2

Terça-feira, 6 de Fevereiro de 2018
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

brasil vai dar trabalho
Cristiane Brasil é uma fratura exposta na moral do país,
mostrando que o toma-lá-da-cá ainda é regra na política

B

rasil. País mergulhado até
o pescoço em uma gravíssima crise moral, social,
econômica e política sem precedentes. País em que, apesar de
toda a riqueza e força de trabalho,
mais de 12 milhões de pessoas sobrevivem sem emprego. O último
país a abolir a escravidão no continente americano, após mais de
três séculos de exploração, e que
em pleno século 21 afrouxou a
legislação e a fiscalização contra
o trabalho análogo à escravidão.
País em que o presidente, já acusado formalmente de ser chefe de
uma quadrilha corrupta instalada
no coração da nação, insiste na
nomeação para o Ministério do
Trabalho de uma deputada federal que é acusada de desrespeitar
a legislação trabalhista.
A parlamentar é Cristiane
Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, filha do presidente nacional
da sigla, Roberto Jefferson,
aquele mesmo do Mensalão,
responsável pela indicação -inicialmente, os petebistas haviam indicado o nome do deputado federal Pedro Fernandes
(PTB-MA), porém ele foi vetado pelo senador José Sarney
(MDB-AP).
Roberto Jefferson, condenado por corrupção passiva
e lavagem de
dinheiro, cumpriu pena até
2016, quando
foi indultado.

E, com o presidente Michel Temer (MDB) precisando desesperadamente dos votos do PTB
para aprovar a reforma previdenciária, coube a esse ex-presidiário a missão de escolher o
nome da ministra do Trabalho.
O Palácio Planalto, no entanto, não imaginava o árduo trabalho e o desgaste que a fisiológica indicação provocaria.
Cristiane foi nomeada no dia
3 de janeiro e de lá para cá seu
nome foi ligado a diversos escândalos. Primeiro, descobriuse que ela havia sido condenada pela Justiça do Trabalho por
não pagar um antigo funcionário que era seu motorista e trabalhava 15 horas por dia.
Em 29 de janeiro, foi publicado um vídeo da deputada, num
barco em meio a quatro amigos
sem camisa, incluindo empresários com processo trabalhistas, defendendo-se das acusações nos processos nos quais é
ré na Justiça do Trabalho.
Agora, foi noticiado que Cristiane estaria sendo investigada
por associação ao tráfico, por
supostamente ter dado dinheiro a criminosos durante a eleição de 2010 em troca de exclusividade de acesso ao bairro de
Cavalcanti, no Rio.
E o que era ruim, neste caso,
sempre pode piorar. A deputada ainda teve um áudio vazado
de 2014, em que cobra servidores para votarem nela, para não
perderem o emprego.
É o Brasil. Cristiane leva o
Brasil no nome. E o Brasil leva
Cristiane na alma da classe política. E isso tem nome: falta de
vergonha na cara. A reconstrução do Brasil vai dar trabalho.
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UM VOTO NO
FUTURO DE
SÃO JOSÉ
Humberto
Dutra
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Associação
Comercial e
Industrial de
São José dos
campos

Em meio a uma crise política sem precedentes,
o Brasil encara este ano
uma das eleições mais importantes de sua história.
O eleitor terá a oportunidade
de definir o Norte que queremos para o Brasil nos próximos anos. O voto a presidente
da República é tão importante
que ameaça eclipsar, no entanto, outros cenários em jogo.
Um deles é o perfil do novo
Congresso e da nova Assembleia Legislativa que surgirão
das urnas. O Brasil tem uma
triste tradição: o voto a deputado é definido quase sempre
na última hora, sem compromisso com projetos e currículos dos candidatos. Essa é
uma das razões de termos um
Legislativo divorciado do país.

SOBE E DESCE

O voto a deputado é importante, não deve ser exercido sem
critérios. Nas últimas eleições,
São José dos Campos elegeu
uma bancada que tem cumprido seu papel nas Casas de Leis.
Mas, é preciso dizer, a cidade
perdeu, mais uma vez, a chance
de ampliar o seu peso político,
desperdiçando voto em candidatos estrangeiros, sem compromisso com a Região Metropolitana do Vale do Paraíba.
Em 2014, 9 dos 15 candidatos a
deputado federal mais votados
em São José eram de fora, políticos que só vêm à cidade de
quatro em quatro anos.
É hora de mudar. Este ano,
em defesa de nossa cidade, a
Associação Comercial e Industrial de São José vai levantar
bandeira: o voto regionalizado. Só votando em candidatos
locais teremos peso político e
voz para sermos ouvidos no Estado e na Nação. Pense nisso,
caro leitor. E embarque nessa
jornada: vamos votar em candidatos com o DNA de nossa
cidade. Unidos somos fortes.
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SOBE
VEÍCULOS
A venda de carros novos
subiu 23,14% em janeiro
deste ano, em relação ao
mesmo período do ano
passado, segundo dados
divulgados pela Fenabrave
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“Antes do dia 20, não há
da minha parte nenhum
posicionamento para tirar a
reforma da Previdência da
pauta”
Rodrigo Maia (DEM)
Presidente da Câmara Federal

desce
EMPREGO
Nos últimos quatro anos, a
indústria da região perdeu
cerca de 24,4 mil postos
de trabalho, segundo
dados divulgados esta
semana pelo Ciesp
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EMBRAER E BOEING
O único problema é que a aviação comercial é a parte lucrativa
da empresa. Os brasileiros vão
ficar com a parte menos lucrativa e a Boeing ficará com a parte mais rentável? É isso? Fatiar
uma empresa não é fácil.
Marcos Veiga
São José dos Campos
SALÁRIO DOS SECRETÁRIOS
Não da pra acreditar nisso! Parra o funcionário, que também
faz a máquina girar, aumento da
inflação (3,5%), para o auto escalão todo mérito e 19%? É isso
mesmo? Me belisquem para eu

acordar. Quer dizer que o déficit
não e tão alto assim como falaram? Chegaram tão indignados
com “o buraco” nas contas.... E
agora? Colocaram a casa em dia
e querem “méritos”, quase sete
vezes maior que a inflação? Gente, me acordem desse pesadelo!
Já não chega o que o povo está
sofrendo com tudo que aconteceu e acontece lá em Brasília?
Me poupe, São José.
Rubens Pereira
São José dos Campos
ROYALTIES DO PETRÓLEO
E esse dinheiro está onde? As
cidades continuam com a saúde

nas UTIs, a educação patina em
muitas cidades, segurança, nem
precisa comentar, a geração de
empregos ... enfim, pawra onde
foi esse dinheiro?
Joaquim Freire Machado
São José dos Campos
TRÂNSITO NA ESCOLA
Em frente à rua que fica a escola
Álvaro Gonçalves, tem um retorno totalmente equivocado que fizeram há uns dois anos que está
colocando a vida das crianças em
risco. O prefeito devia ver isso .Já
pedi para um “vereador” aqui
da região faz mais de um ano e
nada. A hora que alguma criança

for atropelada e morrer acho que
irão fazer algo a respeito. Avenida Adonias da Silva é um retorno totalmente equivocado quase
paralelo à rua Salvatino Eufrazio
Machado, possibilitando para
quem vem subindo a avenida entrar em alta velocidade na contra mão na rua que faz frente ao
portão da escola Álvaro Gonçalves. Estão esperando o que para
tomar providências? Uma criança
ser atropelada? Nós, moradores
da rua, somos constantemente
pegos de surpresa e quase atropelados todo dia.
Roberto Rabelo
São José dos Campos
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