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Editorial 

Tribos e Tribunais 

Depois de ser acusa- 
do de trabalho escravo e ser 
afastado do cargo depois de 
dar voz de prisão a trabalha- 
dores da TAM, por ter sido 
impedido de embarcar num 
vôo por chegar atrasado, o 
juiz Marcelo Baldochi nova- 
mente está sendo investigado. 

Dessa vez, acusado 
de integrar uma quadrinha de 
roubo de gado. O comercian- 
te Jairo Pereira informou ao 
Ministério Público vendeu a 
Antonio Marques, conhecido 
como "Mineiro", 26 cabeças 
de gado, pagos com um che- 
que. 

Ao chegar em Pinhei- 
ro para vender os bois, Bal- 
dochi deu voz de prisão a Mi- 
neiro alegando ser o dono do 
rebanho e matou os animais 
as pressas. Em seguida, provi- 
denciou um mandado de pri- 
são de Minas Gerais em nome 
de Mineiro, por assassinar da 
esposa. 

Porém de acordo com 
Jairo Pereira, tanto Mineiro, o 
dentista Sergismundo Rodo- 
valho quanto o juiz agiam em 
conjunto. No entanto, Marce- 
lo Baldochi tentou fazer uma 
manobra para ficar sozinho 
com o lucro, de cerca de R| 
84.000,00. 

No depoimento, 
consta que o magistrado teria 
agido de forma semelhando 
com mais duas pessoas. O 
comerciante afirma ainda que 
existe uma quadrilha de rou- 
bo de gado perigosa, em ação 
há bastante tempo em Impe- 
ratriz 

OPINIÃO 

A luta não pode ser terceirizada! 

Lei tira direitos dos trabalhadores. 

Juliana Carvalho 

O que leva a Câmara 
de Deputados a desenterrar 
um Projeto de Lei (4330/2004) 
engavetado há 11 anos? Só é 
possível entender a proposta 
da terceirização total do tra- 
balho analisando situação da 
Casa de Leis, onde predomina 
a vontade dos parlamentares 
da direita (319 deles). Muitas 
delas, inclusive as que realmen- 
te beneficiam a população, es- 
quecidas há bem mais tempo. 
Em vigor, a lei que enforca a 
Consolidação das Leis do Tra- 
balho (CLT) funciona de uma 
forma que não é difícil de en- 
tender, mas deveria ser difícil 
de aceitar. 
É como se uma sorveteria 
contrata-se uma empresa para 
produzir picolés, sorvetes e gu- 
loseimas, outra para embalar, 
outra para atender aos clientes, 
outra para limpar, outra para 
fazer a segurança do local e 
uma para administrar o negó- 
cio. Isso porque, com a aprova- 
ção, elas passam a poder atuar 
em apenas um serviço. Hoje, 
só as atividades-meio, que não 
interferem diretamente no pro- 
duto final da empresa, podem 
ser terceirizadas. São as rela- 
cionadas à limpeza, segurança 
e manutenção. Mas o PL pro- 
põe acabar com a diferencia- 
ção entre as atividades-meio e 
as atividades-fim. Uma escola 

poderia terceirizar professores, 
por exemplo. 
E já se fala até em quarteiri- 
zação, caso em que a empresa 
contratada contrata uma outra 
para fazer o que ela deveria. 
Sem referências, os funcioná- 
rios passam a ter vários chefes 
e perdem a garantia de partici- 
par de um sindicato (o que é 
importante, a não ser que você 
seja um jornalista) e enfraquece 
as greves. Ao lado do presiden- 
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB), estão os maiores in- 
teressados na proposta - os 
empresários (entre outros be- 
nefícios, passam a pagar menos 
impostos)! Chegamos a maio, 
mês aberto pela comemoração 
do dia dos trabalhadores com 
os direitos sangrando. Enquan- 
to professores são massacra- 
dos pela Polícia Militar em uma 
praça pública no Paraná, nos- 
sos representantes nos enfiam 
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goela abaixo uma lei que au- 
menta em três horas semanais 
a jornada de trabalho e diminui 
24% do salário1. 
Em um contexto em que con- 
dições degradantes de trabalho 
e jornada exaustiva deixam de 
ser considerados escravidão, a 
sensação de impotência ronda 
nossa porta quase nos obri- 
gando a juntar as mãos para 
receber as correntes. O que 
não pode escapar a tudo isso, 
é que muitos militantes aco- 
modados e desestimulados es- 
tão de volta, mesmo que por 
livre e espontânea pressão. As 
ferramentas de trabalho estão 
sendo amoladas. A língua do 
povo há de ser o último chico- 
te a chiar. 
1. Terceirizei algumas in- 
formações do blog do jornalis- 
ta Leonardo Sakamoto. A leitu- 
ra é esclarecedora. 
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Casa do Idoso é reinaugurada em novo endereço após 

