O Tribunal Regional Eleitoral
frustrou as expectativas de Fábio
Marcondes (PR) de reverter ainda
neste ano a condenação sofrida
na Justiça por compra de votos
na disputa eleitoral de 2016.
A apelação encaminhada pela
defesa do vereador no último dia
24 estava programada para entrar
na pauta desta sexta-feira, dia 1º,
mas o TRE adiou o julgamento.
Com a proximidade do recesso no
Judiciário, o caso Marcondes só vai
se desenrolar mesmo no ano que
vem. Tudo o que ele não queria.
Passar o Natal e o Ano Novo na
condição de condenado.
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As mudanças na agenda de
julgamentos do TRE adiam
também muitos dos planos de
Marcondes. O vereador sabe que
seu poder de fogo no processo
inevitável de reestruturação
administrativa do governo
Edinho passa pela reversão
da atual situação dele junto
à Justiça. Se estiver com as
pendências sanadas, ganha força
para pleitear uma secretaria ou
indicar alguém. Exatamente por
isso, Marcondes, que mexia o
doce nos bastidores pela troca
de cadeiras logo no começo
de 2018, já começa a defender
mudanças mais profundas nas
peças somente a partir do meio
do ano que vem.

ADEUS, PARCEIRA

A Secretaria de Trânsito rompeu
convênio de anos com a
Apatru, entidade civil que atua
na prevenção de acidentes e
assistência às vítimas de trânsito.
A decisão foi publicada no
Diário Oficial do Município desta
sexta-feira, dia 1º. A justificativa
do secretário Marcos Apóstolo
é superficial e não deixa claro o
motivo do rompimento. “Após
análise de pareceres da Secretaria
de Finanças e da Procuradoria
Geral do Município, que apontam
algumas inconsistências na
execução do termo de parceria,
a Secretaria de Trânsito decidiu
interromper a parceria para
reavaliação”, diz nota oficial.
Entendeu?

ALMA LAVADA

O vereador José Carlos Marinho
(PSB) desistiu em cima da hora da
reunião que ele e Anderson Branco
(PR) solicitaram ao prefeito Edinho
Araújo. Sem cerimônia, Peixão
(PSB) o substituiu. Assim, o prefeito
deu um tempo nas providências
pós-enchente para ouvir a dupla
de aliados na Câmara. Durante
meia hora, os dois passaram a
régua. Reclamaram de Marcos
Apóstolo, secretário de Trânsito,
e também do vereador Renato
Pupo (PSD), aliado de primeira
hora de Edinho. “Vomitamos tudo.
Agora ele está bem informado. E
prometeu agir. Só pediu um tempo
para resolver os problemas da
chuva. Mas disse que não admite
prefeiturinha no governo dele”,
revelou Branco. E concluiu: “Saí de
lá com a alma lavada”. Rapadura é
doce, mas não é mole não, prefeito.

ANÁLISE

De quem é a culpa?
Em menos de uma hora, uma chuva
de 64 milímetros colocou em xeque uma
obra de R$ 165 milhões que levou anos
para ser concluída. Esse é o saldo do temporal que atingiu Rio Preto na quinta-feira (30) e deixou avenidas alagadas, carros
ilhados e a sensação de que o rio-pretense
já viu esse filme. Rio Preto gastou uma
fortuna de R$ 165 milhões para a conclusão dos canais antienchente na cidade,
nos córregos Canela (Alberto Andaló)
e Borá (Bady Bassitt). Mesmo assim, a
cidade respondeu muito mal à chuva de
quinta-feira. Sim, é fato que a construção
das avenidas Andaló e Bady em fundo de
vales e a impermeabilização do solo são
fatores que tornam praticamente impossível zerar o problema das enchentes na
cidade. Elas vão sempre existir - durma-

-se com um barulho desses. Ocorre que
não é razoável um estrago tão grande,
como o verificado na última quinta-feira,
após tantos milhões enterrados no solo.
Agora, as versões. O engenheiro
Pedro Zacarin, responsável técnico pelas obras, apresentou sua versão. Disse
que a macrodrenagem (os piscinões)
aguentou bem, mas o problema ocorreu na microdrenagem – ou seja, nas
bocas de lobo que fazem a água escoar.
Afirmou que poderia sim ser efeito da
sujeira acumulada no local, mas destacou que seria “praticamente impossível”
para a Prefeitura limpar todas as bocas
de lobo do município.
Já o ex-prefeito Valdomiro Lopes
(PSB), que construiu os canais, tem sua
visão sobre o assunto. Ou melhor, pre-

