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A ORIGEM DE TUDO
a Os militantes ainda vivos do PCB,
o Partidão, com certeza se lembram
de como eram feitas as finanças de
uma agremiação política que viveu,
a maior parte do tempo, na
clandestinidade. Eram as
contribuições de seus membros,
acrescidas das dos simpatizantes, de
rifas e promoção de eventos a fim
de arrecadar recursos para a
manutenção das despesas. Na
implosão do Partido, que resultou
em várias facções da esquerda
revolucionária, partiu-se para outro
tipo de arrecadação, que
chamávamos de desapropriação:
assaltos a bancos e a empresas. A
esquerda, chegando ao poder e se
vendo minoritária num Congresso
conservador, montou um esquema
de arrecadação para se perpetuar
no poder, daí a gênese do mensalão
e do petrolão. Por isso, tesoureiros
se transformaram em heróis da
causa popular.
DIRCEU LUIZ NATAL
RIO
_

O ESQUEMA CONTINUOU
a O mensalão foi revelado com polí-
ticos do PT envolvidos e seu
tesoureiro foi preso (Delúbio).
Passados cerca de oito anos, o
petrolão foi revelado ficando
demonstrado que os malfeitos não
sofreram qualquer interrupção ao
longo desses anos. Político do PT é
envolvido (André Vargas) e o
tesoureiro do partido, Vaccari,
preso. A evidência de que a lição
não foi aprendida não poderia ser
mais explícita. Parece que a sede
pelo poder cegou o partido. Ele
pode continuar a existir?
ROGÉRIO C. COUTINHO
BRASÍLIA, DF
_

TETO DE ENDIVIDAMENTO
a Foi aprovado pela comissão mista
da Câmara , que analisa a MP 661/14,
um relatório que permite a
trabalhadores, aposentados e
pensionistas ampliarem o limite de
novos empréstimos com desconto
em folha em mais 10% da renda, para
pagar dívidas com o cartão de
crédito. A medida é vista por alguns
como os antigos incentivos ao
consumo, quando ocorreu a baixa do
IPI. Penso que é mais uma maneira
de afrouxar a corda do pescoço de
endividados. O aumento da margem
deverá ser destinado à liquidação ou

redução do débito existente. Assim, a
medida evitará novo endividamento
em bancos ou com agiotas. Por
último, é bom lembrar que não é a
inadimplência que faz os juros altos,
mas, os juros altos que fazem a
inadimplência.
MÁRIO DE MACEDO CRISTINO
NOVA FRIBURGO, RJ
_

AJUSTE FISCAL
a Como é simples fazer o ajuste au-
mentando a carga tributária, direta e
indiretamente, onerando mais ainda
o bolso do contribuinte! Agora,
diminuir o número de ministérios e
secretarias, abolir benesses a
políticos e governantes como
auxílio-moradia, verbas de
representação e tantos outros, nem
pensar. E o Brasil continua sendo o
país do futuro, com seus ministros
sorridentes. Apesar de tudo, ainda
tenho confiança na Justiça e no
acordar do povo brasileiro.
OSMANY MAGALHÃES LACERDA
RIO

_

a Para demonstrar sinceridade na
tarefa de colocar o Brasil no rol dos
países sérios, a equipe econômica só
deixará de enxugar gelo quando
tomar algumas providências simples:
reduzir o número de ministérios a um
terço, incluindo as secretarias
especiais cujos titulares são
equiparados a ministros; reduzir os
cargos em comissão a 10%; e,
finalmente, determinar que todas as
funções no serviço público sejam
exclusivas de funcionários de
carreira.
VICTOR KOIFMAN
RIO
_

MAIORIDADE PENAL
a A presidente defende o ECA para
criticar o projeto de redução da
maioridade penal. Nos salões
atapetados do poder, é fácil fazer
discursos humanistas e censurar os
opositores. A classe média, que
sustenta o governo e é desprezada por
ele, sabe muito bem que somente com
medidas realmente efetivas na política
educacional poderíamos diminuir, a
níveis civilizados, a criminalidade
juvenil. Não queremos esperar até o
fim dos tempos. O que queremos
apenas é viver mais, diminuindo o
número de assassinatos cometidos por
eles, já que estarão cumprindo penas
mais severas. 
ALOYSIO M. GUERRA
RIO

_

a Sou a favor da redução da
maioridade penal, porém, sei que isso
não vai resolver o problema. No
entanto, há necessidade de a
sociedade civil estancar o aumento do
número de menores assassinos, que
são acobertados pelo ECA, assim
como coibir o uso dessa “mão de
obra" pelos criminosos e traficantes
maiores de idade. Minha sugestão é
acrescentar ao ECA a seguinte
cláusula: “O menor que matar, ferir,
sequestrar, estuprar utilizando arma
perderá a condição da imunidade e os
privilégios estabelecidos no presente
estatuto, passando, automaticamente,
à condição de maioridade,
independentemente de sua idade".
ANTONIO DA FONSECA NADAIS
RIO
_