dois meses sem promover atividades 

Jefferson Sousa 

CASADO IDOSO Sfseínot 

programa Idoso NU?passou dois meses sem reaazar nenhuma atividade apos uma vistoria da Defesa Civ 

Jefferson Sousa 

O Serviço de Convi- 
vência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para idosos, 
mais conhecido como Casa do 
Idoso, é o setor responsável por 
promover bem-estar e cidada- 
nia para senhores e senhoras 
na melhor idade. O programa 
Idoso Feliz, da prefeitura mu- 
nicipal, passou dois meses sem 
realizar nenhuma atividade por 
estar em transição da antiga es- 
trutura, considerada imprópria 
pela Defesa Civil numa vistoria 
realizada em 2014, para uma 
nova. 

Um lugar amplo, are- 
iado, acessível e centralizado. 
Este é o cenário da nova casa, 
localizada na rua Dom Cesário, 
n0 100, bairro Três Poderes. 
Maura Barroso, coordenadora 
da Casa do Idoso explica os 
detalhes da mudança. ' Devido 
a casa (onde funcionava) ser 
antiga, a estrutura ser antiga, 
ela não estava mais suprindo 
nossas necessidades. E a falta 
de segurança fez com que pro- 

curássemos outra. Procuramos 
o mais próximo de ponto de 
ônibus, aqui tem um grande 
supermercado, ponto de taxi e 
moto taxi e todas essas facilida- 
des que fizeram com que esco- 
lhêssemos esse lugar". 

O espaço conta com 
o trabalho de 25 profissionais, 
oferecendo os serviços de as- 

sistência social como alonga- 
mento, hidroginástica, hidrote- 
rapia, ginástica, música, teatro, 
acompanhamento de enferma- 
gem, pedagogia, fisioterapia e 
um médico uma vez por sema- 
na. 

Apesar de ter visitado 
a nova sede e gostado do que 
viu, a ausência de atividades 

não agradou a senil Maria He- 
lena da Silva, de 85 anos e dez 
meses (como ela fez questão 
de destacar), que há mais de 20 
anos é assistida pelo programa. 
"A casa é boa, muito boa. Tem 
piscina, exercício, alongamen- 
to, tudo tem. A outra também 
'tava' boa, mas o dono tomou 
que 'tava' rachando e ele que- 
ria reformar. Mas eu não gostei 
do tempo fechado, e falei. Eu 
nem estou mais fazendo nada, 
só em casa mesmo que faço 
algum alongamento, atividade. 
Tem a outra casa do idoso aqui, 
mas não vou porque é paga, e 
não vou pra coisa paga", co- 
menta Maria Helena. 
Política de descentralização - 
Imperatriz tem mais de 1.300 
idosos cadastrados. Desses, 
500 freqüentam a Casa do Ido- 
so semanalmente. Para facilitar 
a aplicação de políticas públi- 
cas, há uma descentralização 
do atendimento para que se es- 
tendam as atividades nos cinco 
Cras espalhados pela cidade. 

OCUPE! 

