do Sin-
dicato dos Rodoviários do Maranhão (St-
trema), Isaías Castelo Branco, disse que na 
reunião, que contou com a presença de-
Flávio Dino, e do secretário de Segurança 
Pública, Jefferson Portela, ficou acordado 
que desde a terça-feira os militares já es-
tariam presentes no interior dos coletivos. 

A oposição venezuelana protestou 
ontem nas ruas, no âmbito de sua es-
tratégia de pressão por um referendo 
revogatório contra o presidente Nico-
lás Maduro, colocando mais uma vez 
à prova seu poder de convocação em 
meio a um crescente mal-estar social. 
Acolhendo um chamado do ex-candi-
dato à presidência Henrique Capriles, 
300 opositores se concentravam dian-
te de um tribunal do leste de Caracas 
para rejeitar uma decisão judicial que 
restringe os protestos diante das sedes 
do CNE, que deve definir a questão do 
referendo revogatório. 

Reformas - O Estádio Cardosão, no bairro do Sá Viana, ganhou uma série de 
melhorias feitas pela Prefeitura de São Luís e contará até com academia ao ar livre.

Trabalhador não 

será surpreendido 
Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
sobre flexibilização de leis trabalhistas

,,
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Governo divulga especificações das tarefas da Força Nacional atuando nas ruas de 
São Luís, além do reforço do policiamento local e combate ao tráfico

Ações detalhadas

Ações 
intensivas

O trabalho integrado 
das polícias culminou 

em queda das ocorrências 
mais comuns. No primeiro 

quadrimestre deste ano 
foram 1.139 prisões em 

flagrantes contra 600 em 2015 
– um aumento de 89,83% no 
número de detidos. Os crimes 
são os mais diversos incluindo 
assaltos, latrocínios e homicídios. 
O resultado das ações para 
conter o tráfico de drogas – de 
janeiro de 2015 a maio deste 
ano – alcançou a marca de 
1,5 tonelada de entorpecentes 
apreendidos pelas polícias. Um 
prejuízo de R$ 12 milhões para 
as quadrilhas. Comparando com 
2014, de janeiro a maio foram 
apreendidos 30kg de drogas. No 
mesmo período de 2015 esse 
número foi 10 vezes maior – cerca 
de 380 quilos. Relacionado aos 
ataques criminosos a coletivos, 
já somam 60 os presos, sendo 30 
comprovadamente envolvidos 
com os ataques, destes, 10 já 
cumpriam pena no sistema.

SAIBA MAIS

Transferência de 
criminosos para 
presídios federais

A Secretaria de Segurança 
(SSP) e a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap) solicitaram à Justiça a 
transferência de dez criminosos 
acusados de comandar os ataques 
a ônibus, para presídios federais, de 
segurança máxima.

“O Poder Judiciário, a quem 
cabe decidir sobre prisões, tem 
uma responsabilidade igual 
a nossa e tem correspondido 
às nossas expectativas, 
transformando as prisões 
provisórias em prisões temporárias 
e impedindo a soltura desses 
criminosos. Agora estamos 
aguardando resposta da Vara 
de Execuções Penais, que está 
apreciando o nosso pedido de 
transferências de presos para 
presídios federais”, explicou 
Portela.

O secretário explicou, ainda, 
que mais de 60 prisões já foram 
efetuadas, destas, cerca de 30 estão 
diretamente relacionadas aos 
incêndios e que a polícia mantém 
o reforço de operações ostensivas 
nos bairros e em pontos de grande 
circulação de pessoas.

“Mais de 40 equipes reforçaram 
a operação ostensiva de ruas para 
agir nos bairros e avenidas, além 
da atuação em toda a cidade, nos 
pontos estratégicos de saídas das 
escolas e terminais de ônibus. 
Tivemos o cuidado de reforçar 
as ações para aqueles que se 
deslocam entre 20h e 23h, além do 
reforço aos corujões”, concluiu.

A 
cúpula de segurança do estado informou 
ontem como a Força Nacional de Segu-
rança operará na capital. As equipes da 
Força Nacional atuarão em pontos fixos, 

possibilitando que a policiais militares que atu-
avam nessas rotas de patrulhamento passem a 
compor operações para prisão dos criminosos 
já identificados pelo sistema de segurança como 
envolvidos nos ataques a ônibus na Região Me-
tropolitana de São Luís.

A atuação dos agentes federais foi detalhada 
pelo secretário Jefferson Portela durante entre-
vista coletiva realizada na sede da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-MA). A Força Nacional 
vai reforçar a segurança em diferentes pontos 
fixos do eixo urbano e rural da Grande Ilha.

O titular da SSP-MA destacou que, após os 
ataques, o governo deu reposta rápida a crimi-
nalidade. “No período, 30 suspeitos foram iden-
tificados e presos por participação direta 
nos ataques, e mais de 60 flagrados 
em outras situações criminosas”, 
ressaltou.

O governo identificou 
dez internos do Com-
plexo Penitenciário de 
Pedrinhas, condena-
dos por outros cri-
mes, como man-
dantes das ações 
que debelaram os 
incêndios a co-
letivos desde a 
última quinta-
feira, dia 19. O 
grupo será autu-
ado por organi-
zação criminosa, 
corrupção de me-
nores e crimes de 
incêndio. A transfe-
rência deles para pre-
sídios federais foi soli-
citada à Justiça e aguarda 
um posicionamento da Vara 
de Execuções Penais.

As tropas da Força Nacional 
chegaram a São Luís na tarde desta 

Atuação 
da Polícia 
Civil

A Polícia 
Civil realiza 
diariamente 
patrulhamento 
nos principais 
pontos de São 
Luís. À noite, 
eles fazem 
policiamento 
ostensivo, 
realizam 
abordagens e 
autuações.

Polícia local tem trabalho intensivo

Recomendações

Aos agentes, Portela explicou que criminosos 
agiram para tentar fragilizar o Sistema de Segurança, 

após apreensão do equivalente a milhões de reais em drogas. 
“A força de segurança elaborou um plano estratégico para orientar 

as ações em parceria com a Força Nacional e os detalhes serão 
discutidos em reunião técnica de trabalho”, complementou.

Jefferson explicou, ainda, que a parceria entre o Sistema de Segurança do 
Estado e a Força Nacional, reforçará as ações de combate aos criminosos com 
o incremento do número de agentes da Força nos pontos fixos onde criminosos 

atuam para comandar tentativas de incêndios a ônibus. “Com o reforço dos 
policiais da Força Nacional cobrindo os pontos fixos onde a inteligência policial 

identificou a ação inicial de criminosos, a polícia do Maranhão, que conhece bem 
a Ilha e o interior, poderá intensificar ainda mais a ação enérgica de captura de 

suspeitos”, explicou.
Além da chegada dos policiais da Força Nacional de Segurança, a Polícia 

do Maranhão recebeu, na segunda-feira (23), o reforço de 80 policiais que 
concluíram curso de formação. Segundo Jefferson Portela, a presença 

desses novos soldados foi fundamental para impedir que novos 
ataques a ônibus ocorressem na cidade. A Secretaria de Segurança 

identificou os pontos de ação dos criminosos, que se 
deslocaram para a zona rural. Jefferson exemplificou o 

caso da Vila Maracujá, onde criminosos tentaram 
incendiar, sem sucesso, um ônibus na 

última segunda-feira.

terça-feira (24), em 20 via-
turas, um ônibus e um mi-

cro-ônibus. Os agentes 
estão divididos em três 
alojamentos, sendo 
um deles o Comple-
xo Esportivo do Es-
tádio Castelão, local 
de planejamento das 
ações que darão su-
porte à polícia do es-
tado no combate à 
violência.

Desde o estopim 
dos ataques, 16 veí-

culos foram alvos de 
incêndios, sete destes 

foram totalmente consu-
midos pelas chamas. O úl-

timo atentado foi registrado 
na noite de segunda-feira, dia 
23, na Vila Maracujá, zona ru-
ral de São Luís.

