2

Quinta-feira, 7 de Setembro de 2017
Diretor responsável
Editor-Chefe
Editor-Executivo

Fernando Salerno
Guilhermo Codazzi
Julio Codazzi

Endereço
Av. Cassiano Ricardo, 401 - sala 508 B - Hyde Park Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP: 12.246-870
T (12) 3878-4499 - W ovale.com.br

EDITORIAL

ARTIGO

O exemplo vem de cima
Na chefia de uma das maiores prefeituras do Brasil,
Felicio tem a missão de manter conduta ética impecável

O

Brasil atravessa uma de
suas maiores crises éticas
da história. O noticiário se
resume a escândalos. Políticos e
grandes empresários, entrelaçados, estão na mira das operações
do MPF (Ministério Público Federal) e da Polícia Federal.
O que pouco se discute, porém, são os desvios quase
imperceptíveis do cotidiano.
É usar o assento de idoso no
ônibus, trafegar pelo acostamento durante um engarrafamento ou estacionar em vaga
exclusiva para pessoas com
deficiência.
Qualquer cidadão que cometa
ação parecida merece ser repreendido. Pior ainda é quando
o infrator tem status de chefe
do Executivo e, portanto, deveria dar exemplo aos cidadãos.
Este é o caso do prefeito Felicio Ramuth (PSDB), que na
última terça-feira teve o carro
oficial fotografado em vaga exclusiva para pessoas com deficiência, durante a abertura do
Festivale (Festival Nacional de
Teatro do Vale do Paraíba), no

Shopping Centro, em São José
dos Campos.
Horas depois, o tucano admitiu o erro. Em nenhum momento, porém, pediu desculpas
pelo ato. Culpou o motorista
e prometeu apuração. Como
chefe do Executivo, deveria ter
pedido desculpas oficiais em
nome do poder que representa.
Esta não é a primeira vez que
o prefeito ganha destaque por
erros no trânsito. Neste ano,
Felicio se envolveu em polêmica ao ter a CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) suspensa por acumular multas por
excesso de velocidade e estacionamento irregular.
Foram 29 pontos na carteira
entre fevereiro e agosto do ano
passado. Na ocasião, afirmou
que o veículo havia sido usado
por motorista particular e que
não havia feito a indicação do
condutor no prazo previsto.
Não se contesta neste espaço a questão democrática, que
garante ao prefeito a possibilidade de fazer a reciclagem
e voltar a dirigir sem nenhum
problema. Mas cabe ao público
refletir sobre o fato de um gestor público desobedecer, com
frequência, regras da legislação
de trânsito.
Ao ocupar a chefia de uma
das maiores prefeituras do
Brasil, Felicio tem a missão de
manter uma conduta ética impecável, dando exemplo para
que seus funcionários atuem
da mesma forma.
Evitar um pedido formal de
desculpa e culpar o subordinado não é a atitude que se espera do prefeito. O exemplo vem
de cima!
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ADOÇÃO:
CELERIDADE
COM SEGURANÇA
Pollyana
Gama
Deputada
Federal pelo
PPS

Nesta semana votamos na Câmara dos Deputados projeto
de lei que versa sobre processos de adoção. Adotar é antes
de tudo um ato de amor, até
porque as dificuldades como
burocracia, discriminação, preconceito enfrentadas por quem
quer adotar, e crianças, adolescentes que aguardam a adoção,
exigem persistência, esperança, e sobretudo amor.
Dados do Cadastro Nacional
de Adoção revelam que há 44
mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, sendo 5.464
em condições para adoção.
Em contrapartida, 30 mil famílias aguardam na lista de
espera. Urge a necessidade de
aperfeiçoar o instituto da adoção no ordenamento jurídico.
Importante compartilhar

SOBE E DESCE

alguns pontos do texto: apadrinhamento afetivo; diminuição do tempo de prolação da
sentença de adoção de seis
para três meses; prioridade
no cadastro às pessoas interessadas em adotar irmãos,
crianças/adolescentes com
deficiência; garantia de direitos trabalhistas ao pai ou mãe
adotante, incluindo estabilidade provisória, o direito de
amamentação. Tais pontos
são percebidos como conquistas significativas na garantia
de celeridade e segurança nos
processos de adoção.
O projeto aprovado na Câmara dos Deputados segue para o
Senado e anseio que seja deliberado o quanto antes. Para
cada criança e adolescente
que aguardam pela adoção,
um dia a mais num abrigo tem
significado que o sonho de um
novo lar fica mais distante de
realizar. Que o Congresso seja
a ponte necessária para constituição de novos lares, conferindo real sentido à vida de
milhares de brasileiros.
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SOBE
EXPORTAÇÃO
A balança comercial de
São José dos Campos
registrou superávit de R$
6,086 bilhões no primeiro
semestre deste ano, 84%
melhor que em 2016

EE

“Se a Coreia do Norte não
cessar suas provocações,
podemos nos deparar
com uma situação
imprevisível”
Moon Jae-In
Presidente da Coreia do Sul

DESCE
LULA
O ex-presidente teria
avalizado propina de R$
300 milhões da Odebrecht
para o PT, segundo
depoimento do ex-ministro
Antonio Palocci ontem
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EMPRÉSTIMO DO CAF
Nós, contribuintes, vamos acompanhar rigorosamente a execução físico-orçamentária de todos
esses projetos a fim de se exigir e
preservar também a saúde financeira de Taubaté para os longos
próximos anos de comprometimento com esse financiamento.
Esperamos que mais tarde não
possamos chamá-la de herança
maldita. Taubaté não merece. O
empréstimo está tecnicamente no limite da recusa e ter uma
gestão criteriosa é absolutamente fundamental.
Mauro Taddeo
Taubaté

VIOLÊNCIA NA RMVALE
Em referência à matéria Ranking mostra RMVale na ponta da
violência do Estado desde 2010
(2/9/2017), cumpre ressaltar a
gravidade da situação, ainda
mais em razão de o Governador
do Estado residir na cidade de
Pindamonhangaba. Podem procurar a presidente do Sindicato
dos Delegados de Policia, ocasião em que, tomará ciência da
caótica carência de recursos na
Polícia Civil, fato que, impede a
correta investigação policial e
demais diligências policiais. Mas,
a verdade, ainda não está ao alcance da população, ou seja, o

aumento do tráfico de drogas.
Para o traficante quanto menos
confronto com a polícia, melhor.
E, por outro lado, os pontos de
vendas de drogas não entram em
estatísticas policiais. A estatística policial é precária e não reflete, por inteiro, a realidade dos
fatos em razão, principalmente,
da sub-notificação dos crimes.
José Luiz Miglioli
Taubaté
FURTO DE VEÍCULOS
É um absurdo que, na região do
Jardim Esplanada, mais notadamente na avenida Barão do Rio
Branco em São José, esteja acon-

tecendo uma epidemia de furtos
de veículos, quase um por dia,
sem que as autoridades competentes consigam impedir que, segundo informações, uma quadrilha “especializada” estão fazendo
a festa nessa região. Passar em
alta velocidade com viaturas não
resolve. O certo é que se façam
“campanas” na região com veículos disfarçados, e aí, em vendo
situação de risco, chamar a viatura para a apreensão. O que não
pode é deixar os moradores, trabalhadores e frequentadores em
estado de pânico.
Wilson Nogueira
São José dos Campos
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