Dois contos obscuros 

As cabeças 

No sonho, uma velha sem 
cabeça conduzia minha cabeça 
debaixo do braço. Passeava 
pelas ruas de uma pequena 
cidade, e ninguém parecia se 
assustar com a cena. A velha era 
popular. E falava com a minha 
boca, segurando minha nuca 
com as duas mãos estendidas 
na direção do interlocutor. 
Passava horas nas praças, nos 
comércios, nas feiras. No fim 
da tarde, eu estava exausto 
de tanto conversar. Eu só 
queria dormir, mas ela me 
conduzia debaixo do braço 
até uma igreja, onde eu era 
obrigado a rezar um terço de 
velhos rosários. Só lá pelas 
dez da noite, íamos pra casa. 

No fundo do quintal, a velha 
me obrigava a vê-la banhando 
de cuia. Punha minha cabeça 
sobre um cepo de madeira 
e, despida, após buscar água 
num recipiente feito de pneus 
de caminhão, passava as mãos 
sem sabão nas suas partes 
flácidas. Ela se acariciava, e 
isso era horrendo. Ela me 
fazia mencionar nossa viajem 
para Canindé, mencionar a 

romessa, e isso era mais 
orrendo ainda. Depois, 

molhava meu rosto, assoando- 
me o nariz. Por volta da 
meia-noite, íamos pra cama, 
onde me obrigava a mamar o 
conteúdo azedo dos seus seios 
murcho s. Finalmente, deitava- 
se, colocando minha cabeça 
sobre seu pescoço, e sonhava 
que um homem sem cabeça 

conduzia sua cabeça debaixo 
do braço. E se agoniava sem 
conseguir despertar. 

0 suicida e os 

apostadores 

Um homem está escalando 
uma torre de televisão. E um 
suicida e pretende se jogar 
quando chegar ao topo. Dois 
apostadores vão passando. 
Decidem apostar cem reais: 
se o homem se jogar do topo 
da torre, um deles ganha; se 
se desequilibrar e cair antes, 
uem ganha é o outro. Perto 
o topo ou já no topo (a torre 

é alta e é quase impossível 
visualizar perfeitamente a 
cena) o homem despenca. Os 

Luís Dinif* 

dois apostadores divergem. 
Ambos acham que ganharam 
a aposta. Há uma discussão 
calorosa e um deles saca uma 
arma de fogo e mata q outro. 
Cinco tiros de pistola. À noite, 
em casa, o apostador assassino 
assiste ao telejornal. A lente da 
câmera não deixa dúvidas: o 
suicida se desequilibrou e caiu 
pouco antes de alcançar o topo. 
O apostador assassino entra 
em parafuso. A intransigência 
e a ganância o fizeram tirar a 
vida de um amigo de longa 
data. Na manhã seguinte, 
procura a mesma torre. Não 
merece viver. Começar a subir. 
Quer se jogar do topo. Dois 
apostadores vão passando. 

* Luís Dim% é cronista e contista. 
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Câmara arquiva CPI da Caema, 

mas quer solução para esgoto 

jogado no Rio Tocantins 
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Até que os interesses os 
separem 

Zé Carlos é o que poderíamos 
chamar, amenamente, de verea- 
dor fanfarrão. Passou dois anos 
votando contra os interesses do 
povo em defesa do projeto Ma- 
deira. Não media esforços para 
isso. Tudo para agora, que é o 
presidente da Casa, fazer biqui- 
nho e dizer que é contra o prefei- 
to. O que levou Zé Carlos a cortar 
laços com com Madeira, seu tão 
querido e estimado amigo pesso- 
al? Vamos acompanhar. 

Ape"as 3% ** casas * b&úrbpmm saneamento básico. Praticamente todo o restante dos imóveis jogam o esgoto em riachos ou no rio 

A mesma Câmara de 
Vereadores que arquivou, no 
ano passado, a Comissão Par- 
lamentar de Inquérito (CPI) 
criada para investigar os servi- 
ços prestados pela Companhia 
de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema) resolveu 
realizar uma audiência pública 
para discutir os danos do esgoto 
jogado in natura no Rio Tocan- 
tins. 

