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Previsão

O que é tido como
certo, infelizmente, é que
o Tribunal de Justiça
(TJ/MT) vai decretar
segredo de Justiça no
inquérito contra Lutero a
pedido do vereador para
evitar publicidade ao
caso. É uma pena. O
mesmo ocorreu no caso
envolvendo a ex-
presidente e hoje
deputada Chica Nunes.

Cara limpa

Se passar pelo plenário da
Câmara de Cuiabá,
motociclistas e passageiros
serão obrigados a retirar o
capacete assim que colocar os
pés fora da motocicleta. É o
que diz o projeto do vereador
Antônio Fernandes (PSDB)
que dispõe sobre a proibição
quando do ingresso e da
permanência nos
estabelecimentos públicos e
privados e quando o veículo se
encontrar estacionado. Uma
boa idéia.

Ameaças

O ator André
D’Lucca diz que vem
sofrendo ameaças do
vereador Ralf Leite
(PRTB) porque na peça
“Segredos de
Almeirinda” faz piada
com a prisão do
parlamentar e um
travesti. O parlamentar
diz que vai processar o
ator por fazer as
mesmas piadas que
estão por toda a cidade.
André, por outro lado,
diz que vai até registrar
ocorrência policial.

Prisão

O Movimento de
Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) promete
pedir nesta segunda-feira
(22) a prisão do vereador
Lutero Ponce (PMDB). Alega
que a Delegacia Fazendária
encontrou fraudes em
licitação na gestão do ex-
presidente da Câmara de
Cuiabá. O pedido do MCCE
não deve ter efeito, pois os
delegados ainda estão em
fase inicial do inquérito que
apura corrupção no
Legislativo.

Mesmo assim, quem pede
prisão é o Ministério Público
ou delegado responsável pelo
inquérito. No mais, tudo não
passa de festinha, que não
deixa de ser boa porque
“macula” a imagem do nobre
parlamentar.

Câmeras

O troféu papagaio de pirata
no ombro do presidente Lula
vai para o deputado federal por
Mato Grosso Valtenir Pereira
(PSB) e o governador do
Amazonas, Eduardo Braga
(PMDB). Nem a estrela do dia,
o governador de MT, Blairo
Maggi, apareceu tanto quanto
a dupla. Valtenir era só sorriso,
mesmo que lá no fundo da
imagem. Mas isso faz parte do
comportamento para angariar
mais simpatizantes com vistas
às eleições em 2010.

O jornalista Ricardo Noblat publicou ontem no seu blog que
a senadora Serys Marly (PT) tem lotada no gabinete uma

funcionária que mora há quase dois anos a muitas milhas
de distância do Brasil: mais precisamente em Bethesda,
cidade satélite de Washington, Estados Unidos, e ganha

salário em torno de R$ 12 mil.

Otmar de Oliveira/Arquivo

‘Gasparzinha’

Alegria, alegria!

Tão cedo o governador de Mato
Grosso, Blairo Maggi (PR), não

vai largar o sorriso de orelha para orelha.
A motivação (e não é para menos) foram
as palavras do presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que
“intimou” Maggi para assumir o
ministério que ele quiser. A plateia e autoridades foram à loucura com as palavras de Lula.

Discrição

O prefeito de Cuiabá,
Wilson Santos (PSDB), foi
a autoridade mais discreta
no lançamento do
programa ambiental pelo
presidente Lula, em Alta
Floresta. Não poderia ser
de outra forma. Mas de
qualquer forma, por ser um
tucano, Wilson não foi
provocado e ficou no seu
lugar e se mexeu só para
cumprimentar.

A antecipação salarial
feita pelo prefeito José
Carlos do Pátio injeta
cerca de R$ 10 milhões no
mercado local. O que vai
incrementar a economia
local e movimentar o
setor comercial.

Para capacitar
servidores, o expediente
no Juizado Cível e
Criminal do bairro Cristo
Rei, na Comarca de
Várzea Grande, será
suspenso entre os dias 22
e 24 de junho.

Empresários da
cidade comemoram a
vantagem de vender mais
e reduzir os prejuízos com
a inadimplência, já que os
funcionários utilizam o
dinheiro.

São 13 servidores
lotados na secretaria e
gabinete do referido
juizado que deverão receber
o treinamento na sede da
Escola dos Servidores do
Poder Judiciário.

Servidores da Prefeitura de Rondonópolis (a 200 km
de Cuiabá) receberam a primeira parcela do 13º salário
nesta sexta-feira (19) e o pagamento do mês de junho
será disponibilizado no dia 29.

Frases Dejamil

Opresidente Lula quer
uma eleição
plebiscitária no ano

que vem. Ou se aprovam ou não
seu governo. Em cima dessa
alternativa invento aqui uma
campanha eleitoral para o
candidato ou candidata que ele
apoiar. Se nada de anormal
acontecer esse nome é Dilma
Rousseff. 

A propaganda eleitoral e os discursos dessa
candidatura terão como base que a maior parte da
população aprova o governo Lula. Se aprova, por
que não continuá-lo com outra pessoa? 

Vão estabelecer paralelos com o governo FHC
em todas situações. Vão mostrar os erros anteriores
e, claro, dar destaques às vitórias do atual governo.
Imagino até alguns quadros, como aquele do
empréstimo do FMI ao Brasil numa
crise econômica e agora o governo
Lula emprestando dez bilhões
àquela instituição internacional. E,
no paralelo dos erros de um e
acertos do outro, pergunta-se o
tempo todo se o povo quer a volta
daquele grupo ao governo.