Operações de prevenção e combate 
à criminalidade com foco nos assaltos 
a pessoas e residências, crime organi-
zado, tráfico de drogas e homicídios na 
Região Metropolitana de São Luís. Um 
trabalho firme e intenso que vem sendo 
realizado desde o início da gestão Flá-
vio Dino, coordenado pela Secretaria 
de Estado da Segurança Pública (SSP). 
Fruto da ação conjunta das polícias Ci-
vil, Militar e Corpo de Bombeiros, as 
operações mostram como resultado 
a redução expressiva nos principais 
índices de violência. Por conta dessa 
articulação e planejamento contínuos, 
foi possível, frente aos ataques a coleti-
vos, uma resposta imediata da polícia, 
com identificação e prisão dos líderes 
das quadrilhas criminosas

A estratégia da polícia é enfraquecer 
as quadrilhas financeiramente, uma 
vez que as ações têm resultado em fe-
chamento de pontos de vendas de dro-
gas e em grandes apreensões. Outro 
ponto da ação policial está no cerco às 
quadrilhas para impedir os assaltos a 
pessoas e residências e na apreensão 
de armas de fogo. “Sem o lucro com as 
drogas eles migram para outros meios 
criminosos, a fim de conseguir dinheiro 
para manter seus negócios. Mas, com 
o forte trabalho integrado das polícias 

Sem o lucro com as 
drogas eles migram 
para outros meios 

criminosos, a fim de 
conseguir dinheiro 
para manter seus 

negócios

Lawrence Melo, 
delegado-geral de 

Polícia Civil

temos conseguido conter o avanço da 
criminalidade”, explica o delegado-geral 
de Polícia Civil, Lawrence Melo.

Na lista de ações desenvolvidas es-
tão as operações ‘Cidade Segura’, que 
age dentro dos bairros inibindo assaltos 
a residências e acabando com os pon-
tos de tráfico de drogas; ‘Transporte 
Seguro’ que tem foco na fiscalização 
dos coletivos e abordagens em pon-

tos de ônibus; ‘Ope-
ração Saturação’, que 
age em bairros de alta inci-
dência de casos com objetivo de 
conter crimes diversos; ‘Cerco Total’, 
também realizado nos bairros, sempre 
aos fins de semana, com foco nos rou-
bos a residências e homicídios; ‘Ope-
ração Catraca’, em que a atuação é de 
policiamento embarcado nos coletivos 
abordando suspeitos, e, se for o caso, 
conduzindo para as delegacias. “A po-
lícia não descansa. Estamos com nos-
sos homens nas ruas, comprometidos 
com o combate firme aos criminosos”, 
ressaltou o comandante-geral da Polí-
cia Militar, coronel Frederico Pereira.

O resultado do trabalho das polí-
cias culminou com a desarticulação 

das bases de quadrilhas de outros es-
tados que agiam no Maranhão. Só este 
mês, o Senarc apreendeu na Península 
e no Olho d’Água, R$ 700 mil em dro-
gas que seriam distribuídas dentro e 
fora da capital. “As apreensões têm 
sido realizadas assim que entram no 
Estado. A droga nem chega a ser dis-
tribuída. Sem o dinheiro, fruto desse 
tráfico, os criminosos não tem como 
se movimentar e isso incide na queda 
de outros crimes”, explicou o superin-
tendente de Combate ao Narcotráfico 
(Senarc), delegado Carlos Alessandro 
Rodrigues.

www.oimparcial.com.br

 Veja o vídeo 

Policiais agem
nas ruas de 

São Luís



Sarney promete ajuda 
a Sérgio Machado
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Em conversas com o antigo presidente da Transpetro, o maranhense ofereceu apoio para 
que seu processo não fosse enviado para a vara na qual atua Sérgio Moro, em Curitiba

E
m nova conversa divulgada 
do ex-presidente da Trans-
petro Sérgio Machado, o 
ex-presidente José Sarney 

(PMDB-AP) prometeu ajuda 
para evitar que seu caso fos-
se enviado para a primei-
ra instância, no caso, a 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
na qual atua o juiz Sérgio 
Moro. Sarney é o terceiro 
interlocutor de Machado a 
ser alvo de grampos, depois 
de Romero Jucá (PMDB-
RR), que foi exonerado do 
ministério do Planejamen-
to, e o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). 
Machado firmou acordo de de-
lação premiada homologado pelo 
ministro Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

De acordo com o jornal “Folha de 
S. Paulo”, a conversa foi gravada em 
março, mas não expõe com clareza a 
estratégia discutida por Sarney e Ma-
chado. Nos trechos publicados, Sarney 
se mostra preocupado com uma even-
tual delação de Machado e pede que 
não seja intermediada por advogados.

“Nós temos é que fazer o nosso ne-
gócio e ver como é que está o teu ad-
vogado, até onde eles (estão) falando 
com ele em delação”, afirma.

Machado responde que há insinua-
ções para a delação, provavelmente 
da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. Sarney diz, então, que advo-
gados não devem ser envolvidos:

“Mas nós temos é que conse-
guir isso (o pleito de Machado). 
Sem meter advogado no meio”.

O ex-presidente da Transpetro 
concorda, diz que “advogado não 
pode participar disso” e que 
“advogado é perigo-
so”. Sarney repe-
te três vezes: 
“Sem meter 
advogado”.

Em nota divulgada pela pre-
sidência do Senado na manhã 
de ontem, o senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) afirmou que 
as conversas com o ex-presi-
dente da Transpetro (subsidi-
ária da Petrobras), Sérgio Ma-
chado, não têm relação com 
a Lava-Jato e afirmou que é 
“hábito” receber pessoas que 
o procuram. Nos diálogos di-
vulgados, o senador defende 
mudanças na lei que trata de 
delação premiada de forma a 
impedir que um preso se torne 
delator. Esse procedimento é o 
mais usado nas investigações 
da Operação Lava-Jato.

“Os diálogos não revelam, 
não indicam, nem sugerem 
qualquer menção ou tentati-
va de interferir na Lava-Jato 
ou soluções anôma-
las. E não seria 
o caso por-
que nada 
vai inter-
ferir nas 
i n v e s t i -
g a ç õ e s”, 
destacou 
o texto as-

Resposta

À “Folha de S. Paulo”, o ex-presidente afirmou que 
conhece Sérgio Machado há muitos anos. “Fomos 
colegas no Senado Federal e tivemos uma relação 
de amizade, que continuou depois que deixei o 
Parlamento”, diz o texto assinado por Sarney.
“As conversas que tive com ele nos últimos tempos 
foram sempre marcadas, de minha parte, pelo 
sentimento de solidariedade, característica de minha 
personalidade. Nesse sentido, expressei sempre minha 
solidariedade na esperança de superar as acusações 
que enfrentava. Lamento que conversas privadas 
tornem-se públicas, pois podem ferir outras pessoas 
que nunca desejaríamos alcançar”, completou.

Reunião foi rejeitada

Ainda segundo a “Folha de S.Paulo”, o ex-presi-
dente José Sarney deixa claro na conversa que 

concorda com a iniciativa de evitar que o caso 
de Machado seja enviado para o juiz Sérgio 
Moro. “O tempo é a seu favor. Aquele negócio 
que você disse ontem é muito procedente. 
Não deixar você voltar para lá (Curitiba)”, 
diz o ex-presidente no grampo.

Sérgio Machado pede a Sarney que in-
dique horário e local para uma reunião en-
tre eles e Renan Calheiros. Diz ainda que 
Romero Jucá “também está aguardando”. A 
proposta é rejeitada pelo ex-presidente, que 

diz não achar a iniciativa conveniente. Na se-
quência, Sarney conta que o ex-senador Ama-

ral Peixoto dizia que “duas pessoas já é reunião; 
três é comício”.

Renan diz que diálogos não têm nada a ver com Lava-Jato

Mas nós temos é que conseguir isso 
(o pleito de Machado). Sem meter 

advogado no meio

José Sarney, ex-presidente

Duas pessoas já 
é reunião; três é 

comício

José Sarney,
 ex-presidente

Os diálogos não revelam, não 
indicam, nem sugerem qualquer 

menção ou tentativa de interferir na 
Lava-Jato ou soluções anômalas. 

E não seria o caso porque nada vai 
interferir nas investigações

Renan Calheiros, senador

sinado pela assessoria de im-
prensa da presidência do Se-
nado.

Em um dos trechos das con-
versas divulgados pela reporta-
gem, Machado sugere a Renan 
“um pacto”, que seria “passar 
uma borracha no Brasil” e cita o 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Renan responde: “Antes de pas-
sar a borracha, precisa fazer três 
coisas, que alguns do Supremo 
[inaudível] fazer. Primeiro, não 
pode fazer delação premiada 
preso. Primeira coisa, porque 
aí você regulamenta a delação.”