O evento foi realiza- 
do no final de abril, a pedido 
da Comissão Permanente de 
Planejamento, Uso, Ocupação, 
Parcelamento do Solo e Meio 
Ambiente, representada pe- 
los vereadores Alberto Sousa 
(PDT) e Fidelis Uchoa (PRB). 

Segundo o presiden- 
te da Comissão de Meio Am- 
biente, Rildo Amaral (SD), 
um documento será enviado à 
empresa solicitando que todos 
os recursos captados em Im- 
peratriz seja investimento aqui, 

"principalmente no tratamento 
do esgoto" e pedindo mais fis- 
calização dos órgãos de gestão 
ambiental. 

O contrato entre a Pre- 
feitura e a Caema é da década de 
70 até 2022. São cerca de 68 mil 
ligações de água em Imperatriz 
e a estimativa de faturamento é 
de R$ 3,5 milhões, incluindo a 
taxa de inadimplência. 

Porém, apenas cerca de 
3% dos imóveis da cidade pos- 
sui saneamento. Quase todo o 
esgoto produzido é jogado a céu 
aberto, nos riachos ou no Rio 
Tocantins — sem nenhum tipo 
de tratamento. Os danos para o 
meio ambiente são incontáveis. 
A água fica eutrofizada (rica em 
nutrientes) e favorece a prolife- 
ração de organismos que conso- 
mem muito oxigênio, explica o 
biólogo Expedito Barroso. 

Com o aumento do 
número de seres vivos no rio, a 
quantidade de oxigênio se tor- 

na insuficiente para mantê-los. 
Em conseqüência, sobrevivem 
somente os mais resistentes 
que, em geral, são organismos 
causadores de doenças. Assim, 
a população acaba tendo con- 
viver com riscos constantes de 
ser contaminada com doenças 
como diarréia infecciosa, có- 
lera, leptospirose, hepatite A 
e esquistossomose, conhecida 
como doença do caramujo. 

O sistema de trata- 
mento de esgoto de Impera- 
triz foi inaugurado em 1999 e 
é composto por cinco estações 
elevatórias que bombeiam os 
dejetos para as três lagoas de 
estabilização: uma anaeróbia e 
duas facultativas. Quem mora 
próximo ao local conta que elas 
nunca funcionaram. "O pessoal 
chama lá de 'lagoa da Roseana'. 
Muita gente vinha tomar banho 
por que essas estações nunca 
funcionaram", disse a estudante 
Mariana Mendes. 

Saia Justa 
À primeira vista, a posse do 
vereador Adonilson (PCdoB) 
parecia fortalecer a bancada de 
oposição ao prefeito Sebastião 
Madeira (PSDB). Porém, com 
a aproximação do PCdoB com 
o PSDB, o posicionamento do 
parlamentar é uma incógnita. Ele 
vem afirmando nos discursos 
que vai defender os interesses 
da população. Vamos ver até 
que ponto isso será possível, 
considerando as alianças políticas 
formadas nos últimos meses. 
Feijão com arroz, não vale. 
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Em Imperatriz, as desavenças se 
resolvem na bala. Dois episódios 
emblemáticos deixam isso claro. 
Um deles é o assassinato do 
professor Ironilson Vasconcelos, 
que após dois anos ainda não 
foi elucidado. Nos bastidores, 
fala-se no envolvimento de 
pessoas influentes e inclusive 
nomes são citados. Mas nada 
oficial é veiculado. Outro caso é 
o do assassinato do cinegrafista 
Carvalho. Segundo informações 
que circularam pela cidade, 
após denunciar um crime 
com evolvimento da polícia, o 
cinegrafista foi executado. O autor 
chegou a ser preso e responde 
em liberdade, Na época, surgiu 
uma polêmica por causa da 
preservação do direito de imagem 
do acusado. O contraditório e 
que vários outros suspeitos têm 
o rosto estampado nas capas dos 
jornais e em programas policiais. 
Não há investigação sigilosa ou 
direito de imagem. São as regras 
dos pesos e medidas. 
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Por que reínvídícar autonomia da Uema? 

