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MACEIÓ, QUINTA-FEIRA EDIÇÃO DE 08 DE JUNHO DE 2017 EDIÇÕES ANTERIORES “Temos até o
dia 13 de julho para votar” Eunício Oliveira, presidente do Senado, sobre o projeto de reforma trabalhista
CRISE E ATOS VIOLENTOS DEIXAM EXÉRCITO EM ALERTA O Exército está mais preocupado do que
parece com a crise política e as manifestações de rua, cada vez mais violentas. Para discutir esses
temas, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, reuniu vários generais no QG do Exército,
terça (6). Um deles, Augusto Heleno, um dos mais admirados no Exército, admitiu essa preocupação e
disse que os “black-blocs” têm praticado um “quase terrorismo”. QUASE TERRORISMO Os serviços de
inteligência identificaram nos atos violentos técnicas de guerrilha e terrorismo que deixaram o Exército em
estado de alerta. NOVOS TEMPOS O próprio comandante do Exército informou a reunião em sua página
no Twitter, definindo seus participantes como “pró-ativos”. NÃO FOI, MAS SABIA O ministro Raul
Jungmann (Defesa) não estava na reunião, mas garantiu por sua assessoria que sabia da sua realização.
SÓ UMA CONVERSA O general Heleno não vê motivos para preocupação: “O Exército está
comprometido com a estabilidade, a Constituição, a Justiça e a ordem”. GOVERNO DEMORA, MAS
EMBARGA MANSÃO DE CID O Ceará tem lá suas excentricidades: órgãos ambientais federais, Ibama e
ICMBio “desconheciam” a grave denúncia de crime ambiental contra o ex-governador Cid Gomes, que
constrói mansão espetacular na serra do Meruoca, coração de uma Área de Proteção Ambiental (APA).
Informaram que foram lá na terça (6), constataram “dano” ambiental, autuaram o dono e embargaram a
obra. Ninguém foi preso. PISANDO EM OVOS Parecendo “pisar em ovos” da família Gomes, Ibama e
ICMBio não citam o dono da obra milionária, tampouco especificam os “danos”. NINGUÉM FOI PRESO
Ibama também não explicou por que, apesar do flagrante de crime ambiental, aliás, inafiançável, ninguém
recebeu voz de prisão. VISTA DE CORONÉ A mansão de Cid Gomes em área de 44 hectares, a 820m
de altura, terá piscina olímpica, heliponto e linda vista para Sobral, seu reduto. QUEM MANDA É O JUIZ
A condução do julgamento da chapa Dilma-Temer pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Gilmar Mendes, tem sido muito elogiada nos meios jurídicos de Brasília. Até pela coragem de
lembrar, todo o tempo, que é a Justiça que deve estar no comando. ECONOMIA SE DESCOLA DA
CRISE O julgamento da chapa Dilma-Temer não impacta na economia como se imaginava. A bolsa
paulista operou em alta, ontem, e o dólar baixou. E todos os indicadores apontam para o crescimento da
economia. BAIXO INTERESSE Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FVG, Aloisio
Araújo reitera: “A maior preocupação do mercado são as reformas. O julgamento da chapa Dilma-Temer
interessa pouco”. OS VERDADEIROS PRECARIZADOS O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator
da reforma trabalhista, destacou que dos 140 milhões de brasileiros economicamente ativos, apenas 50
milhões são legalizados. A reforma pretende a inclusão dos demais 90 milhões de trabalhadores, “os
verdadeiros precarizados”. MAIS DE R$1,2 TRILHÃO! Enquanto o impostômetro registra R$ 950 bilhões
em tributos pagos pelo brasileiro, as demais receitas oficiais (taxas, multas e outras maneiras de meter a
mão no nosso bolso), já chegam a R$1,2 trilhão. PENSANDO BEM... Alvos constantes de blogs
entusiastas dos dois extremos do espectro político, militares provaram, ao divulgar reunião de generais
para debate político, que medo ou clamor por um golpe é apenas devaneio. CUSPE LIBERADO O
Conselho de Ética da Câmara decidiu que “não há ofensa ao decoro” um deputado cuspir no outro,
conforme expressão de um dos seus integrantes, João Marcelo Souza (PMDB-MA). EU, MINISTRO O
julgamento da chapa Dilma-Temer virou uma espécie de final de campeonato. Assim como todo brasileiro
é técnico de futebol, dando palpites, agora são também especialistas em direito eleitoral. LEMBRANDO
BEM... ...a turma que clama pela cassação da chapa Dilma-Temer dizia antes que a ação proposta pelo
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PSDB era “inconformismo de derrotados”. PODER SEM PUDOR MEMÓRIA AFIADA O senador Áureo
Mello passava o Carnaval de 1994 no Rio de Janeiro, em casa da família do poeta J.G. de Araújo Jorge.
Certo dia, foi surpreendido pela famosa foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos,
no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, sem nada por baixo. - Que papelão o Itamar fez na
avenida... - comentou um amigo do senador. Áureo Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e
pilheriou: - Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja. O senador tinha boa memória.

 