Renan diz, na conversa di-
vulgada, que todos os políticos 
“estão com medo” da Lava Jato. 
“Aécio está com medo. [me pro-
curou]: ‘Renan, queria que você 
visse para mim esse negócio do 
Delcídio, se tem mais alguma 

coisa’”, relatou Renan, em 
referência à delação 

do ex-senador Del-

cídio do Amaral, que citava o 
senador tucano e presidente 
do PSDB, Aécio Neves (PSDB-
MG). Delcídio teve o pedido 
de cassação de mandato por 
quebra de decoro parlamen-
tar aprovado, após um longo 
processo iniciado logo depois 
do senador ter sido preso, em 
novembro do ano passado, por 
obstrução da Justiça. O senador 
foi flagrado em conversa com 
o filho de Nestor Cerveró, ex-
diretor da Petrobras, oferecen-
do propina e um plano de fuga 
para que Cerveró não firmasse 
acordo de delação premiada 
com o Ministério Público no 
âmbito da Lava Jato.

Sobre essa citação do sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG), a 
nota diz que Renan pede des-
culpas “porque se expressou 

inadequadamente”. 
Na gravação, Re-
nan disse que o 

tucano estava com medo e o 
procurou pedindo para que o 
senador acompanhasse a dela-
ção do ex-senador Delcídio do 
Amaral para ver “se tem mais 
alguma coisa”. Segundo o texto, 
Renan se referia a um contato 
do senador mineiro que expres-
sava indignação e não medo.

Durante uma das conversas, 
Renan se mostra incomodado 
ao ser informado pelo senador 
Jader Barbalho (PMDB-PA) de 
que o presidente afastado da Câ-
mara, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), esteve com o presidente 
em exercício Michel Temer em 
março, antes de o peemedebista 
assumir a presidência da Re-
pública interinamente. 

“Como é que está, como 
é que está tua relação com o 
Michel?”, pergunta Machado. 
“Michel, eu disse pra ele, tem 
que sumir, rapaz. Nós estamos 
apoiando ele, porque não é in-
teressante brigar. Mas ele er-
rou muito, negócio de Eduardo 
Cunha... o Jader me reclamou 
aqui, ele foi lá na casa dele e ele 
estava lá o Eduardo Cunha. Aí 
o Jader disse: ‘Porra, também é 
demais, né?’”, respondeu Re-
nan Calheiros.

A nota reiterou ainda as 
críticas de Renan ao deputa-
do Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
a quem Renan chamou de ex-
presidente da Câmara. Cunha 
está afastado do mandato e da 
presidência da Câmara por uma 
liminar expedida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Nas duas últimas semanas, por mais de uma vez, o vere-
ador Honorato Fernandes (PT) utilizou a tribuna da Câma-
ra Municipal para denunciar uma intervenção que a Cemar 
vem realizando de forma incorreta ao longo da Avenida dos 
Africanos. Segundo o vereador, a irregularidade da interven-
ção se dá, pois alguns dos postes que estão sendo fixados 
ao longo da via estão instalados no meio da ciclovia, obs-
truindo a passagem dos pedestres, além de comprometer 
o visual paisagístico da cidade.

Homenagem 

O ato de servir ao próximo sem indagar de quem se tra-
ta deu motivo à concessão na tarde de terça-feira (24), pela 
Câmara de Vereadores, do título de Cidadã de São Luís à 
paulista de Tupi, Maria de Lourdes Nery Mendonça de Sou-
sa. A homenagem à generosidade do trabalho social desen-
volvido por ela em São Luís foi proposta pelo vereador José 
Joaquim Guimarães (PSDB) e aprovada pela unanimidade 
dos seus pares.

Tapa-buraco

Considerado um dos bairros 
mais populosos da cidade, o Co-
hatrac, em decorrência da ação 
rigorosa do inverno, encontra-se 
com algumas de suas ruas bas-
tantes danificadas, oferecendo 
dificuldades aos condutores de 
veículos e até de pedestres por 
conta das péssimas condições de 
tráfego. Por conta dos estragos fei-
tos pelas chuvas que castigaram 
a cidade nos últimos meses, o ve-
reador Pavão Filho (PDT), como 
representante do bairro e onde 
sempre conseguiu excelentes vo-
tações, está solicitando à Prefei-
tura de São Luís intervenção nas 
vias do Cohatrac que estão com 
acentuado nível de deterioração.

Repasse - O Congresso Nacional, reunido nesta terça-
feira (24), derrubou o veto que autoriza a União a vender 
imóveis, inclusive os terrenos de Marinha, destinando os re-
cursos ao Programa de Administração Patrimonial da União. 
O veto suprimia artigo que define o repasse de 20% da re-
ceita patrimonial decorrente da venda de bens e imóveis 
da União aos municípios e ao Distrito Federal. O senador 
Roberto Rocha (PSB-MA) encaminhou o voto em nome do 
PSB pela derrubada do veto. “ É uma questão de justiça para 
os municípios, essa divisão da receita promove equidade e 
justiça fiscal”, afirmou ele.

Resgate - A deputada estadual Valéria Macedo (PDT) par-
ticipou, na noite da última terça-feira (24), da cerimônia de 
formatura da 2ª turma de resgate e transporte. O curso para 
profissionais de Saúde que atuam no atendimento aeromé-
dico foi uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde e 
de Segurança Pública por meio do Centro Tático Aéreo (CTA).

Reunião - Durante a manhã de ontem (25), o deputado 
Alexandre Almeida (PSD) participou de uma reunião com 
o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho (PV).  Segundo 
o deputado, na oportunidade foi tratada com o ministro a 
necessidade de realização de ações focadas para preserva-
ção das nascentes existentes na região Leste maranhense, 
especialmente as localizadas em Timon.

 O vereador de São Luís, Francisco Chaguinhas (PP), 
inaugurou na tarde da última segunda-feira (23) o VIII 
polo do Projeto “Casa da Família” na capital maranhen-
se. Este polo de dança aeróbica fica no bairro Gancharia, 
localizado na área Itaqui-Bacanga. Centenas de pesso-
as estiveram na aula inaugural. Com uma surpresa gra-
dativa: cerca de 360 participantes marcaram presença, 
incluindo jovens, idosos e adultos. Só no primeiro dia 
foram 378 inscritos no projeto.

Ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado
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O objetivo é beneficiar 
os capitalistas rentistas e 
financistas – os grandes 
vitoriosos do momento

Do ex-ministro nos governos Sarney e FHC e um dos fundadores 
do PSDB, o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, para quem 
o áudio que derrubou Romero Jucá do Ministério do Planeja-
mento revela “uma das causas” por trás do impeachment de 
Dilma: paralisar a Operação Lava-Jato.

DESTAQUE

Todos têm condições, mas somente 
um nome pode ir. E quem quiser, 

precisa se viabilizar para isso

Carlos Brandão, presidente estadual do PSDB

,,

A força de Eliziane  
Gama com o PSDB

Com a destituição do 
deputado federal José 
Reinaldo da presidência 
da Comissão Provisória 
do PSB de São Luís, em 
24 horas, mostrou que 
a relação dele com o se-
nador Roberto Rocha 
azedou de vez. Agora 
o dono do pedaço é o 
vereador Roberto Ro-
cha Júnior. 

Roberto Rocha se dizia “in-
deciso” sobre a votação 
do impeachment de Dil-
ma Rousseff, mas acabou 
seguindo o PSB e votou a 
favor. A indecisão seria es-
tratégica para assumir o 
comando do partido em 
São Luís e emparedar o 
presidente regional, Lu-
ciano Leitoa. A parte de 
São Luís ele já conseguiu...

Reviravolta no ninho (1)

O deputado Neto Evangelista chegou atrasado ao PSDB 
nacional com seu projeto de disputar a Prefeitura de São 
Luís. O presidente regional Carlos Brandão foi mais rá-
pido no gatilho. Pegou Eliziane Gama pelo braço e levou 
a Aécio Neves, onde fechou aliança com PPS na eleição 
de outubro. 

Reviravolta no ninho (2)

No acordo fechado com Eliziane, Castelo também aban-
dona a candidatura e o PSDB indicará o vice na chapa. 
Mesmo não tendo sido revelado o nome, mas o ex-depu-
tado Pinto da Itamaraty está na linha de frente das nego-
ciações. Ele já tem cara de vice.