NÃO É NADA DISSO!
a Vamos parar de achar que é racis-
mo essa história da bandeira da
Angola na fachado do prédio onde
mora o cônsul, em Ipanema. No
edifício eu onde morava na Rua
Marquês de Olinda, há cinco anos,
um morador entusiasmado com a
vitória do Flamengo hasteou uma
bandeira do clube em sua varanda.
Os outros moradores reclamaram e o
síndico pediu que ele a retirasse. Não
precisou de reunião de condôminos,
nem nada. E ele a retirou, já que a
convenção do prédio não permitia
bandeiras hasteadas. Ponto final.
MARIA ALICE MANSUR
PETRÓPOLIS, RJ
_

GREVES NO SETOR PÚBLICO
a O Brasil é campeão de greves no
setor público. Em nenhum país do
mundo, rico ou pobre, democrático
ou não, há tantas paralisações,
algumas por tempo indeterminado.
Governos de várias matizes políticas,
nada fazem em relação a essas
paralisações e o povo é que é
prejudicado. Aqui, também ao
contrário de qualquer outra nação,
categorias fortes exigem reajuste pela
inflação dos últimos 12 meses e algo
mais. Alguém já ouviu falar de tal
mecanismo em outro país? 
HEITOR VIANNA P. FILHO
ARARUAMA, RJ
_

TRATAMENTO DE CÃNCER
a Meu pai, de 73 anos, foi
diagnosticado com câncer na
garganta, grau 3, há seis meses.
Imediatamente, ele se inscreveu no

sistema do SUS e foi encaminhado
para fazer tratamento no Hospital
dos Servidores. Os médicos de lá
indicaram radio e quimioterapia,
entretanto, esse hospital não faz a
radioterapia e o encaminharam ao
Hospital Quinta D’Or. Ele precisa
fazer os dois tratamentos juntos e
está há dois meses já aguardando o
início da radio, sem nenhuma
explicação do Quinta D’Or, cujos
atendentes se limitam a nos mandar
esperar. Até quando? Até ele morrer?
Há uma lei que determina que o
tratamento deve ser feito em até 60
dias do diagnóstico. Já se passaram
seis meses e nada acontece! O tempo
é precioso para quem tem câncer! 
SOLANGE MUNIZ BORGES
RIO
_

ESTRADA PRECÁRIA
a A BR-495, que liga Itaipava a Tere-
sópolis, continua sem fiscalização. A
reforma que terminou em 2011 já se
mostra insatisfatória. A falta de
acostamento faz com que só seja
permitida ultrapassagem em três
locais nos seus 33km de extensão.
Carretas prejudicam o asfalto, e
muitos motoristas ultrapassam em
locais não permitidos e de forma
perigosa.
FELIPE PINA CABRAL
PETRÓPOLIS, RJ
_

CARTÃO ESTÁ SEM SALDO 
a O governo do estado enviou aos
beneficiários das Farmácias
Populares o cartão Cuidados
Especiais, mas há quase dois meses
não há restabelecimento de saldo.
Desse modo, quem tem um parente
especial não consegue adquirir
fraldas. Por que concederam um
cartão que não tem funcionalidade? 
TATIANA GONÇALVES
RIO
_

POR QUÊ?
a Hoje (14/4) tive meu carro reprova-
do na vistoria anual obrigatória: o
vistoriador disse que tenho que
trocar o lacre e a tarjeta por um
modelo novo. Mandei e-mail ao
Detran perguntando qual norma ou
resolução me obriga a isso e a
resposta foi que eu deveria procurar
o chefe do posto. O Detran não sabe
responder a isso? Tenho que me
dirigir novamente ao posto para
conseguir essa simples informação?
ALESSANDER FALCÃO
RIO
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P. 2: “Conte algo que não
sei/Em dez anos, todos
tocarão música latina naspis-
tas.” “...manter o espírito
festivo ‘a la brasileira’ duran-
te o set.” Falta do acento
grave. Certo: “...espírito
festivo ‘à la brasileira’...” _

P. 2: “Panorama Político/
Dilma em outro mundo.” “A
sensação é de que o gover-
no está sentado em um
vulcão em erupção...” Um
“de” a mais. Certo: “A sensa-
ção é que o governo...”_

P. 2: “Panorama Político.” “A
última vez em que partidos
foram extintos foi em 1965,
quando o regime militar
baixou o A!-2....” Repetição do
verbo “ser”. Melhor: “A última
vez em que partidos foram
extintos ocorreu em 1965...” _

P. 7: “Advogado de Cunha é
eleito para órgão do MP.”
“...ao cargo, que concorreu
como candidato único.” Erro
de regência. Certo: “...ao
cargo, a que concorreu...”_

