15 e 16 de Julho de 2017

7
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

AS CARAS

ESPECIAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
O ex-presidente da
República foi condenado a
9 anos e meio de prisão por
corrupção passiva

GLEISI HOFFMAN
A senadora liderou
tentativa de resistência
à aprovação da Reforma
Trabalhista esta semana

RODRIGO MAIA
O presidente da Câmara
afirmou que a casa não
vai aceitar mudanças na
reforma trabalhista

CARLINHOS ALMEIDA
A Polícia Federal vai investigar
denúncia de favorecimento
a Odebrecht nos tempos em
que era deputado federal

CARLOS LIMA
O técnico da equipe feminina
de basquete de São José
iniciou também o comando
da seleção brasileira

5 FRASES
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É PRECISO COBRAR
O CUMPRIMENTO
DAS PROMESSAS
Julio Codazzi
Editorexecutivo dos
jornais OVALE
e Gazeta de
Taubaté

Os jornais OVALE e Gazeta
de Taubaté divulgaram esse
mês o primeiro balanço da edição 2017-2020 do ‘Promessômetro’, ferramenta criada para
acompanhar a execução das
promessas de campanha dos
prefeitos das duas maiores cidades da região.
Em seis meses de mandato,
Felicio Ramuth (PSDB) cumpriu integralmente 19% do que
prometeu aos joseenses. Já
Ortiz Junior (PSDB) concretizou 3,6% dos compromissos
firmados com os taubateanos.
Disponível nos sites dos dois
jornais, a ferramenta será
atualizada sempre que houver
novidade em relação a alguma
promessa.
O ‘Promessômetro’ surgiu
em 2013. Ironicamente, a ideia
partiu de uma promessa não
cumprida. Na eleição de 2012,
Ortiz havia dito que manteria
um site com todos os compromissos de campanha, para que
o taubateano pudesse acompanhar a execução de seu
governo. A página não durou
seis meses no ar. Foi suspensa após os primeiros sinais de
que nem tudo o que havia sido
dito seria levado a sério.
A partir daí, a Gazeta de
Taubaté decidiu criar essa ferramenta, que posteriormente
foi implantada também por
OVALE. O ‘Promessômetro’
mostrou, por exemplo, que Ortiz encerrou seu primeiro mandato com 15% de promessas
integralmente cumpridas. Carlinhos Almeida (PT), que acabou não reeleito em São José,
atingiu 41%. Ou seja, nenhum
deles fez nem a metade do que

havia prometido.
Culturalmente, políticos prometem qualquer coisa para
ganhar uma eleição. Quando
vencem, ficam com a falsa
sensação de que a população
lhes deu um cheque em branco, e que pelos próximos quatro anos eles poderão fazer o
que lhes der na telha.
Também culturalmente, e infelizmente, o eleitor em geral
não tem o costume de cobrar
o eleito. Acha que, se ele não
cumprir o que foi prometido,
tudo bem. Afinal, todos são assim, todos são iguais.
Com o ‘Promessômetro’, O
VALE e a Gazeta de Taubaté
cumprem suas missões de informar e de fiscalizar o gasto
público. Mas a força principal
vem dos eleitores. Se a cobrança for feita, poderemos chegar
a 2020 com índices maiores, e
cidades melhores.

PROMESSÔMETRO

Sérgio Cabral
Ex-governador do Rio de Janeiro
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“A recuperação nunca é uniforme,
homogenia para todos os setores .
O investimento em infraestrutura
é fundamental e a espinha dorsal
para um país crescer”
Henrique Meirelles
Ministro da Fazenda
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“Essa aprovação da proposta
(da reforma trabalhista) é uma
vitória do Brasil na luta contra
o desemprego e um país mais
competitivo”
Michel Temer
Presidente da República
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FELICIO

67 propostas
B Das
apresentadas na corrida
eleitoral, o prefeito
de São José cumpriu
integralmente 13 até agora.
ORTIZ
O prefeito de Taubaté
concretizou 3 dos 83
principais compromissos
feitos na campanha do ano
passado.
ATUALIZAÇÃO
O ‘Promessômetro’ será
atualizado sempre que
houver novidade em
relação à execução de
algum compromisso.

“Eu não sou corrupto e não fiz
negociação de propina. Agora,
essas empresas ajudaram sempre
nas campanhas eleitorais. Eu errei
ao usar o caixa 2”

“Fizemos uma PPP (Parceria
Público-Privada) para a
construção dos hospitais. As
obras estão adiantadas, ficarão
prontas no ano que vem”
Geraldo Alckmin
Governador de São Paulo
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“Pau que mata Francisco, mata
Chico. Pau que mata Michel,
mata Lula. Essa cultura punitiva,
encabeçada por um Ministério
Público, tem atingido inocentes”
Antonio Cláudio Mariz de Oliveira
Advogado de Michel Temer
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de principalmente, pois alguns
escritores que confirmaram
presença têm certa idade. Para
um cadeirante ou pessoa com
pouca mobilidade, por exemplo, não teria o conforto necessário, nem ao menos sanitário
apropriado. A administração se
apropriou de uma ideia nossa
para reverter o jogo. A nossa
maior prova são as pessoas
que estavam presentes no domingo quando surgiu a ideia
da utilização do Casarão. Outra coisa que foi apontada pela
prefeitura foi uma reunião na
última segunda-feira (10) com
a Comissão Executiva em São

Francisco Xavier. Não é verdade que o Sr. Tom esteve na
cidade para falar sobre o Encontro. Ele esteve, sim, para se
reunir com outras pessoas por
conta de uma festa Julina e do
aniversário da cidade. Pergunto: Se ele queria saber do que
precisávamos para a realização
do Encontro, porque não procurou nas propostas que foram entregues há vários meses
na prefeitura e na FCCR? Ele
tem tudo à mão. Não há necessidade de nos encontrar para
isso. Mesmo que ele tivesse ido
para isso, chegou tarde demais.
Um mês antes da realização do

evento é pedir para que ele
seja cancelado. Como poderíamos organizar um evento dessa envergadura em apenas um
mês? E se ocorresse qualquer
acidente, concorda também
que a responsabilidade cairia
sobre nós, da Comissão Executiva? Enfim, esgotamos todas
as possibilidades e estamos
com as nossas consciências
tranquilas. Fizemos o que tinha
que ser feito.
Neusa Spaulucci
São José dos Campos
FLUXO DO FUNK
Engraçado que estou vendo

um monte de gente xingando
achando que são os “menos
favorecidos” que fazem essa
bagunça. Mas quem esta fazendo e quem frequenta, são
os próprios “riquinhos” dessa região Não esqueçam que
pobre não tem dinheiro para
ter carro equipado com som!
Há alguns dias passei ao lado
da igreja Sagrada Família, só
tinha carros bons e adolescentes, jovens da própria região, nesses encontros! Se os
pais segurassem seus filhos
e os educarem pra não estar
na rua meia noite fazendo
zona, isso não aconteceria!

E por favor, parem de achar
que é só pobre que faz bagunça.
Letícia Ribeiro
São José dos Campos
INTERNAÇÃO À FORÇA
Concordo, pois chega um
momento que eles (usuários
de crack) não tem mais discernimento dos seus atos.
Mas quem é contrário, pode
usar da sua bondade e adotar um desses dependentes
e cuidar da recuperação dele
em casa.
Joaquim Freire Machado
São José dos Campos
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