Reviravolta no ninho (3)

João Castelo, outro tucano de bico afiado, ficará equidis-
tante da campanha de São Luís, embora tenha posado para 
foto, sorridente, com Aécio, Eliziane, Roberto Freire, Bran-
dão e Pinto da Itamaraty. Em 2012, Eliziane propagou adesi-
vos e cartazes com o slogan “CAOSTELO”, agora seu aliado.

Golpes e 
contragolpes no PSB

O PSB maranhense reacende a sua velha crise e den-
tro dela os personagens que se abraçam, se odeiam e só 
se toleram. O partido não tem uma liderança que se faça 
ouvir, muito menos uma postura clara sobre os fatos que 
se movem à sua volta. A “canetada” (no sentido futebo-
lístico) que o senador Roberto Rocha deu no deputado 
federal José Reinaldo desnorteou também o presidente 
regional Luciano Leitoa e o deputado estadual Bira do 
Pindaré, que está com sua candidatura na rua. 

A estratégia do senador Roberto Rocha, que colocou o 
filho, Júnior, no lugar de Zé Reinaldo, na Comissão Provisó-
ria de São Luís, sugere a adubação do terreno em 2016 para 
o confronto direto com Flávio Dino nas urnas de 2018. Des-
de as eleições de 2014 que Rocha e Dino vivem se olhando 
por cima dos ombros. Seguidores do governador acham que 
ele virou o jogo do Senado, praticamente ganho por Gastão 
Vieira, a duas semanas da eleição. Já os “rochistas” descre-
vem outro cenário. Rocha também ajudou a eleger Dino.

Roberto não esconde a intenção de disputar o governo 
do Maranhão. Embora, metaforicamente, tenha repetido 
que depois de 2018 outras eleições virão. Mas seu gru-
po acha inexpressiva a participação do PSB no governo 
comunista. Seja como for, Rocha se articula com Elizia-
ne Gama na eleição deste ano, mas também tem rela-
ções estreitas com o prefeito Edivaldo Júnior, de quem 
foi vice até ir para o Senado. Edivaldo poderia ter o novo 
vice também com nome de Júnior (Roberto).

E para começo de conversa, Roberto Rocha consegue 
na nacional destituir o deputado José Reinaldo da pre-
sidência da Comissão Provisória de São Luís e colocar o 
filho, vereador Roberto Rocha Júnior, no lugar. Ele seria 
candidato à prefeitura da capital. Mas agora o tempo é 
o senhor da razão. As convenções estão chegando e não 
há mais prazo para nhenhenhém. O que está em risco 
é o projeto do deputado Bira do Pindaré, que deixou o 
governo para ser candidato. 

Sem tsunami (1)
José Sarney ficou para o “gran finale” na divulgação da 

sequência dos“grampos” do ex-presidente da Braspetro, Sér-
gio Machado, extraído de conversas com Romero Jucá, que 
despencou do governo Temer, e de Renan Calheiros. As de 
Sarney, figura emblemática da República, no entanto, não 
estremeceram Brasília, como era esperado. Sarney é Sarney...

Sem tsunami (2)
Sarney prometeu a Machado ajudá-lo a evitar que o 

caso dele fosse enviado para o juiz Sérgio Moro, em Curi-
tiba, desde que não houvesse “advogado metido no meio”. 
Machado pedia a Sarney para que intercedesse em não 
ter que delatar o que sabia na Operação Lava-Jato.

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

U
ma das parcerias polí-
ticas mais fortes para 
as eleições deste ano 
foi oficializada ontem, 

com a presença dos grandes co-
mandantes do PSDB e PPS. Em 
uma reunião que juntou os de-
putados federais Eliziane Gama 
(PPS), Roberto Freire (PPS-SP) e 
João Castelo (PSDB), o suplente 
de senador Pinto Itamaraty, o 
vice-governador do Maranhão, 
Carlos Brandão, e o senador Aé-
cio Neves (PSDB), foi selado um 
acordo de apoio dos tucanos à 
candidatura de Eliziane. O retor-
no será a vaga de vice na chapa.

O acordo beneficia muito a 
deputada, que até então vinha 
caminhando sozinha, defenden-
do a autocandidatura. Mesmo 
assim, ela aparece como uma das 
maiores preferências do eleitor 
ludovicense. Aliando este bom 
desempenho – que sofreu certa 
queda, a bem da verdade – ao 
poder de voto que o PSDB tem, 
Eliziane tem uma composição 
que vai brigar forte no pleito, 
com grandes possibilidades de 
sair vencedora, seja no primei-
ro ou no segundo turno.

Estabilidade

A articulação entre os parti-
dos garante um projeto agradá-
vel para ambos os lados. Além 
disso, equilibra as pontuações 
de intenção de votos para Elizia-
ne. Nos últimos meses, as pes-
quisas não oficiais que surgem 
de todos os cantos revelam que 
a deputada parou de crescer e 
que outros nomes passaram a 
ganhar mais carinho do eleito-
rado – caso do atual prefeito, 

Deputado Cleber Verde 
(PRB-MA) congratula-se com 
os cinco parlamentares con-
terrâneos que mais se destaca-
ram pela avaliação do site ‘Atlas 
Político’ no Maranhão, divul-
gado na semana passada, pelo 
grande jornal O Imparcial dos 
Diários Associados, junto com 
sua equipe de profissionais di-
nâmicos que nos mostra com 
destaque os mais atuantes na 
representatividade da banca-
da de 18 deputados do Estado, 
onde somente cinco foram os 
preferidos entre os 100 mais 
destacados.  

O parlamentar ressaltou a 
importância dessa avaliação en-
tre a sociedade, que vem acom-
panhando a atuação dos par-
lamentares eleitos que se faz 

Cleber Verde parabeniza conterrâneos

Tempo de TV e Rádio

A coligação com o PSDB dá um bom tempo para Eliziane, tendo 
em vista que os tucanos têm uma boa base na Câmara Federal – 
parâmetro para determinar o tempo de propaganda.

Espaço grande

Em uma eventual vitória de Eliziane, o PSDB terá grande participa-
ção no governo, tendo direito de indicar nomes para secretariado.

Com o apoio dos Tucanos, candidata à prefeitura pelo PPS ganha mais força para 
buscar a vitória nas eleições municipais em 2016. Nome do vice será debatido

FIQUE SABENDO

Edivaldo Holanda Júnior (PDT). 
O PSDB tem um forte grupo e 
alto poder de voto. Com um 
partido da envergadura dele, 
qualquer candidato aumen-
ta suas condições de êxito em 
eleições. 

Por isso, o novo aliado pode – 
e deve – apontar o vice na chapa 
de Eliziane, que já tinha Rede 
Sustentabilidade, PTN e PTdoB. 
Solução para um problema, sur-
ge outro: a indicação do vice.

Disputa por vice

O PSDB tem garantido a vaga 
de vice-prefeito na chapa – algo 
que deve ser confirmado nas 
convenções partidárias de agos-

to. Isso não significa tranqüili-
dade para o partido, que terá 
que decidir entre alguns nomes 
que se colocaram a disposição 
para candidatura própria e agora 
devem negociar a composição 
majoritária na coligação.

O nome mais forte nesta dis-
puta parece ser o de Pinto Ita-
maraty. Suplente de senador, 
Pinto poderia não se interessar 
na vaga, caso o titular do Con-
gresso, Roberto Rocha (PSB), 
tivesse sido chamado para com-
por o ministério de Temer – isso 
chegou a ser cotado. Mas não 
houve esse convite, o que dei-
xa Pinto muito a vontade para 
ser vice de Eliziane.

Uma composição que nem 

o mais incrédulo andante do 
mundo político poderia ima-
ginar também é viável: Elizia-
ne ter como vice João Castelo. 
A deputada foi muito crítica 
com Castelo, quando ele esta-
va como prefeito de São Luís. 
Caso Castelo não aceite ir, mas 
queira a vaga, ele pode indicar 
o vereador José Joaquim, que 
é muito ligado a ele.

Há, ainda, uma terceira via, 
mas com menor possibilidade, 
que seria o secretário de Desen-
volvimento Social do Estado, 
Neto Evangelista, surgir como 
vice. Mas Neto pode não topar, 
pois ele estava certo de uma can-
didatura própria do PSDB. O 
mais provável é que ele conti-
nue atuando como secretário ou 
então volte à Assembleia Legis-
lativa, de onde está licenciado.

Todos três (Pinto, Castelo 
e Neto) estiveram em Brasília. 
Pinto e Castelo foram à reunião. 
Neto acompanhou de fora. “To-
dos têm condições, mas somen-
te um nome pode ir. E quem 
quiser, precisa se viabilizar para 
isso”, disse o presidente esta-
dual do PSDB, Carlos Brandão.

