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ARTIGO

DERROTA DOS FARRISTAS
STJ nega novo recurso da Câmara de Taubaté, na quarta
decisão desfavorável sobre viagens feitas de 2013 a 2016

O

placar foi atualizado: 4x0.
No entanto, apesar da goleada, que comprova qual
lado tem atuado de forma correta,
ainda não soou o apito final, pois
o lado derrotado insiste em fazer
cera, visando unicamente adiar
o inevitável.
O relato acima não é de uma
partida de futebol, e sim de
um processo judicial, iniciado
ainda em dezembro de 2018. A
ação foi proposta por OVALE
após a Câmara de Taubaté rejeitar um pedido via LAI (Lei
de Acesso à Informação), que
buscava o acesso a relatórios
de viagens realizadas entre
2013 e 2016.
Nesse ponto, é importante
uma contextualização. O pedido via LAI havia sido feito em
setembro de 2018, dois meses
após OVALE revelar o escândalo da ‘Farra das Viagens’,
que é referente à legislatura
passada (2017-2020). E esse
escândalo só foi descoberto
depois que a reportagem obteve acesso aos relatórios de
viagens de 2017 e 2018 - nesse

caso, também houve uma batalha judicial, após negativa do
Legislativo.
Ou seja, são os relatórios de
2013 a 2016 que poderão comprovar se houve também uma
farra na legislatura retrasada.
E tudo indica que sim, pois
na análise das contas da Câmara de 2015, por exemplo, o
TCE (Tribunal de Contas do
Estado) apontou as mesmas
irregularidades reveladas pelo
jornal na ‘Farra das Viagens’
-- notas fiscais com despesas
de mais de uma pessoa e refeições com valores acima do
razoável. Segundo dados do
Portal da Transparência, os 19
vereadores da legislatura retrasada receberam R$ 111 mil
nos quatro anos para ressarcir
despesas com viagens.
E o placar de 4 a 0? Pois bem,
voltamos a falar sobre o processo referente a relatórios
de viagens da legislatura 20132016. Até agora foram quatro
decisões favoráveis ao jornal,
e nenhuma favorável à Câmara. Ainda em julho de 2019, a
ação foi julgada procedente
pela Vara da Fazenda Pública
de Taubaté. Depois, a Câmara
teve dois recursos rejeitados
pelo Tribunal de Justiça (em
setembro de 2019 e janeiro de
2020) e um pelo STJ (Superior
Tribunal de Justiça), esse mês.
O processo já deveria ter
acabado? Na realidade, nem
deveria ter existido, pois num
mundo ideal esses dados deveriam ser públicos desde sempre. Cabe à Câmara um último
recurso ao STJ. Depois disso,
a verdade que eles teimam em
esconder virá à tona.
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A Semana Mundial do Meio
Ambiente tem como objetivo
principal promover a conscientização da população sobre os
temas ambientais, principalmente, aqueles que dizem respeito à
preservação e conservação da
natureza, trabalhando a educação ambiental na formação das
pessoas. Essa é uma questão que
precisa ser compreendida também como algo necessário para
as presentes e futuras gerações.
Os tempos atuais nos convidam
a entender que o meio ambiente
é um bem coletivo, patrimônio
de toda a humanidade e responsabilidade de todos.
Quando preservamos nossas
florestas, não poluímos nossos
rios e mares e respeitamos a fauna e flora, nos tornamos co-participantes da criação e damos

continuidade a manifestação do
amor de Deus revelado a nós
através da natureza.
Um comprometimento que se
torna universal, a partir do momento que as atitudes em prol
da natureza, por mais simples
que sejam, são capazes de fortalecer vínculos com a humanidade inteira.
É válido ressaltar que não podemos cair em ideologias que
consideram a natureza um tabu
intocável ou que só a vejam
como fonte de recursos, que se
permite abusar dela. A Igreja nos
ensina que nem uma nem outra
destas atitudes correspondem
à visão cristã sobre o meio ambiente, fruto da criação como
dom de Deus aos seus filhos.
Eu e você somos convidados
a viver essa linda experiência,
seja ela do ponto de vista preservacionista, repensando nossas
maneiras de contribuir, mas também como patrimônio natural,
algo necessário às gerações de
hoje e de amanhã, manifestação
clara do amor, bondade e carinho de Deus pela humanidade.
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IMAGEM DA SEMANA

Natureza. Um eclipse solar parcial é visto quando o sol nasce atrás do
Farol do Quebra-mar de Delaware, quinta-feira, em Lewes Beach.
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NO PIOR DOS CENÁRIOS
O Brasil, vive seu pior cenário das últimas três décadas!
No Planalto, um presidente
como Jair Bolsonaro, que
não governa, é incendiário,
anárquico, e, em meio a uma
pandemia da covid-19, que já
matou quase 480 mil brasileiros, esse presidente não
está preocupado em salvar
vidas. Em consequência,
temos uma economia sem
perspectivas, que, com muito esforço se tenta recuperar
em 2021, o tombo do PIB de
4,1% de 2020. E, nas costas
do povo, o flagelo de quase

15 milhões de desempregados e outros 35 milhões entre subempregados e desalentados. Para piorar temos
um índice de 35% do IGP-M,
o mesmo que corrige aluguel, e inflação acumulada
até junho acima de 7%! Neste
sentido nos últimos 12 meses a carne subiu 35,7%, os
preços de óleos e gorduras
53,9%, cereais, leguminosas,
arroz, feijão, etc, encareceu
40,8%. Leite e derivados
alta de 11.3%, o gás 21,1%, e
energia elétrica mais 8%. Ou
seja, o consumidor brasileiro,
principalmente, a classe me-

nos favorecida, e mais prejudicada, se sente esfolada
e abandonada! Assim como
Bolsonaro, humilha as Forças
Armadas, é contra a liberdade de expressão, abandona a
fiscalização da floresta amazônica, o setor de Educação,
despreza a ciência, e, transformou esse nosso País, em
motivo de chacota pelo mundo afora.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
FORA, SALAFRÁRIOS!
Eu e muita gente podemos
falar mal do Bolsonaro. É

um incompetente, egocentrista, sem preparo para ser
administrador da nação, um
verdadeiro charlatão e falastrão. Me sinto à vontade
de esculhambar este cara,
pois o apoiei na sua eleição.
Apoio dado, do qual não me
arrependo, por absoluta falta
de opção no segundo turno.
Já disse várias vezes que as
opções eram tão ruins que se
a terceira via fosse o satanás,
nele eu teria votado (entendam a metáfora por favor,
já que não existe o satanás
ou diabo, como queiram).
O Bolso é muito ruim, mas

também não na intensidade
de nazista e genocida como
vomitam aos borbulhões
muitos dos seus contrários,
no caso apenas palavras falaciosas na boca de quem não
tem capacidade ou se recusa
a analisar os fatos fora da sua
própria dicotomia direita/esquerda. Posso esculhambar,
sim, o atual presidente, pois
não tenho partido de estimação seja de esquerda ou
direita. Porém, os que apoiaram a candidatura do lado
contrário na eleição passada
e procuram nestes ataques
extremados, o apoio à próxi-

