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

TRIBUNA

EDITORIAL

O

Fiscalizados

s vereadores da região não
estão enfrentando uma maré
muito boa. Numa conta rápida, em pelo menos três câmaras - Suzano, Poá e Mogi
das Cruzes - há parlamentares sendo investigados pela Justiça em função de supostas
práticas ilegais em seus mandatos. A situação chama a atenção para o papel que esses
políticos desempenham no poder público
e a importância de acompanhar o trabalho
daqueles que nós elegemos.
Em Poá, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ) condenou o vereador José
Carlos Costa (PDT), o Maçã do Amor, a quatro anos de prisão em regime semiaberto e
multas por exigir parte do salário dos seus
assessores, enriquecendo-se ilicitamente na
prática conhecida como “rachadinha”.
O caso chegou ao Ministério Público (MP)
por denúncia dos dois ex-assessores, que
afirmaram serem obrigados a entregar parte
de seu salário a pedido vereador.
A tal “rachadinha” também é investigada
em Suzano. Lá, o vereador Lisandro Frederico
(PSD) é suspeito de reter parte da remunera-

ção de funcionários do gabinete. A situação
é apurada no momento pela Polícia Civil e
pela câmara, que instaurou uma Comissão
Processante (CP) para investigar o caso.
É possível relembrar ainda outros episódios que rederam investigação, como a
apreensão de caixas de remédio no gabinete do vereador suzanense Dênis Cláudio da
Silva (DEM), durante execução de mandados de busca e apreensão em razão de outro
problema, as supostas fraudes em licitações
feitas em 2016.
Em Mogi, investigações envolvendo crimes como lavagem de dinheiro e corrupção
também seguem em andamento.
É fato que o Ministério Público não tem
dado folga para os vereadores do Alto Tietê.
O trabalho de cada um está sendo acompanhado de perto pelo promotores e também
por seus inimigos políticos.
Como eleitores, o que mínimo que podemos esperar de um parlamentar eleito é honestidade. Para aqueles que estão seguindo
pelo caminho errado, fica o aviso de que o
cerco dos órgão responsáveis está se fechando cada vez mais.

ARTIGO
Olavo Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

São João Batista
Os corruptos que se julgam honestos devem imitar
São João Batista. Em 24 de
junho se comemora o dia de
São João. Este Santo batizou
Jesus e foi profundamente injustiçado. O rei Herodes Antipas mandou prender João
Batista por ele o ter admoestado por se divorciar de sua
esposa Fasélia e tomar como
amante Herodias a esposa de
seu irmão.
No dia do seu aniversário,
a filha de Herodias, chamada
de Salomé dançou perante o
rei e a sua dança o agradou.
Estava embriagado e prometeu a ela qualquer coisa
que desejasse. A filha então pergunta a mãe: “O que
devo pedir”? Herodias disse
peça a cabeça de João Batista
numa bandeja. Herodes não
querida decepar a cabeça de

João Batista, mas não podia
voltar atrás. Pediu a João Batista que se retratasse e pedisse desculpas. Foi então
que João Batista disse a célebre frase: “raça de víboras
façam de mim o que quiserem!” Cortaram a cabeça de
João Batista.
Ora, há corruptos presos,
alguns já condenados, além
de outros que serão julgados e
condenados. Estes corruptos
reclamam e se dizem inocentes. Assim sendo, estes corruptos devem ter a coragem
do grandioso João Batista e
se apresentarem ao Juiz e
dizer: “Meritíssimo Juiz sou
inocente, embora os processos e as provas juntadas me
acusam, assim faça de mim
o que quiseres e mande decepar a minha cabeça”.
A partir daí a limpeza da

nação terá início e o Brasil
que deverá recomeçar do
zero encontrará saídas para
as novas gerações que estão
chegando. Os corruptos e malandros terão a coragem de
São João Batista ou cumprirão um terço das penas para,
posteriormente, se amoitarem a iniciar os gastos das
fortunas que tomaram dos
cofres da nação.
Estas quadrilhas são formadas de gente covarde que se
apresentam como corajosos,
mas no fundo estão tremendo como se tivessem “mal
de parkison”. Senhores corruptos passem a ler a bíblia
diariamente, peçam perdão
a Deus e devolvam todos os
valores produtos de roubos,
furtos, extorsões e apropriações indébitas. Ajudem a
limpar este país.
Olavo Câmara é advogado, professor,
mestre e doutor em Direito e Política
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Campeões de venda
Ao que tudo indica, os campeões de vendas durante a Black Friday foram os restaurantes das redes de fast food. Em Suzano, por exemplo, a lanchonete da rua
Dr. Prudente de Morais tinha fila de pessoas do lado de fora. Já os veículos que
desejam comprar pelo drive-thru se acumulavam na via e também na rua Abdo
Rachid, complicando bastante o trânsito na região.

Pechincha
Com promoções bem chamativas, como
20 lanches por R$ 10, as lojas conquistaram o consumidor, que não mediu esforços e enfrentou longas filas para ter
um almoço mais vantajoso no tradicional dia dos preços baixos.

Univesp
A Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp) promove seu vestibular
neste domingo, a partir das 13 horas. Os
portões serão abertos ao meio-dia. Esse
será maior processo seletivo em extensão territorial e em número de vagas gratuitas do Ensino Superior paulista, sendo 16 mil em todo o Estado.

CHARGE

editor@jornaldat.com.br

Resultados
Os locais das provas foram divulgados
no dia 26 de novembro, no site oficial da
Univesp (www.vestibular.univesp.br).
As provas ocorrem de forma presencial
em mais de 300 cidades. O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 2 de
dezembro, também na página da instituição. O início das aulas está previsto
para fevereiro.

Prêmio Inova
A indústria NGK, instalada em Mogi, conquistou pela 6ª vez consecutiva o Prêmio
INOVA, realizado pela editora Novo Meio
e com apoio do Instituto de Pesquisas
(Ipsos). A premiação aconteceu na última quinta-feira, no Sheraton WTC, em
São Paulo.

Desempenho
Na categoria Desempenho Empresarial,
a NGK conquistou o prêmio que classifica as empresas para a segunda etapa
da pesquisa, que avalia todas as indústrias vencedoras dos quesitos da primeira fase e aquelas que obtiveram índice de mais de 10% dos votos em mais
de um quesito.