Já Eliziane Gama, quer tratar 
de discutir o plano de governo 
a ser proposto o quanto antes. 
“Do ponto de vista formal, a 
concretização só se dá no re-
gistro da candidatura e isto será 
feito na convenção partidária 
em agosto. Já foi firmado com 
as lideranças do PSDB o apoio 
do partido ao projeto de can-
didatura do PPS. A partir de 
agora, o projeto será discutido 
de forma conjunta, reunindo 
lideranças do PPS, PSDB, PTN, 
PTdoB e da Rede Sustentabi-
lidade, para a construção de 
um programa que seja coeso as 
eleições municipais de 2016”.

Eliziane Gama posa para foto com líderes do PSDB e PPS, após reunião que sacramentou a aliança dos dois partidos para eleições municipais

representar no Congresso Na-
cional. Isso denota a desenvol-
tura de seus eleitores que lhes 
confiaram com sufrágio, para 
representá-los no cenário po-
lítico e administrativo do país. 
Por isso, tornam-se mais exi-
gentes, despertando-os para um 

consenso de advertência, com 
maior atenção para a missão 
que lhes foi depositada. 

Cleber Verde salienta o di-
namismo da equipe jornalís-
tica de O Imparcial, que dá 
ênfase a esse tema relevante 
para os políticos procurarem 

melhorar o seu trabalho junto 
ao povo. E ainda destaca os 90 
anos de fundação desse primo-
roso veículo de comunicação.   
Deputado Cleber Verde, como 
parlamentar, faz parte de três 
Comissões de maior importân-
cia para o país, onde defende 
os interesses da sociedade e 
dos estados brasileiros. 

Segundo o deputado, “a po-
pulação imagina que o traba-
lho do parlamentar acontece 
no plenário. Quando na verda-
de, o grande trabalho do par-
lamentar acontece nas Comis-
sões! É onde o projeto de lei é 
debatido, e onde ele é, de fato, 
checado na sua essência e aten-
de o caráter numérico na sua 
aprovação para poder chegar 
ao plenário”, disse Cleber. 

O grande trabalho 
do parlamentar 

acontece nas 
Comissões 

Cléber Verde, 
deputado federal

,,
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População em alerta

Um diálogo golpista

O município de Rosário era conhecido 
por fabricar uma excelente farinha, também 
conhecida como Farinha de Carema.  A 
denominação “Carema” refere-se à estação da 
estrada de ferro que escoava a produção, que  foi 
inaugurada em 1919 e deu origem a um dos mais 
importantes bairros da região que hoje pertence 
ao município de Santa Rita. Atualmente, Santa 
Rita é considerada no Maranhão a “terra da 
farinha”. A partir da raiz da mandioca, são 
produzidas as farinhas seca, d’água e mista, a 
goma ou fécula, o tucupi e a farinha de tapioca.  
Depois de limpa, peneirada e torrada, a farinha 
está pronta para o consumo.

Jornalismo: 3212-2010/3212-2049

Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

Classificados: 3212-2087

Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br

End.: Rua Assis Chateaubriand S/N- Renascença II - São Luís-MA - CEP: 65075-670

WhatsApp: (98) 991888267

facebook.com.br/oimparcialma

Twitter: @imparcialonline

Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online

www.oimparcial.com.br
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Diretor-Presidente

pedrofreire@oimparcial.com.br
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Retrato da
história

Curtiu...
Comentários dos internautas  de O IMPARCIAL. Faça  o seu! 
www.oimparcial.com.br ou em nossas redes sociais:
 www.facebook/oimparcialma -  WhatsApp 99188 8267

 NUNA NETO
Em 26 de maio de 

2015, O Imparcial trou-
xe como destaque a se-
guinte manchete: "Au-

torizado concurso para 
3 mil professores". Na-

quele dia, os deputados 
estaduais aprovaram 
a criação de 3.001 va-
gas em um concurso 

para professor de Edu-
cação Básica. As áreas 
contempladas com o 
maior número de va-

gas foram a língua por-
tuguesa – com 518 – e 

matemática (341). O 
anúncio de concurso 
público para profes-

sores foi feito pelo go-
vernador Flávio Dino 

(PCdoB) em janeiro da-
quele ano. NOSSOS TELEFONES:  GERAL: 3212-2000    COMERCIAL: 3212-2030    CLASSIFICADOS: 3212-2020    CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 3212-2012   REDAÇÃO: 3212-2010 
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 Alta   

Baixa  

Alta

Baixa  

  Marés   Giro  Bastidores

A música Você é Tudo, do 
cantor e compositor maranhen-
se Mano Borges, é interpretada 
pelo grupo baiano Jammil e Uma 
Noites em novela global das sete.

  #pdv
A  Secma  reuniu-se, na sema-

na passada, com representantes da 
sociedade civil, para apresentar e 
deliberar ações relacionadas à pro-
dução dos arraiais.

  Impar
Mais um pré-candidato é anun-

ciado à sucessão do prefeito de São 
Luís, Edivaldo Júnior. O presiden-
te da Câmara Municipal,  Astro de 
Ogum (PSL), também vice-prefeito 
da capital, promete entrar no páreo.

Ano LXXXIX   Nº 34.275

Tiro Livre

O Sampaio aparece entre os 
três primeiros colocados do Bra-
sileiro, mas  a torcida só reclama e 
faz críticas contundentes ao time 
e à comissão técnica.

Colaboradores do Sebrae, empre-
sários e profi ssionais liberais par-
ticiparam do curso Formação de 
Liderança em Coaching em Im-
peratriz.

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

SUPERESPORTES 4

Flamengo 
quer 

contratar 
Guerrero
 SUPERESPORTES  4

 Sampaio 
confi rma 

dispensa de 
oito  jogadores

 SUPERESPORTES  4

+

www.oimparcial.com.br/superespor

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2015

Jos

CIAL ESPE

O governo está colocando em prática o programa 
de Habitação Rural no Maranhão. São R$ 10,15 milhões 

investidos tanto na obra física, quanto em trabalho 
social. “Precisamos de políticas específi cas para que os 

maranhenses vivam a plenitude de direitos. Por isso, estamos 
investindo, inicialmente, nos 30 municípios com piores IDHs 

e reforçando as ações do Plano de Ações ‘Mais IDH’. 
URBANO

R$ 10 milhões para 
construção de moradias

URBANO

Autorizado concurso 
para 3 mil professores  

Os deputados estaduais aprovaram, na tarde de ontem, a criação de 3.001 vagas por meio de concurso para professor de Educação Básica.
 As áreas contempladas com o maior número de vagas pelo Projeto de Lei 217/2014, de autoria do Poder Executivo, são língua portuguesa – com 

518 – e matemática (341). O anúncio de concurso público para professores foi feito pelo governador Flávio Dino (PCdoB) em janeiro.
POLÍTICA  3

 Caminhões-pipa são alvos 
de fi scalização em São Luís  

Emoção e dor em 
sepultamento das 

vítimas de Panaquatira  
O policial Max Muller Rodrigues de Carvalho, de 

28 anos, foi enterrado ontem no  Cemitério Jardim 

da Paz, em São José de Ribamar.  Amigos, colegas 

de trabalho da Polícia Militar e familiares partici-

param do enterro (foto). As outras vítimas do crime 

em Panaquatira também foram enterradas ontem. 

O produtor musical e corretor de imóveis Alexan-

dro Carvalho foi enterrado na cidade de Anapurus, 

a 280km de São Luís, e Ananda Brasil Mendes, às 

16h, no Cemitério Municipal de Poção de Pedras. 
URBANO 2

ENEM Valor da  inscrição  
aumenta 80% 

 Isento que  faltar à prova
 terá que pagar valor da taxa

Mulher é  
esquartejada 
pelo marido

em Bacabeira

B A R B Á R I E
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URBANO 2 URBANO 2

"Estamos no encalço 
dos  criminosos"  

 Aritanã , tenente-coronel

GILSON TEIXEIRA\OIMP\D.A PRESS
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00:58 4.8

06:49 1.8

13:02 4.7

19:28 1.8

A gerente regional do Revezamento da Tocha, Jeniffer Oli-
veira, apresentou a proposta ao prefeito Edivaldo e à equipe 
de governo. Ao todo, 250 cidades vão receber o tour da Tocha 

Olímpica e 83 serão sedes da Celebração do evento. O anúncio 
das cidades que receberão o evento sairá em junho.