Nice Rejane 

Em tempos de relativi- 
zação dos direitos trabalhistas, 
o que significa um retrocesso 
na conquista dos trabalhado- 
res, a Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) já precariza 
a relação com seus professores 
substitutos há pelo menos duas 
décadas. São profissionais que 
por ausência de concursos pú- 
blicos foram contratados para 
o exercício da docência por 
meio de seletivos simplifica- 
dos. 

Essa problemática ga- 
nhou maior visibilidade com a 
greve que cerca de 80 profes- 
sores do campus de Imperatriz 
iniciaram no final do ano de 
2014, após terem trabalhado 
de agosto a dezembro (6 me- 
ses) sem o recebimento dos sa- 
lários e sem os contratos assi- 
nados pela reitoria. Além disso, 
receberam a notícia de que to- 
dos esses contratos seriam can- 

celados, o que causou espanto 
e indignação. Por conta da 
paralisação, as disciplinas não 
foram finalizadas e o semestre 
ficou comprometido. 

Mesmo diante de tais 
adversidades os professores 
fizeram acordo com a Uema e 
reiniciaram o primeiro semes- 
tre de 2015 aguardando a so- 
lução do impasse. No entanto, 
não só a questão não foi equa- 
cionada, como os salários de 
2015 foram pagos com valores 
inferiores aos contratos assina- 
dos. 

Diante de tal preca- 
riedade, os professores resol- 
veram novamente paralisar as 
atividades. Dessa vez, voltando 
à sala de aula somente com os 
salários de 2015 pagos na sua 
completude e a garantia de 
que os débitos de 2014 sejam 
pagos. Em reunião realizada 
com o reitor foi estabelecido o 
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or conta da parahsacao, as apltnas nao joram pnaltza e o semestre pcou comprometi 

prazo de 30 de abril para efeti- 
vação das promessas feitas pela 
direção da Uema. 

Tal questão evidencia 
anos de descaso com o ensino 
superior no Maranhão, ausên- 
cia de concursos públicos e de 
uma política que vise a autono- 
mia e estruturação dos campi 
do interior do Estado, que são 
os mais prejudicados e precari- 

zados. 
O custo dessa políti- 

ca repercute nas avaliações da 
Universidade, que não apare- 
ce nem entre as melhores 150 
universidades do Brasil. A pro- 
posição de uma Universidade 
do Sul do Maranhão com auto- 
nomia administrativa, financei- 
ra e política se torna ainda mais 
urgente. 

Guerrilha do Araguaia: 

Memória de uma luta desigual 

]oão Paulo Maciel 

Hoje, mais de 40 anos depois 
do episódio da Guerrilha do 
Araguaia, permanecem ain- 
da submersos numa neblina 
misteriosa, elementos que 
suscitam novas buscas, esti- 
muladas a partir de documen- 
tos, denúncias, depoimentos 
de camponeses ou mesmo de 
militares que decidiram por 
conta própria falar, desper- 
tando e provocando a curio- 
sidade investigativa de muitos 
estudiosos do assunto, como 
também a iniciativas de orga- 
nismos institucionais, na busca 
de aclarar esse que foi o perí- 
odo mais sombrio da história 

contemporânea do Brasil. 
Seja pelo silêncio induzido que 
ensejou apagar esse aconteci- 
mento da memória popular, 
seja pelo temor de um julga- 
mento ante a história que cir- 
cunda no conteúdo discursivo 
militar ou pela postura encar- 
nada pelos grupos de esquerda 
que remetem uma carga de he- 
roísmo vibrante ao se referir a 
esse tema, ou ainda à memória 
coletiva e viva das populações 
da região do Araguaia-Tocan- 
tins, a Guerrilha do Araguaia 
continua a vicejar como sendo 
uma epopéia pela liberdade, na 
história do Brasil. 
Essa discussão histórica pode 
demorar ainda muito tempo 
considerando que seus prota- 

