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EDITORIAL

É

Única solução

provável que a eleição para presidente da República não tenha a
figura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Ressaltamos o “provável” porque é
quase certo que os recursos impetrados pelos advogados do petista sejam rejeitados pelo Tribunal Regional Eleitoral e, caso
insistam na candidatura, o nome de Lula será
barrado no Tribunal Superior Eleitoral porque ele foi condenado por um colegiado de
juízes, a regra de ouro da Lei da Ficha Limpa.
Porém há indício de que o PT irá bancar a
candidatura de Lula mesmo assim, uma vez
que a legenda acredita, assim como sua maior
estrela, que ele seja a única alternativa que o
Brasil tem para sair desse atoleiro político e
econômico que está, que começou com a ex-presidente Dilma Rousseff, e se consagrado
com o atual, Michel Temer (PMDB). Consequências de mandos e desmandos e falta de
apoio popular e político.
Mas fato é que, caso insista com a candidatura de Lula, o PT pode cometer uma irresponsabilidade com eleitores, partidários e
com a própria instituição Presidência da República, aqui distinguida sem a figura pessoal

de seus representantes, mas como órgão de
maior respeito do país. Isso porque, se Lula
ganhar as eleições, e perder o cargo durante
o exercício do mandato, o Brasil continuará
no mesmo lugar que está hoje, com avanços
risíveis e índices de satisfação da população
que chegam a ser desprezíveis.
Se o Partido dos Trabalhadores realmente
se preocupa com o futuro do país, deve ter
uma alternativa melhor do que bancar um
Lula condenado. Seria coerente buscar outros
nomes dentro da sigla que possam disputar
o cargo no mês de outubro. Dessa forma, a
impressão que é passada, é que o PT e Lula
desejam o cargo pelo cargo, sem a ambição de
realizar as transformações que o Brasil precisa.
Sem querer fazer comparações, mas o ex-ministro da Propaganda do regime nazista
alemão, Joseph Goeblels (1897 – 1945), disse, em relação a Adolf Hitler (1889 – 1945),
que “tinha medo dele, porque ele acreditava
no que dizia”. A legenda petista parece estar
nesse caminho, acredita que somente Lula é
capaz de salvar o Brasil, e mais ninguém. Se
for isso mesmo, é um pensamento muito pequeno para um partido como o PT.
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Pilhéria!
O país chafurda cada vez
mais na gosma nojenta da
corrupção.
Aquela que já foi tida como
a terra em que se plantando
tudo dá, como a nação do
futuro, aparece no concerto
internacional com bordões
diversos, quase sempre ligados à roubalheira, malandragem, desvios imensos, nau
sem rumo.
Presidente da República
impedida de prosseguir com
o seu mandato; seu substituto flagrado em meio a conversas escusas e extorsivas;
também encarcerados antigo
Presidente da Câmara, com
um amontoado de deputados,
ministros, diretores de estatais, etc. Tudo isso dá noção
do quanto nos distanciamos
do vaticínio antigo de que
estávamos a florescer como

Estado que mereceria respeito e que acenaria com boas
modificações.
Nesse contexto, enxovalhados até o mais íntimo; dias
atrás assistimos à condenação
em segundo grau de jurisdição daquele que se não cavaleiro, posou por um tempo
como digno de esperanças!
Por incrível que possa parecer, o castigo foi comemorado em tantos lugares; houve
motivo para risos, piadas, foguetórios e quejandos! Mais
pareceu que, em país que
procura se glorificar apenas
pelo futebol, os deuses tinham
decidido alguma disputa de
peso em nosso favor!
Aprisionados por um partidarismo político que nada
trás de benéfico – e até nisso,
novamente, nos apequenamos:
dos chimangos e maragatos,

que escreveram seus nomes
nas páginas da história, passamos a “coxinhas e “mortadelas” – parece que deixamos
de reconhecer o absurdo, o
irracionalismo, concretizados
nos atos de louvor à sentença.
País que merece respeito,
assim o fossemos, a população estaria nas praças, com o
semblante triste pelos cursos
que temos seguidos. Quem
sabe até com o rolar de algumas lágrimas em favor da
Pátria aviltada, exigiria mudanças, mostrar-se-ia altiva!
Gritaria, enfim, que é dona de
um poder, que em seu nome
deve ser exercido!
Nada disso, no entanto,
aconteceu! Mais uma vez
nos demonstramos o Brasil
da pilhéria fácil e da indiferença! De minha parte, senti
vergonha!

Paulo Passos. Advogado. Jornalista.

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis
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KATIA BRITO

VOLTA ÀS AULAS

Os 3,7 milhões de estudantes das
mais de cinco mil unidades escolares
da rede estadual voltam hoje às salas
de aula. Entre as dicas da Secretaria
da Educação do Estado para facilitar
a rotina dos alunos, está separar um
tempo fora da escola para revisar os
conteúdos, o que deve diminuir o estresse quando chegarem as avaliações.

VAGAS

Em visita ao presidente da NGK do
Brasil, Hiroyuki Tanabe, na última terça-feira, o deputado estadual Marcos Damasio (PR) foi informado que
a empresa planeja uma nova ampliação e deve abrir até 50 postos de trabalho. Segundo o parlamentar, o investimento pode ser ainda maior com
a implantação de uma nova rotatória
em frente à estrada Junichi Shigueno,
na rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88).

CARNAVAL

A banda Vai Quem Quer, por iniciativa do seu idealizador, o deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD), fez
uma parceria com o Clube Vila Santista. Como nos últimos 27 anos, os
foliões poderão trocar as camisetas

CHARGE

pela doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Porém, não haverá desfile na avenida Cívica, será dado
um desconto nos ingressos dos bailes
carnavalescos do clube.

BAILES

Os bailes do Vila Santista serão nas
noites de sábado e segunda-feira. A
troca de camiseta começou ontem
no escritório político do deputado (rua
Tenente Manoel de França Lopes, 51,
centro de Mogi). O funcionamento é
das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

CORREÇÃO

Diferente do que foi publicado ontem
na reportagem “Novo secretário ainda será definido”, a última troca de
secretários municipais em Ferraz de
Vasconcelos ocorreu no segundo semestre do ano passado, quando o secretário de Governo, Claudinei Valdemar Gallo assumiu o lugar de Haroldo
Camargo. O titular da pasta dos Transportes e Mobilidade Urbana, o ex-vereador Antonio Carlos Alves Correia, o
Tonho, tomou posse em 1º de janeiro
de 2017, com o restante do secretariado do prefeito José Carlos Fernandes
Chacon (PRB), o Zé Biruta.