P. 30: “Campanha da casa
Rosada desgasta figura de
Nisman.” “...que trabalhava
com o promotor e, segundo
confirmou-se mês passa-
do, tinha uma conta...” Erro
na colocação do pronome e
falta do “no”. Certo: ...que
trabalhava com o promotor
e, segundo se confirmou
no mês passado...”_

Na página 2 do Segundo
Caderno: “Marcha a Brasí-
lia.” “Ela implica em bem
mais que um domingo de
passeio festivo em Copaca-
bana ou na Paulista. Implica
em andar centenas de
quilômetros.” Uso de regên-
cia não recomendada. Certo:
“Ela implica bem mais que...”_

P. 2: “Gente Boa/Caraca,
muleke.” “Mas entre o fim do
ensaio e o início do progra-
ma — apenas 25 minutos por
causa do atraso — se reco-
lheu ao camarim para
passar as músicas.” Falta de
vírgulas e erro na colocação
do pronome. Certo: Mas,
entre o fim do ensaio e o
início do programa — apenas
25 minutos por causa do
atraso —, recolheu-se ao...”_

P. 2: “Gente Boa/Health o
quê?” “Na São Paulo Fashion
Week há vários deles circu-
lando ao lado de seus clien-
tes famosos.” Falta de vírgu-
la. Certo: Na São Paulo
Fashion Week, há vários..._

P. 2: “Gente Boa/Por que o
serviço é tão ruim?” “...funci-
onários mau humorados e
antipáticos.” Erro de grafia.
Certo: “...funcionários mal-
humorados e antipáticos.
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O Departamento de Estado disse on-
tem que uma base de lançamento de
foguetes terra-ar parece estar sendo
construída perto de Hanói. O funcio-
nário de imprensa Robert McCloskey
não quis revelar como os EUA obtive-
ram a informação, assim como se
consideram tal plataforma como alvo
justificado de ataques aéreos. Segun-
do fontes americanas, não há provas
até agora de que já se encontrem no
Vietnam do Norte os foguetes antiaé-
reos soviéticos, mas se presume que
serão enviados quando estiverem
prontas as bases de lançamento.

Aguarda inauguração,
monumento do padroeiro 

Há 50 anos 17 de abril de 1965

URSS pode estar montando
bases de foguetes em Hanói

Ainda não está decidida a data de inau-
guração do altar-monumento de São Se-
bastião, padroeiro da cidade, que está
sendo concluído no Largo do Russell,
devendo a data ser estabelecida às 18
horas de hoje, em reunião marcada para
o Palácio S. Joaquim. Caberá ao Cardeal
Dom Jaime Câmara decidir se a inaugu-
ração será ou não no próximo dia 21,
quarta-feira. A cerimônia inaugural de-
verá contar com a presença do Governa-
dor. Falarão o jornalista M. Paulo Filho, e
o Marechal-Deputado Ângelo Mendes
de Morais. Tapetes vermelhos serão co-
locados em volta do monumento.

Hoje no
Acervo O GLOBO

Horror nazista
OS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO
Prisões começam antes da 2ª Guerra. Filme no
Rio mostra “fábricas de mortes de Hitler”.

Controle do governo 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Criada em 2000, lei limita gastos de União,
estados e municípios e pune maus gestores.

Ídolo do Fla-Flu
DOVAL, O ARGENTINO-CARIOCA
Campeão com Zico no Fla e com Rivelino no
Flu vivia na areia de Ipanema e na noite do Rio.

LEIA A ÍNTEGRA DA
COLUNA NA WEB
oglobo.com.br

Este é o resumo da crítica
realizada e supervisionada 
pelos professores Ozanir 
Roberti e Sérgio Nogueira, 
sob a coordenação do jornalista 
Aluizio Maranhão, editor de
Opinião do GLOBO. 
A crítica completa é distribuída
todos os dias na Redação.

“A própria Comlurb permitiu
ou criou um ‘lixão’, com pre-
juízo ao meio ambiente e à

saúde pública. O número de
moscas e mosquitos aumen-
tou muito nas imediações”

Sérgio Lessa,

sobre o terreno na esquina
das avenidas D. Hélder Câ-

mara e Pastor Martin Luther
King Jr., em Del Castilho, em

frente a uma unidade da
Comlurb, que prometeu ado-
tar uma nova forma de reco-

lhimento dos resíduos.

oglobo.com.br/participe
Eu-repórter

“A biblioteca mais parece 
um cenário de filme 

de Harry Potter" 
@romulocorrea1

“The George Peabody", em
Baltimore, Maryland (EUA)

instagram.com/jornaloglobo/
Instagram

“Que nunca seja esquecido o
que aconteceu” 

Igor Guilhen

Israel para em homenagem
aos seis milhões de judeus

mortos no Holocausto 

facebook.com/jornaloglobo
Facebook

“Deus que me perdoe: vai ser
o Jesus mais gato da história!” 

Karina Assunção

Papa Francisco abençoa
Rodrigo Santoro, que será
Jesus em novo “Ben-Hur”

facebook.com/jornaloglobo
Facebook