TIO NICOLAU PERGUNTA
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Mau funcionamento das obras antienchente abre a temporada
de versões e jogos de empurra entre políticos

visão: “Vou fazer uma vacina aqui, fazer
prevenção: deixei entre R$ 1,5 milhão e
R$ 2 milhões de recursos no orçamento
para fazer a manutenção das obras antienchente. Os piscinões e as bocas de
lobo precisam ser limpos na época da
seca. Se deixarem de fazer isso de forma
proposital para que volte a ter problemas,
não podem culpar o meu governo”. O
trecho é de entrevista concedida pelo ex-prefeito em 25 de agosto à rádio CBN.
Para Valdomiro, havia má vontade do

BURACOS NO CAMINHO

As falhas no serviço de
tapa-buraco, que ocupam
constantemente espaço na
mídia e abrem margem para
críticas da população ao governo,
têm irritado profundamente o
prefeito Edinho Araújo. E é nessa
cratera que correm o risco de
cair os titulares das pastas de
Trânsito e Serviços Gerais, duas
das pastas mais atacadas pelo
grupo de vereadores da base que
integravam o antigo G-9. E com
a chuva intensa, a situação deve
piorar. Marcos Apóstolo já ouviu a
opinião do prefeito sobre isso na
reunião com o chefe nesta sexta
pela manhã.

prefeito Edinho Araújo (PMDB) na manutenção dos canais.
Edinho, obviamente, segue por outro caminho. O prefeito solicitou à Secretaria de Obras relatório completo do projeto antienchente para análise, para saber
se realmente as obras milionárias são efetivas. Paralelo a isso, a Câmara também
fez questionamentos: o vereador Renato
Pupo (PSD) protocolou requerimento ao
Executivo solicitando informações sobre
a limpeza das bocas de lobo da cidade.

Jorge Menezes (PTB) solicitou à Secretaria de Planejamento quais medidas foram
adotadas por Edinho entre 2001 e 2008
para combater as enchentes.
Como se vê, muitas versões e nenhuma conclusão. Já que versões não levam
a lugar algum, encerremos com fatos: o
rio-pretense não aguenta mais ser tapeado. Não suporta ter de conviver com o
mesmo jogo de empurra entre as autoridades. A sensação é a de que R$ 165 milhões escorreram pelo ralo. E isso é fato.
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Reprodução

* Nicolau Maquiavel nasceu em Florença,
Itália, em 1469 e morreu em 1527. Serviu
a corte de Cesare Borgia e sua doutrina
política está eternizada no livro “O
Príncipe”, escrito em 1513, no qual ele
aconselha os governantes sobre como
governar e manter o poder de maneira
prática - e nem sempre muito escrupulosa.

Só rindo mesmo, né migos?

Pergunta: O senhor acredita que os fins justificam os meios?
João Paulo Rillo (deputado estadual): Filosoficamente, haveria uma alternância entre
o mal menor e o mal maior. O príncipe de Maquiavel optaria pelo mal menor para promover o bem para muitos. O problema é quando, dissociados da filosofia e de qualquer lição
maquiavélica, os príncipes dos nossos dias consideram que o mal maior seria perderem o
poder e optam pelo que avaliam ser o mal menor: descumprir promessas de campanha e
acordos estabelecidos com a população. São príncipes de um mundo invertido, abrindo
mão do mal menor para deixarem de fazer o bem para muitos.
Tréplica do tio Nicolau: Das ações de qualquer homem, e mormente das ações de
um governante, consideramos simplesmente o seu resultado. O governante deve fazer por onde alcançar e sustentar o seu poder: os meios serão sempre julgados honrosos
e por todos elogiados. Um certo governante dos tempos atuais, cujo nome não convém citar, sempre exalta em suas prédicas a paz e a boa fé. Em realidade, se ele houvesse desejado a paz e praticado a boa fé, teria posto em risco a sua reputação e o seu poder. (O Príncipe, capítulo XVIII, “Como devem os príncipes honrar a sua palavra”).
Nota da Capivara: Na verdade, Nicolau Maquiavel nunca afirmou que “os fins justificam os
meios”. Tal assertiva não aparece em nenhum dos livros escritos por ele. É uma interpretação
bastante equivocada e frágil atribuída a Maquiavel e feita ao longo dos séculos sobre a filosofia
contida em suas obras. O que o florentino pregava é que o pragmatismo político está acima de
valores morais. Algum político ousa dizer o contrário?
Arquivo DHOJE