 O Instituto de Metrologia do 
Maranhão (Inmeq-MA) iniciou a 
“Operação Especial Que Beleza”, 
com objetivo de fi scalizar produtos 
elétricos destinados para a beleza.  
A operação foi defl agrada pelo 
Inmetro em todo o Brasil. São alvos 
da fi scalização produtos como 
chapinhas, secadores de cabelo, 
depilador elétrico, barbeador elétrico, 
modeladores e máquinas de corte. 

URBANO 2

 Inmeq fi scaliza
produtos  

para beleza  

 São Luís está na seleção 
para Cidade  do Tour da 
Tocha Olímpica de 2016  
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n Emerson Martins - Os melhores jogadores que o 
Sampaio tinha estão no Paraná, não sei por que saíram. 
Acho que vai cair este ano.

n Josuel De Jesus - Olha a terceira divisão, gente, va-
mos jogar bola.

n Josy Mello - Me conte uma novidade, esse Sampaio 
tá com nada. Que vergonha!

Louvável o empenho do Ministério 
da Saúde em bater a meta da campanha 
nacional de vacinação contra a gripe, en-
cerrada oficialmente na semana passa-
da, e ultrapassar a cobertura de 80% do 
público-alvo (crianças de seis meses a 5 
anos, além de grávidas e idosos). Mas a 
guarda não pode ser baixada, sob o risco 
de se inflarem as estatísticas de óbitos 
causados pelo vírus presente nas várias 
cepas existentes.

Até o início deste mês, foram regis-
trados quase 3 mil casos de influenza de 
todos os tipos no país, sendo quase 2.400 
por influenza A, a temida H1N1, com 470 
mortes. E a vacinação em massa é a arma 
mais eficiente contra esse mal. O índice 
alcançado pela campanha deve ser cre-
ditado aos estados que anteciparam a 
vacinação diante da gravidade do mo-
mento, decisão acertada, mas tomada 

não sem alguma polêmica.
A população deve ficar alerta para a 

possibilidade de ainda conseguir a vaci-
na nas unidades de saúde públicas, pois 
o governo federal distribuiu 54 milhões 
de doses para imunizar 49,8 milhões de 
pessoas que se encaixam nas caracte-
rísticas do público-alvo.

Especialistas da área se mostram cé-
ticos quanto à disponibilidade dessa re-
serva técnica, mas o Ministério da Saúde 
informa que nos estados nos quais a meta 
de imunização não foi alcançada e ainda 
existem doses da vacina (ela é trivalente e 
imuniza contra os subtipos H1N1, H3N2 e 
influenza B), a vacinação deve continuar. 
Mesmo quem não conseguiu se vacinar 
na rede pública e faz parte do grupo mais 
vulnerável não deve deixar de se imunizar.

Muitos perguntam o porquê de o Mi-
nistério da Saúde não ter imunizado cada 

brasileiro e a resposta está na recomen-
dação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de que a opção recai nos grupos 
prioritários. Essa política também é res-
paldada por estudos epidemiológicos e 
pelo comportamento das infecções res-
piratórias, que têm como principal agen-
te o vírus da gripe. Portanto, receberam 
prioridade os grupos mais suscetíveis ao 
agravamento de doenças respiratórias.

Pesquisas demonstram que a vacina-
ção pode reduzir entre 32% e 45% o nú-
mero de hospitalizações por pneumo-
nias e de 39% a 75% a mortalidade por 
complicações da influenza. O lado posi-
tivo é que o combate ao vírus no Brasil é 
possível graças à rede de unidades para 
a vigilância da influenza, sem a qual não 
estaríamos capacitados para combater 
essa enfermidade que vem assolando a 
humanidade há séculos.

AURELIANO 

NETO
JUIZ DE DIREITO

Comecemos. É interessante descontex-
tualizar, para que se possa compreender 
(mas isso quem quiser; por favor, ninguém 
é obrigado a tanto) a irresponsabilidade cri-
minosa, política, jurídica e histórica, com 
mais uma mancha a toldar o Estado bra-
sileiro, vitimado durante a sua curtíssima 
vida democrática por sucessivos golpes, 
inclusive com golpe dentro do golpe, como 
ocorreu na posse de João Goulart, que teve 
que engolir goela adentro, o sistema par-
lamentarista, e, também no curso da dita-
tura militar-civil e midiática de 64, quan-
do do afastamento de Costa e Silva, por 
ter sido acometido de derrame cerebral, o 
vice-presidente Pedro Aleixo, que era civil, 
foi vetado de assumir pelas forças armadas, 
dando-se o golpe dentro do golpe.

Então, comecemos:
Sérgio Machado, ex-presidente da 

Transpetro, subsidiária da Petrobras, 
que foi demitido do cargo sob suspeita 
de repassar propina de empresas contra-
tadas para políticos do PMDB: – Rome-
ro, então, eu acho a situação gravíssima. 
Romero Jucá, ministro do planejamento 
do governo provisório de Michel Temer: 
– Eu só acho o seguinte: com Dilma não 
dá, com a situação que está. Machado: – 
Aquele pessoal que resistiu acordou e vai 
dar merda (...) Tem que ter um impeach-
ment. Jucá: – Tem que ter impeachment. 
Não tem saída. (...) Tem que mudar o go-
verno pra poder estancar essa sangria. 
Machado: – A solução mais fácil era botar 
o Michel. Jucá: – Renan que está contra, 
porque não gosta do Michel, porque o 

Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece 
o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha está 
morto. Machado: – É um acordo botar o 
Michel, num grande acordo nacional. Ma-
chado: – O Renan é totalmente “voador”. 
Ele ainda não compreendeu que a saída 
dele é o Michel e o Eduardo. Na hora que 
cassar o Eduardo, que ele tem ódio, o pró-
ximo alvo, principal, é ele. Então quanto 
mais vida, sobrevida, tiver o Eduardo, me-
lhor pra ele. Ele não compreende isso não.

E o diálogo dos dois condestáveis da Re-
pública, um deles, o notório Romero Jucá, 
mais condestável do que o outro, porém 
ambos envolvidos em grandes e suntuosas 
falcatruas, vai em frente. Cada um queren-
do salvar a sua pele, e o impeachment da 
presidenta Dilma é a salvação dessa corja 
e de tantas outras corjas de safados. Não 
escapa ninguém. Sigamos acompanhando 
esse revelador diálogo golpista.

Jucá: – Tem que ser um boi de piranha, 
pegar um cara, e a gente passar e resolver, 
chegar do outro lado da margem. Indaga-
se: que boi de piranha? Que cara? O Cunha, 
com certeza, utilizado para fazer a traves-
sia. Ele seria útil até o momento final do 
procedimento do impeachment na Câma-
ra Federal. No Senado, teria o controle da 
bancada do PMDB, comandada pelo gol-
pista Jucá, e dos aliados do PSDB .

Machado: – A situação é grave. Porque, 
Romero, eles querem pegar todos os po-
líticos. Jucá: – Acabar com a classe políti-
ca... Machado: – E o PSDB não sei se caiu 
a ficha já. Jucá – Caiu. Todos eles Aloysio 
(Nunes, senador), Serra, Aécio. Macha-
do: Caiu a ficha. Tasso (Jereissati) tam-
bém caiu? Jucá: – Também. Todo mundo 
na bandeja para ser comido. Machado: – 
O primeiro a ser comido vai ser o Aécio. 
O Aécio não ganha p... nenhuma. Jucá: – 
Não esquece. Nenhum politico desse tra-
dicional ganha eleição, não. Machado: – O 

Aécio, rapaz... O Aécio não tem condição, 
a gente sabe disso. Quem que não sabe? 
Quem conhece o esquema de Aécio? Eu, 
que participei de campanha do PSDB... 
Jucá: – É, a gente viu tudo.

Cabe aqui uma parada. Talvez quem não 
saiba nada sobre o Aécio é o juiz Moro, o Mi-
nistério Público Federal e a polícia federal, 
porque seu nome tem sempre aparecido 
em delações premiadas, com a acusação de 
recebimento de propina. Mas Dilma, por 
não compactuar com as falcatruas, pagou 
o pato. O pato da Fiesp, que participou ati-
vamente do impeachment da presidenta.