gonistas continuam vivos em 
memória através de familiares, 
amigos e da própria história, 
ou mesmo vivos em carne e 
osso, em plena atividade labo- 
rai. O tripé que se envolveu 
nessa luta, o PC do B, os mili- 
tares e camponeses, permane- 
cem atentos aos novos even- 
tos que vão surgindo em torno 
desse acontecimento. Há uma 
luta institucional permanente 
em busca de esclarecimentos, 
de direitos, sobretudo daque- 
les que foram vitimados. 
E preciso entender a guerrilha 
como parte de um contexto 
político cruel e violento, de 
um capítulo dilacerado da his- 
tória das organizações sociais 
do Brasil. Os militantes da 

esquerda que se dispuseram à 
luta armada carregavam em si 
a utopia ideológica socialista, 
respaldados pelas experiências 
mundo a fora e, internamente, 
pela truculência adotada pelo 
governo militar e a falta de de- 
mocracia. E preciso, portanto, 
que no mínimo haja uma ex- 
plicação como atitude de reco- 
nhecimento das barbaridades 
cometidas, especialmente con- 
tra o povo da região do Bico 
do Papagaio, que não escolhe- 
ram entrar nessa luta mesmo 
assim sofreram penosamente. 

Autor do livro Guerrilha no 
A raguaia-Tocantins 
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Projeto leva a magia do circo para bairros de 

Imperatriz 
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0 objetivo da apresentação éprovocar e levar o público a refletir sobre o individualismo 

Mariana Castro 

Respeitável público, 
senhoras e senhores, meni- 
nas e meninos, a Associação 
Cultural Casa das Artes in- 
forma que vai circolar por 
aqui com oficinas, alegria, 
suor, brincadeiras e muita 

palhaçaria. 
Com o objetivo de 

valorizar e fortalecer a di- 
versidade cultural, o projeto 
"Circolando", que foi con- 
templado com recursos da 
Fundação Nacional das Artes 

e do Ministério da Cultura vai 
qualificar e inserir os jovens 
no universo da arte por meio 
de formação na linguagem cir- 
cense gratuita à população. 

As atividades tiveram 
início no mês de maio e se es- 
tendem até o mês de agosto. O 
projeto contempla a realização 
de três oficinas de iniciação 
a técnicas circenses voltadas 

para jovens e adolescentes de 
Imperatriz e Davinópolis e ou- 
tras duas para aprimorar técni- 
cas de artistas da região. 

Ministradas por artistas 
dos grupos Patupatê e Celeiro 
das Antas, ambos do Distrito 
Federal e também pela Trupe 
de Habilidades Circenses 
(THC), de Imperatriz, a con- 
clusão das oficinas será marca- 
da por apresentações abertas à 
comunidade. 

Associação Cultural 
Casa das Artes - Fundada 
em 2001 em Imperatriz, por 
um grupo de artistas inquie- 
tos com a produção cultural 
local, a Associação vem de- 
senvolvendo ações artísticas, 
culturais, sociais e educativas 
visando a melhoria da qualida- 
de de vida das comunidades da 
região tocantina, por meio da 
produção de eventos artístico- 
culturais e da formação para 
produção e veiculação dos 
bens, serviços e produtos cul- 
turais e educativos. 

Para acompanhar as 
atividades e ter acesso a ou- 
tras informações, acesse: www. 
projetocircolando.com 
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Aos sete anos, skatísta de Imperatriz é 

sucesso internacional 

Mariana Castro 

- 

Um vídeo que demonstra as suas habilidades já foi 
visto por mais de seis milhões de usuários do Facehook. 

Mariana Castro 

Com apenas quatro 
anos de idade, Rayssa Leal ar- 
riscou suas primeiras mano- 
bras, desta vez com um par de 
patins usados que ganhou de 
um amigo da família. Hoje, aos 
sete anos, é apaixonada pelo 
skate e um vídeo que demons- 
tra as suas habilidades já foi 
visto por mais de seis milhões 
de usuários do Facebook. 