O melhor da semana
Olar, brazeeel! Sábado é dia de quê? De comentar
as notícias mais visualizadas e debatidas nas redes
sociais. Afrouxe o botão da calça, relaxa no sofá e
vem...
“Barbie usa camiseta com frase que apoia
o movimento gay; boneca apareceu no seu
Instagram com camiseta com a inscrição ‘Love
Wins’ (o amor vence)”. (Fonte: G1).
- Barbie nunca foi boba e sempre soube que o Ken
dubla ‘Ragatanga’ no banheiro.
“Dono de uma das linhas telefônicas
encontradas na casa de Aécio diz que não tem
contato com o senador”. (Fonte: 24HorasNews).
- A gente também nunca viu ET, mas sabemos que
eles existem.
“Antes de sorteio da Copa, entrevista expõe tensão
entre organizadores e imprensa”. (Fonte: Estadão).
- Calma, gente: Copa do Mundo é uma festa open
bar de propina. Calibre seu copo e aguarde na fila.

NÃO PERDOA

Do deputado Vaz de Lima (PSDB)
sobre as obras antienchentes em
Rio Preto, um dos grandes trunfos
vendidos pela administração
Valdomiro Lopes (PSB), da
qual os tucanos fizeram parte.
“Considerando o tempo que
levou, o transtorno que causou e o
volume de recursos aplicados (R$
165 milhões), era para o problema
ter sido resolvido, não?”
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Jornal
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São José do Rio Preto, sábado
02 de dezembro de 2017

POLÍTICA

“PF prende aliado de Bolsonaro no Amapá”.
(Fonte: O Globo).
- É aquela coisa, né? O Brasil precisa de homens
honestos, patriotas e cristãos.

MAURIN, O RÉU O juiz eleitoral Paulo Sergio Romero Vicente Rodrigues acatou denúncia
oferecida pelo promotor José Heitor dos Santos contra o ex-vereador Maurin Ribeiro (PC do B) por
compra de votos. Maurin foi acusado 14 vezes do crime de compra de votos, além de formação de
quadrilha. A denúncia do Ministério Público aponta que o ex-parlamentar, que obteve 1,9 mil votos
no ano passado e não se reelegeu, distribuía requisição de combustível em um posto para eleitores no
valor de R$ 50. Em troca, o eleitor teria de colar no carro um adesivo do vereador. O esquema envolvia
ainda uma madeireira no Jardim Nunes, onde os adesivos eram colados nos veículos. Além de Maurin,
os donos do posto de combustível e da madeireira também viraram réus na ação – por isso a formação
de quadrilha. A Justiça Eleitoral marcou para o dia 1º de março a audiência no caso de Maurin. Já 14
pessoas que teriam vendido seus votos – o que também é crime – foram ouvidas nesta semana pela
Justiça em audiência para suspender os processos contra elas.

CAPIVARAS PENSANTES

Diego Polachini
As obras antienchentes do prefeito
Valdomiro Lopes, no valor de R$ 165
milhões, ficaram ótimas. O problema é
quando chove...

POSTADO NO

“PIB brasileiro cresce 0,1% no 3º trimestre,
segundo IBGE”. (Fonte: Época Negócios).
- Mais doze semestres e o PIB já pode pedir música
no Fantástico.
“Presidente do PR utilizou como esconderijo
um apartamento funcional da Câmara, ocupado
por funcionária do partido”. (Fonte: Congresso
em Foco).
- A propósito de apartamento, alguém tem um
funcional em Paris pra gente se ‘esconder’ na época
do Réveillon?
Colaboraram a coluna: Thais Covre e
Francela Pinheiro