E o diálogo golpista fica mais sério.
Jucá: – Conversei ontem com alguns 

ministros do Supremo. Os caras dizem ‘ó, 
só tem condições de... sem ela (Dilma). 
Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os 
caras querem tirar ela, essa p... não vai 
parar nunca. Machado: – Um caminho é 
buscar alguém que tem ligação com Teori 
(Zavascki), mas parece que não tem nin-
guém. Jucá: – Não tem. É um cara fecha-
do, foi ela (Dilma) quem botou...

Dedução óbvia: Romero Jucá não sabia 
que estava sendo gravado, de outro modo 
não soltava a língua com soltou. Planejou 
com Eduardo Cunha, Michel Temer e o 
pessoal do PSDB o golpe. Manteve contato 
com ministros do Supremo. Assim ele diz. 
Quais? Exclui apenas Teori Zavascki, um 
jurista sério, sem vinculação partidária, e 
de conduta ilibada, requisitos morais em 
desuso nos tempos atuais, e o impeach-
ment saiu logo em seguida, tendo caído 
a ficha dos líderes do PSDB. Numa demo-
cracia séria e num Estado de direito, sem 
preponderância dos grupos econômicos, 
o impeachment, desde a sua origem, seria 
anulado pelo Supremo, por atentar contra 
um dos poderes da República, bastando, 
para isso, uma mera e simples petição de, 
no máximo, vinte linhas. Mas...

Professores da rede municipal de São Luís 
fazem mobilização por reajuste salarial

n Mary Luce Ribeiro - Ao meu entender, quando o 
professor está na rua reivindicando condições melho-
res tanto para ele, como para o seu alunado, ele está 
dando uma aula.  Aula de Cidadania.

n Vanusa Spindller - Ensinar que é bom .... : )

n Aury Barbosa Martins - Prefeito Edivaldo, procu-
re ver as reivindicações dos professores, eles merecem 
respeito e ser ouvidos.

Força Nacional vai atuar em pontos 
fixos da região metropolitana

n Jonas Serejo - Força Nacional é inconstitucional. 
Por que não chama o Exército?

n Giza Laquel - Agora é tarde, Inês é morta.

Rodoviários pedem escolta policial 
em ônibus na zona rural

n Francisco Viveiros de Abreu - A Força Nacional 
deve mostrar a esses criminosos picaretas covardes 
que lugar de bandido é grampeado e enquadrado... 
Brasil...zil...zil...zil...

n Alan Jorge Santos - Isso é uma vergonha para nos-
sa cidade, ônibus andar com escolta.

n Isaias Silva - Sobre policiais dentro dos ônibus, 
“nunca vi, eu só ouço falar”.

Sampaio perde dentro de casa para o Paraná
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Alcoolismo: batalha 
das empresas pela prevenção

Servis Segurança abraça campanha contra o consumo abusivo de álcool e traz 
a São Luís palestrante que perdeu fortuna para a bebida e outras drogas

E
nquanto o álcool é a dro-
ga lícita mais consumida 
no mundo, o alcoolismo é 
considerado um proble-

ma de saúde pública primário, 
crônico, cujo desenvolvimento 
pode ser influenciado por fatores 
genéticos, psicossociais e am-
bientais. O problema, que é con-
siderado progressivo e pode ser 
fatal em longo prazo, é causado 
pelo consumo abusivo de bebi-
das alcoólicas e se revela, geral-
mente, acompanhado por dis-
torções do pensamento e pela 
negação. 

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), o Brasil 
ocupa o 5º lugar entre os paí-
ses sul-americanos em mortes 
por alcoolismo. Estudos diversos 
comprovam que os efeitos do ál-
cool no sistema nervoso central 
podem ir de um simples estado 
de euforia à inquietação, irrita-
bilidade, comportamento vio-
lento, até à percepção distorci-
da de profundidade, distância, 
tempo, dimensões, formas e mo-
vimentos. 

5º

Posição do Brasil 
em mortes por 

alcoolismo em países 
sul-americanos

Atualmente, grandes grupos 
empresariais têm exercido pa-
pel importantíssimo na socie-
dade, pela iniciativa de investir 
fortemente em ações que pro-
movem cidadania, segurança 
e qualidade de vida entre seus 
colaboradores. Conscientes de 
sua responsabilidade social, eles 
têm chamado para si a tarefa 
de conscientizar seus funcio-
nários quanto à problemática 
das drogas, do aborto e outros 
temas relevantes.

No mercado de segurança 
há 42 anos, 17 deles no Mara-
nhão, a Servis Segurança, por 
exemplo, vem promovendo pa-
lestras sobre os malefícios cau-
sados pelo álcool, para evitar 
e prevenir o alcoolismo entre 
seus milhares de funcionários, 
espalhados por vários estados 
do Norte e Nordeste do país. O 
empresário e diretor do Gru-

po, Luís Eduardo Girão, que 
durantes dois dias reuniu seus 
funcionários em São Luís para 
evento sobre o tema, diz que 
“a iniciativa visa sensibilizar 
e levar a equipe à reflexão e à 
autoavaliação”. 

O ponto alto do evento, ocor-

rido nos últimos dias 22 e 23, foi 
a palestra proferida por Jorge 
Damasceno, cuja impressio-
nante história de superação, 
depois de perder uma fortuna 
avaliada em R$ 70 milhões para 
o álcool e outras drogas, virou 
documentário. 

O material, patrocinado e 
produzido pelo Grupo Servis 
Segurança, e apoiado por im-
portantes entidades do Ceará, 
relata o inferno vivido pelo em-
presário em sua odisseia pelo 
mundo tenebroso do vício. 

Damasceno, que hoje se 
autointitula “O sobreviven-
te”, utiliza seu conhecimento 
de causa para ajudar pessoas 
que enfrentam o mesmo pro-
blema, ou apenas conscienti-
zá-las. “Nunca passou pela mi-
nha cabeça que podia ajudar 
alguém com a minha história 
de vida”, disse Jorge.

A iniciativa visa 
sensibilizar e 
levar a equipe 
à reflexão e à 
autoavaliação

Luís Eduardo Girão 
Servis Segurança

 Nunca passou pela 
minha cabeça que 

podia ajudar alguém com 
a minha história de vida

Jorge Damasceno, 
palestrante

Consumo per capita X prevenção
O álcool é consumido pra-

ticamente em todo o mundo. 
No Brasil, o consumo total es-
timado é equivalente a 8,7 li-
tros por pessoa, quantidade 
superior à média mundial. 
Estima-se que homens con-
sumam 13,6 litros por ano, e 
as mulheres, 4,2 litros. 

Para a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), o 
uso abusivo do álcool pode co-
locar em risco o trabalhador, a 
empresa em que ele atua e, em 
alguns casos, os clientes da em-
presa. A entidade conclui que 
trabalhadores que consomem 

álcool e outras drogas apresen-
tam maior probabilidade de 
se envolverem em acidentes 
e de se ausentarem mais fre-
quentemente do trabalho, do 
que aqueles que não fazem uso 
dessas mesmas substâncias.

Embora os problemas li-
gados ao álcool e às drogas 
sejam preocupações perma-
nentes de gestores no Brasil 
e no mundo, e para evitá-los 
sejam necessárias ações pre-
ventivas contínuas dentro das 
empresas, Girão explica que 
a iniciativa da Servis não visa 
exclusivamente manter a pro-

dutividade e a competitividade 
de sua força de trabalho, mas 
objetiva, antes disso, proteger 
a saúde, o bem-estar e a se-
gurança da equipe.

 “A Servis visa que a equipe 
tenha plena consciência dos 
problemas causados pelas dro-
gas, mas, sobretudo, que ela 
tenha responsabilidade con-
sigo própria e compromisso 
com seus sonhos. O alcoolis-
mo pode levar não apenas à 
incapacidade no cumprimento 
de suas tarefas, mas também 
à privação da realização des-
ses sonhos”, finaliza. 

“Hoje eu não tenho dez cen-
tavos, mas sou feliz”. Foi assim 
que Jorge Damasceno iniciou 
a entrevista ao jornal O Impar-
cial. Filho de uma das famílias 
mais tradicionais de Fortaleza, o 
empresário era herdeiro de um 
império que durou mais de 50 
anos no Ceará. “Minha família 
era uma das dez mais ricas do 
estado”, revelou. Aos 56 anos, e 
limpo há 10, Jorge conta uma 
história trágica, mas que, segun-
do ele, ao fim tinha um propó-
sito divino. “Se Deus quisesse 
me devolver toda minha fortu-
na hoje, não aceitaria, pois hoje 
me considero um homem feliz”.