Usuários da rede so- 
cial e adeptos do esporte ga- 
rantem: "se ela continuar, vai 
ser a nova Bufoni!". Esse é o 
sobrenome da melhor skatista 
da modalidade street do Brasil 
e inspiração da pequena. "Eu 
até já sonhei. No meu sonho 
eu achei a Bufoni lá na pista 
de skate de Açailândia. No ou- 
tro lado tava a Karen Jonz. Eu 
acordei até em pé, em cima da 
cama", comenta sobre a paixão 

pelo skate. 
O vídeo das mano- 

bras de Rayssa foi solicitado 
pela equipe do "Extreme TV", 
canal dos Estados Unidos es- 
pecializado em esportes radi- 
cais. Após a repercussão, o pai 
Haroldo Oliveira foi procura- 
do por organizadores de even- 
tos de estados como São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Haroldo comemora 
o reconhecimento do talen- 
to da filha, mas lamenta a fal- 
ta de políticas públicas para o 
esporte e o preconceito con- 
tra os skatistas. "Se o pessoal 
olhasse mais para os espor- 
tes, a nossa região seria muito 
mais reconhecida. E por coisas 
boas! Principalmente o skate... 
aqui em Imperatriz as pessoas 
têm muito receio até da praça 
(Mané Garrincha), mas é tudo 
diferente do que pensam, Eles 

se respeitam e cuidam uns dos 
outros". 

Este ano guarda mui-* 
tas surpresas para Rayssa. 
Campeã da categoria feminino 
no III Campeonato Chorão de 
Skate, que reuniu esportistas 
do Maranhão, Pará, Tocantins 
e Piauí, ela está de malas 
prontas para uma tempora- 
da em Saquarema, no Rio de 
Janeiro, para participar de um 
campeonato. 

O convite foi feito por 
Frederico Menezes, skatista e 
organizador da "Copa Tombird 
Skate Bowl", que vibra pelo ta- 
lento da imperatrizense: "Está 
convidada a nossa fera Rayssa, 
de sete anos, para participar do 
nosso evento. Que role! Vejam 
o vídeo novo da nossa irmã ra- 
dical Jhulia Rayssa!". 
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A maioria das pessoas 
acompanhou nos noticiários 
as notícias sobre a "pedalada 
fiscal", em que o Tribunal de 
Contas da União, órgão fiscali- 
zador das contas pública, emi- 
tiu parecer que rejeitou as con- 
tas do Governo Federal do ano 
de 2014. 

Significa dizer que o 
Governo Federal "maquiou" 
as contas públicas para serem 
aprovadas e não ter saldo nega- 
tivo, ou seja, utilizou dinheiro 
de bancos públicos, por exem- 
plo, para pagar contas. O que é 
ilegal, incorrendo em crime de 
responsabilidade fiscal, o que 
dá margem ao afastamento da 

Chefe do Executivo Nacional. 
A base jurídica para 

isso se encontra no art. 85 da 
Constituição Federal, que diz 
em seu Art. 85: "São crimes 
de responsabilidade os atos do 
Presidente da República que 
atentem contra a Constituição 
Federal e, especialmente, con- 
tra: I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciá- 
rio, do Ministério Público e dos 
Poderes constitucionais das 
unidades da Federação; III - o 
exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais; IV - a se- 
gurança interna do País; V - a 
probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; VII - 
o cumprimento das leis e das 

Água para ferver 

decisões judiciais. Parágrafo 
único. Esses crimes serão defi- 
nidos em lei especial, que esta- 
belecerá as normas de processo 
e julgamento." 

Incorrendo a Chefe do 
Executivo Federal no inciso V, 
poderia ser aberto o processo 
de afastamento da mesma, mais 
conhecido como impeachment, 
nos moldes colocados pelo ar- 
tigo 86 da Constituição, onde a 
acusação teria que ser admitida 
por dois terços da Câmara dos 
Deputados, sendo submetido a 
julgamento pelo Senado Federal 
por se tratar de crime de respon- 
sabilidade. 

Não discordo de que o 
Governo Federal "maquiou" as 
contas públicas para não ficar no 

Ronneefy Carvalho (Buda) 

vermelho, ou seja, que não tenha 
havido provavelmente crime na 
administração. O TCU prova- 
velmente tem pessoas compe- 
tentes o suficiente para endossar 
um parecer de rejeição das con- 
tas federais, fato. Contudo, essa 
história de impeachment é para 
favorecer a quais interesses? 

