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EDITORIAL

O

SOS segurança

ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse na quarta-feira passada que o sistema de segurança
pública do país está falido. Segundo ele, as facções criminosas tomam conta das penitenciárias brasileiras e organizam seus negócios de dentro das
celas. Tudo isso foi dito durante uma palestra
realizada na sede da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro, e promovida pela Polícia
Militar e o Viva Rio.
Em dias atuais não precisa ser especialista
ou ministro para saber que o crime está em
muitos lugares. Não necessitamos nem cruzar a
divisa pela rodovia Presidente Dutra (BR-116),
com o Estado fluminense, para entender que
há bandidos até em nossa política regional.
Existe aquele famoso ditado brasileiro, muito difundido em rodas de amigos, que diz que
“saímos para trabalhar todas as manhãs, mas
não sabemos se vamos voltar”. Esse é o maior
pesadelo que uma pessoa pode ter: não saber
se chega em casa.
Talvez o nosso grande problema tem sido
tomar medidas paliativas, que se tornam eternas. Pagamos para ver o que irá ocorrer lá na

frente com a nossa falta de ação e excesso de
preguiça. Mas para dar conta de tanta violência, de tanta gente presa, nós construímos mais
presídios e os superlotamos. Fazemos desses
espaços um depósito de pessoas. Traçando
um paralelo, é como um médico combater o
sintoma de um doente, e não procurar o que
está causando a doença.
Há três décadas, o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997), um dos maiores estudiosos
sobre o Brasil, disse que se os governos não
construíssem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. Pagamos para
ver, como sempre.
Nações como Suécia e Holanda estão fechando penitenciárias por causa da falta presos
e estão utilizando estes espaços para outros
projetos. Uma das razões para esse fenômeno é a diminuição dos crimes por parte da
população, revisão de sentenças e penas alternativas. Tudo isso ligado à educação e uma
maneira diferente de entender uma situação.
Desta vez, citando o físico alemão Albert Einstein (1879-1955), insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
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KATIA BRITO

RENOVABR

Um evento ontem, em São Paulo,
apresentou a primeira turma do RenovaBR. Foram cem participantes
selecionados entre quatro mil inscritos. O curso que pretende formar
novas lideranças políticas já começou e conta a participação da mogiana Alessandra Monteiro, de 32 anos.
Ela já presidiu o Conselho Municipal
da Juventude e concorreu a uma vaga
na Assembleia Legislativa em 2014.
Divulgação
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Porco sujo e limpo
pública interna aumentou
assustadoramente? É preciso dar resposta? Não, todos
sabem que a ladroagem, os
desvios fizeram esta dívida
aumentar para quase quatro trilhões de reais. Parte
do povo seguindo os maus
exemplos dos “de cima” e se
comporta como malandros,
além de assassinatos diários,
assaltos de toda ordem e os
principais ladrões escondidos nos governos.
Fiz uma análise e não vou
mais acreditar em ninguém.
Confiarei desconfiando, acreditarei desacreditando. O nível de consciência dos brasileiros é um dos mais baixos
do planeta. Povo malandro,
em sua maioria e sem consciência. O que fazer? Vivemos um trauma profundo e
estou desconfiando até dos

amigos. Em quem devo confiar e acreditar? Devo andar
assustado e com medo de
todos? Que vergonha!
País rico e com enormes
recursos de causar inveja aos
outros povos, mas medíocre e
estou neste instante, rezando,
orando, meditando e visualizando para que o Cósmico, O Grande Arquiteto do
Universo, o Mestre Jesus e
as Hostes Celestiais, inspirem as novas lideranças e as
crianças para que ajudem o
Brasil a sair do atoleiro e das
lamas em que todos estão
mergulhados neste.
Paz ou guerra, eis a questão.
Necessitamos de grandes almas na política, nas religiões
e na administração do poder
político. Há gente honesta
nesta nação? Onde elas se
encontram e o que fazem?
Olavo Câmara. Professor, advogado,
mestre e doutor em Direito e Política.

de (Raps Brasil), o Movimento Agora e a Fundação Lemann. O pré-candidato a deputado estadual, Eduardo
Boigues, responsável pelo Setor de
Homicídios em Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá, também foi selecionado.

SESSÃO SOLENE

As primeiras sessões ordinárias da
Câmara de Mogi acontecem esta semana, e já está agendada um sessão
solene para o próximo dia 15 de fevereiro, às 20 horas, no plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda.
Em destaque, o lançamento do tema
da Campanha da Fraternidade 2018,
que será “Fraternidade e superação
da violência”.

CARNAVAL

REGIÃO

A engenheira ambiental Juliana Cardoso, 28, de Suzano, também está entre os escolhidos. Filiada ao PR, ela
participa de iniciativas como a Rede
de Ação Política pela Sustentabilida-

ARTIGO

Um porco sujo ao ver no
chiqueiro um porco limpo,
procura encostar-se no porco limpo para enlameá-lo. É
assim que se encontram os
poderes do Brasil. Os “dedos
duros”, as delações premiadas,
as mentiras e tantos escândalos, além das quadrilhas
que aumentam e se organizam cada vez mais.
Quantas mentiras para
tentar iludir a todos e aumentar os tributos em plena
crise. Quantas malandragens
estão ocorrendo diariamente e não se vislumbra luz no
final do túnel. A demagogia
é plena e invade as mentes
sadias. Quantos oportunismos! Quer maior malandragem do que radares escondidos nas estradas para
multar ao invés de educar.
Por que será que a dívida

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

CHARGE

O clima de Carnaval continua esta
semana nas feiras noturas da cidade. Nesta quinta-feira que antecede
a folia, o Bloco Carnavalesco Molho
Madeiras vai levar à feira noturna do
Centro as tradicionais marchinhas.
No dia seguinte, a Escola de Samba
Estação Primeira de Brás Cubas animará os frequentadores da feira noturna do Mercado do Produtor Minor
Harada, no Mogilar.