Sua viagem ao inferno se ini-
ciou aos 13 anos, quando expe-
rimentou álcool pela primeira 
vez. O álcool foi a porta de en-
trada para outras drogas, como 
maconha, LSD, ecstasy e coca-
ína. “Cheguei até a fumar cra-
ck”, revelou. 

Próspero e bem-sucedido, 
parte do grupo Damasceno 
incluía uma cadeia de lojas de 
eletrodomésticos, fábricas de 
sapatos (Kemp, vendida pos-
teriormente para a Grendene), 
com escritório de vendas na Eu-
ropa e Estados Unidos, indús-
tria e lojas de roupas, além de 
empreendimentos na área da 
hotelaria. Nele, Jorge começou 
a trabalhar muito cedo, assim 
como a também beber muito 
e usar drogas. Fez uso dessas 
substâncias durante 35 anos. 

O vício afetava em cheio as 
relações com a família, que aos 
poucos foi se distanciando. Jor-
ge abandonou seis mulheres e 
seis filhos. Segundo ele, trocava  
esposa por prostitutas, uma gar-

A história

Os vários problemas relacio-
nados ao álcool e outras drogas 
no local de trabalho, além de cau-
sarem grande prejuízo financeiro 
às corporações, afetam direta-
mente a saúde dos trabalhado-
res, seu bem-estar e a sua segu-
rança. E vão além: deterioram a 
vida pessoal, geram crises con-
jugais ou familiares, depressão, 
tensão psicológica, estresse no 
trabalho ou fora dele, perda de 
emprego e problemas legais e 
financeiros.

A iniciativa pela prevenção

Consumo per capita X prevenção

Minha família era 
uma das dez mais 

ricas do estado. 
Se Deus quisesse 

me devolver 
toda minha 

fortuna hoje, não 
aceitaria, pois hoje 
me considero um 

homem feliz

rafa de uísque e um cigarro de 
maconha. Tinha carros de luxo, 
imóveis de alto padrão, adorava 
sapatos caros e não abria mão 
das noitadas com mulheres e 
amigos. Após perder tudo, vi-
veu nas ruas por dois anos até ser 
resgatado pela irmã, Margarete 
Damasceno, que o levou para o 
Instituto Volta Vida, coordena-
do pelo psicólogo especialista 
em dependência química, Os-
mar Diógenes Parente. “Pedia 
esmola, perdi quase todos os den-
tes, morava num terreno baldio 
e cheguei a ser preso umas cinco 
vezes. Eu não roubava, mas era 

preso por vadiagem e solto no 
dia seguinte”, relembra.

 Entre uma e outra inter-
nação, Jorge teve várias reca-
ídas, mas diz que foi “tocado 
por Deus” há 10 anos, ao reen-
contrar a filha Líbia, de 24. Com 
ela, reencontrou Graça, a mãe 
da jovem, com quem se casou e 
vivem juntos até hoje, com dois 
netos, Vítor e Pedro Hugo.  “Hoje 
sei como é amar e ser amado, 
me sinto útil. Tenho um papel 
importante dentro da minha fa-
mília e na sociedade. Agora sei 
qual o real significado de amor, 
pois, quando estava arruman-
do as minhas malas para viajar 
a São Luís, meu neto me disse: 
'Vovô, eu te amo'”. 

 Atualmente, além de pales-
trante parceiro da Servis Seguran-
ça, Jorge atua na Guarda Munici-
pal de Maracanaú, é voluntário 
em projetos como o “Muda Mu-
lher”, que tem um setor voltado 
para dependentes químicas, e 
de campanhas como a intitu-
lada “Amor à vida”. Ele também 
é parceiro da Comissão de Po-
líticas sobre Drogas da Ordem 
dos Advogados do Brasil, secção 
Ceará (OAB-CE).
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G I RO
Ao que eu sei, o único em que ela (Dilma) está envolvida 
diretamente é que falou com o pessoal da Odebrecht 
para dar para campanha do... ”
José Sarney, em trecho do diálogo com Sérgio Machado

São Luís, quinta-feira, 26 de maio de 2016

Viva no Pátio Norte

O Governo do Estado inaugura, na se-
gunda-feira (30), às 10h30, mais um Viva 
na Região Metropolitana de São Luís. A 
unidade funcionará no Pátio Norte Shop-
ping, na Estrada de Ribamar. A iniciativa 
faz parte do projeto de expansão e des-
centralização do VIVA, visando propor-
cionar mais qualidade, conforto, seguran-
ça e economia ao público. As instalações 
atendem às normas de acessibilidade ne-
cessárias à garantia do direito de ir e vir 
de todo cidadão.

Bens da União

O Congresso Nacional derrubou o veto 
62/2015 à MP 691/2015, que autoriza a 
União a vender imóveis, inclusive os ter-
renos de Marinha, destinando os recur-
sos ao Programa de Administração Patri-
monial da União. O veto suprimia artigo 
que define o repasse de 20% da receita 
patrimonial decorrente da venda de bens 
e imóveis da União aos municípios e ao 
Distrito Federal. O senador Roberto Rocha 
(PSB-MA) encaminhou o voto em nome 
do PSB pela derrubada do veto. “É uma 
questão de justiça para os municípios, 
essa divisão da receita promove equida-
de e justiça fiscal”, afirmou ele.

Posse

O secretário de Estado de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Jhonatan Uelson Perei-
ra de Sousa Almeida, tomou posse ontem 
como conselheiro do Sebrae no Maranhão. 
A solenidade de posse aconteceu durante 
a reunião ordinária do Conselho Delibe-
rativo Estadual do Sebrae, que acontece 
mensalmente na sede da instituição. Na 
mesma ocasião, também tomaram posse, 
como conselheiros suplentes da entidade, 
André Bello de Sá Rosas Costa (também 
representando a Secti) e Maisa Holanda 
Feitosa, indicada pelo Sebrae Nacional. 

Meio ambiente

A nova secretária 
municipal de Meio 
Ambiente, a advoga-
da Maluda Cavalcan-
ti Fialho (foto) visi-
tou recentemente o 
presidente da Fede-

ração das Indústrias do Estado do Ma-
ranhão, Edilson Baldez das Neves, na 
Casa da Indústria. Na visita de corte-
sia, o presidente parabenizou a nova 
gestora, que tem competência para 
assumir o trabalho à frente da pasta 
do Meio Ambiente.   

 

 Day Noivas
Reunido no mesmo espaço, 

tudo o que há de melhor para o 
tão aguardado dia do sim, o ca-
samento! Essa é a proposta do 
evento “Must Day Noivas”, que 
acontece na próxima terça-feira 
(31), na sede da Clínica Dermos, 
no Ed. Medical Center, no Renas-
cença, das 17h às 22h.

Corredor Centro Norte

 A Casa da Indústria Albano Franco foi palco do lançamento do XXVIII Encontro sobre o Corredor 
Centro Norte, que será realizado em São Luís, no dia 22 de junho, com o apoio da Federação das In-
dústrias do Estado do Maranhão (Fiema). O encontro trará discussões sobre o Porto do Itaqui, com 
foco no Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), e a Ferrovia Norte Sul. Como anfitrião, o presi-

dente da entidade, Edilson Baldez das Neves, fez a abertura do lançamento e enfatizou a importân-
cia da iniciativa para o setor produtivo e para o desenvolvimento do Estado. O XXVIII Encontro sobre 
o Corredor Centro Norte é uma promoção da Associação de Desenvolvimento Sustentável do Corre-
dor Centro Norte (Adecon), com apoio da Fiema e Empresa Maranhense de Administração Portuária 

(Emap), e parceria da VLI, Vale e Secretaria de Indústria e Comércio (Seinc).

 Sem impostos

Corroborando com o posicionamento da Fiema  de 
ser contrária à excessiva carga tributária do país, a en-
tidade empresarial apoiou mais uma edição do Feirão 
de Impostos, realizado no último dia 21 de maio, em 
São Luís, pela Associação dos Jovens Empresários do 
Maranhão (AJE-MA). O projeto acontece todos os anos 
em várias cidades brasileiras e beneficia a população 
com a venda de produtos livres de impostos ou com 
desconto, como a gasolina, em estabelecimentos co-
merciais parceiros da iniciativa. A Federação é contra 
qualquer aumento de impostos, medida que impacta 
diretamente nos preços dos produtos e serviços ofe-
recidos à sociedade.