Como disse Herbert 
José de Sousa (Betinho): "De- 
mocracia serve para todos ou 
não serve para nada." Se vamos 
viver a democracia, que todos 
arquem com o preço dela e que 
quem cometeu os crimes sejam 
devidamente julgados e puni- 
dos na medida de suas ações, 
como preconiza a lei. 

Konnedy Carvalho é advogado 
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Educar Mais 

para punir menos 

Mariatiu Castro 

Um debate raso mar- 
ca a tentativa de maquiar as 
nossas falhas e a omissão do 
Estado. Jovens que não têm 
direitos básicos garantidos são 
usados pelo tráfico de drogas, 
sexual e crescem expostos 
a canos de fuzil. Em alguns 
casos, aprendem a manusear 
armas primeiro que um lápis, 
mas são esses os culpabiliza- 
dos pela violência do país. 

Uma rápida consulta 
ao Cadastro Nacional de Ado- 
lescentes em Conflito com a 
Lei afirma que "apenas 0,5% 
da população jovem do Brasil 
cometeu atos infracionais". 
Portanto, são minoria e ex- 
ceção, e devem ser tratados 
como tal. Esses já são respon- 

sabilizados com base no Esta- 
tuto da Criança e do Adoles- 
cente, referência mundial na 
garantia de direitos para infân- 
cia e juventude. 

Mas como no Brasil o 
Estado não valoriza a educa- 
ção, consideramos os notici- 
ários de TV suficientes para 
compreender a complexidade 
do envolvimento de adoles- 
centes com o crime. Uma das 
provas disso é que para a ela- 
boração da PEC 171, que pro- 
põe a redução da maioridade 
penal de 18 para 16 anos, ne- 
nhum especialista no tema foi 
consultado. 
Para o debate da proposição 
na Câmara de Deputados, 
foram convidados jornalistas 

que aplaudem e lucram com 
a violência, como Datena e 
Rachel Sheherazade. A últi- 
ma ganhou notoriedade há 
alguns meses, quando defen- 
deu a "justiça com as próprias 
mãos" diante do caso em que 
30 pessoas prenderam um jo- 
vem de 15 anos a um poste e 
o espancaram sem qualquer 
prova de crime cometido. 
Por outro lado, especialistas 
que estão fora dos holofotes, 
mas lidam diariamente com a 
aplicação das leis condenam 
a PEC da redução da maio- 
ridade. Órgãos como a OAB, 
Associação de Magistrados, 
Universidades Federais, Con- 
selhos de Psicologia e Serviço 
Social, Procuradoria dos Di- 
reitos do Cidadão, Associa- 
ção dos Defensores Públicos, 
ONU e UNICEF, além de 
movimentos sociais e religio- 
sos, lançaram manifesto em 
repúdio à tentativa de altera- 
ção da lei. 

Enquanto os jovens 
não tiverem sua dignidade 

respeitada, acesso à saúde e 
educação, com seus pais am- 
parados por políticas de assis- 
tência social, cobrar-lhes que 
sejam "cidadãos de bem" é 
algo hipócrita, egoísta e sur- 
real. Além do mais, usar o 
sentimento de vingança para 
defender a prisão de adoles- 
centes é um tiro no próprio 
no pé, considerando que nos- 
sos presídios são verdadeiras 
escolas, mas a educação é vol- 
tada para as práticas do crime 
organizado. 

A chamada para o ma- 
nifesto das organizações con- 
tra a PEC 171, alerta: "Se você 
é verdadeiramente bem inten- 
cionado e se preocupa com 
o problema da violência e da 
chamada criminalidade, estu- 
de, leia, pesquise e ao menos 
tenha a curiosidade de saber 
por que organizações tão sé- 
rias, importantes e representa- 
tivas são contra a redução da 
maioridade penal. Você vai se 
surpreender". 
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Estação Rodoviária de Imperatriz (MA), provavelmente no ano de 1974, logo após a sua inauguração. (Fonte: Museu Virtual 


