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TRIBUNA

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. A
legenda acredita que sua maior estrela seja
a única alternativa para o Brasil sair desse
atoleiro político e econômico que está, que
começou com a ex-presidente Dilma Rousseff, e se consagra 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 na sigla que possam disputar o
cargo. 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”. Os petistas parecem estar nesse caminho, acreditam que somente Lula é
capaz de salvar o Brasil. Se for isso mesmo,
é um pensamento muito pequeno para um
partido como o PT.
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Não roubamos a Petrobras
O mundo todo assiste aos
menores preços do petróleo
o que, em um mundo civilizado, significa combustíveis
mais baratos. A Venezuela,
por exemplo, uma ditadura dependente do petróleo
praticamente quebrou com
a queda do preço do barril
aliada à sua política bolivariana e, mesmo assim, continua vendendo a gasolina
mais barata do mundo. Mas
no Brasil, curiosamente, o
preço dos combustíveis sobem toda semana. Já pagamos mais de um dólar por
litro de gasolina.
Num país exclusivamente
rodoviário é possível imaginar qual o impacto negativo
na economia já combalida.
Mas não é só a gasolina, o
diesel utilizado no transporte
rodoviário de cargas e até o

gás de cozinha, simplesmente explodiram nos preços. A
responsável por isso é a gestão da Petrobras, essa estatal
que foi arrombada sistematicamente durante 14 anos.
Segurando o preço dos combustíveis de forma artificial
para a última reeleição, acabou destruindo as finanças
da petroleira estatal e agora,
nós, que não roubamos a Petrobras, somos obrigados a
pagar a conta.
Embora não seja a gasolina
mais cara do mundo em dólares, é importante lembrar
que o salário mínimo brasileiro também não passa de
US$ 300 dólares. O fato é
que a fatura da mentira do
combustível barato chegou,
mas quem está pagando por
isso não é quem mentiu e
manipulou artificialmente

o preço dos combustíveis,
nem quem a indicou, nem
sua base de sustentação, nem
aqueles que em conjunto arrombaram a Petrobras, mas
somos nós. Por isso só cadeia
é muito pouco para punir
aqueles que destruíram uma
empresa pública e se beneficiariam dos rios de dinheiro
desviados dessa estatal.
Aliás, estatal no Brasil virou sinônimo de cabide de
emprego, ineficiência, ingerência e corrupção. É evidente que o servidor público de
carreira que recebe seu parco
salário e trabalha de verdade
não têm nada a ver com isso
e ele é sim parte da solução.
Está na hora de repensar a
Petrobras.
Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado.

•••

CIBELLI MARTHOS

Monitoramento
A instalação de Central de Monitoramento prometida pela Prefeitura de Suzano
na área da antiga Câmara, no subsolo
do Paço Municipal, ainda está longe de
se tornar realidade. Segundo a administração municipal, o projeto encontra-se
em fase de análise da viabilidade técnica e orçamentária.

Sem prazo
Somente a partir desse levantamento é
que a Prefeitura de Suzano poderá elaborar o processo licitatório para definir
a empresa que ficará responsável pelo
serviço. O problema é que, segundo o
Executivo, ainda não há prazo.

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

CHARGE
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Correia, o Tonho, tomou posse em 1º de
janeiro de 2017, com o restante do secretariado do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta.

Hanseníase
O Ministro da Saúde, Ricardo Barros,
lançou na tarde de ontem a Campanha
Nacional de Luta Contra a Hanseníase
2018. As peças, que serão veiculadas nacionalmente, trazem o slogan “Hanseníase: Identificou. Tratou. Curou.”

Alerta
O objetivo da campanha é alertar a população sobre sinais e sintomas da doença, estimular a procura pelos serviços de saúde e mobilizar profissionais
da área na busca ativa de casos, favorecendo assim o diagnóstico precoce, o
tratamento oportuno e a prevenção das
incapacidades.

Prioridade
O público prioritário no combate à hanseníanse são homens na faixa etária entre 20 e 49 anos, parcela da população
com maior número de casos diagnosticados da doença.