Para caminhar nessa trilha
eleitoral Lula tem que ter um
candidato que seja a cara do seu
governo. Mostrado para a
população como de sua inteira
confiança, garantia de continuidade
de sua administração. As conquistas
não retrocederiam, seriam até ampliadas. Aí
entraria a falação sobre o PAC do saneamento,
daquele um milhão de casas que só se concluiria
com a guerreira Dilma Rousseff (venceu o câncer)
no comando da nação. Outro grupo no governo
seria um perigo, poderia mudar o rumo certo que o
país está. 

Não pode também na eleição haver mais de um
candidato que possa ser associado ao governo Lula.
Não pode, como exemplo, um Ciro Gomes ser
candidato. Dividiria não só os votos, mas levaria

confusão à cabeça do eleitor que supostamente
vai votar no candidato do presidente. Podem
até arrumar para o Ciro perturbar a vida do
PSDB em São Paulo para não atrapalhar a
montagem que se pretende em torno da
candidatura que o presidente endossar.

Como vão
bombardear o governo
FHC e fazer
comparações com o
atual, se o candidato da

oposição for José Serra irão associá-lo àquele
governo. Que ele representa o passado. Aécio
Neves não trabalhou no governo FHC e talvez a
associação não fosse possível com ele. 

Frente a essa suposta atuação da candidata do
Lula na eleição, com ataques, paralelos, chutes na
canela, verdades e meias verdades, qual seria o
discurso da oposição? Não está claro até agora.

Não se pode atacar o Bolso
Família, o Luz para Todos ou a
Agricultura Familiar nem dizer que
foi o governo anterior que os criou.
Não pode falar em estabilidade
econômica, o povo acha que isso
ocorreu no governo Lula e não no
que o antecedeu. Não se pode
também bater no Lula porque é alta
sua aceitação popular. Não sei se
tem alcance eleitoral a tese da
eficiência administrativa como
pregam os governadores Aécio e
Serra. 

O tempo está correndo e até
agora não se sabe em que se baseará o discurso do
candidato contrário ao Lula. Qual seria a bandeira a
ser defendida pela oposição.

E, na outra ponta, o palco está sendo
cuidadosamente montado. Hoje cada ato, gesto ou
ação do governo Lula é um ensaio para a encenação
a ser usada na campanha do ano que vem. 
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Dando asas à imaginação

ALFREDO DA MOTA MENEZES

Amanhã, segunda-feira,
será um dia iluminado
para todos nós. Com a

inauguração de mais 39 ligações
de eletricidade, no Assentamento
Robson Vieira, no município de
Congonhinhas, Paraná, estaremos
ultrapassando a marca de 2
milhões de ligações do programa
Luz para Todos, que estão
beneficiando nada menos que 10
milhões de brasileiros. 

A eletricidade é hoje em dia algo tão
indispensável e corriqueiro nas atividades humanas,
tanto no trabalho quanto no lazer, que pouca gente se
dá conta de quanto dependemos dela. Quem ilumina
a casa com o simples gesto de acionar o interruptor,
ou coloca seus aparelhos elétricos ou eletrônicos
para funcionar, às vezes não se dá
conta do que é viver sem este
conforto básico da modernidade. 

Mas pode imaginar o que isso
significa. Basta lembrar um dia em
que estava assistindo à televisão,
depois de uma jornada fatigante de
trabalho e, de repente, a casa
mergulhou na escuridão. O
programa foi interrompido pelo
meio e também não foi possível ler
um livro, tomar um banho quente,
passar a roupa, ligar o computador
ou conservar os alimentos e tomar
uma água gelada. 

Mas, até 1879, quando Thomas Edson inventou
a lâmpada incandescente, para ter iluminação era
necessário utilizar lenha ou carvão, velas,
lamparinas, lampiões, tochas etc. Milhões de
brasileiros, até recentemente, ainda viviam nessas
mesmas condições. Nós estamos trazendo essa
parcela significativa da população do século 19 para
o século 21.

Os programas de eletrificação de governos
anteriores não tiveram sucesso porque se exigia que
os moradores também contribuíssem com parte dos
custos das instalações. Descobrimos que 90% da
população do meio rural, que viviam sem energia
elétrica, tinham renda familiar inferior a três salários
mínimos. Decidimos então que as obras de extensão
das linhas até as moradias seriam gratuitas para as
famílias. A União passou a arcar com 72% dos
custos e o restante ficou a cargo dos governos
estaduais e das empresas de energia elétrica.

Mas o nosso objetivo não se limitou apenas à
iluminação das casas. Proporcionamos também os
meios para que as famílias passassem a utilizar a
energia na produção, aumentando seus rendimentos.

O uso de equipamentos elétricos facilita o
trabalho no campo e permite que muitos saiam
da cultura de subsistência para a
comercialização dos excedentes. Moinhos,
fábricas de fundo de quintal, processadores de
farinha de mandioca estão multiplicando a

produção. Outros resultados
extraordinários para essas
comunidades longínquas: o
acesso à comunicação,
escolas com aulas noturnas,

postos de saúde com refrigeradores para armazenar
vacinas e outros medicamentos.

Pesquisa encomendada pelo Ministério das
Minas e Energia constatou que, com o Luz para
Todos, houve uma verdadeira revolução nas
comunidades atendidas. Para 36% dos beneficiados,
a renda familiar cresceu e para 89%, a qualidade de

vida melhorou. Outra constatação
da maior significação: 41%
passaram a desempenhar atividades
escolares no período noturno.
Aparelhos que antes não eram
adquiridos passaram a fazer parte do
dia-a-dia das casas. 78% das
famílias adquiriram televisores, um
total de 1.570.000 aparelhos; 73%
(1.462.000 famílias) compraram
geladeiras; e 44,7% do total
(894.000 famílias) agora têm
aparelhos de som. 

O sucesso do programa é
inquestionável. A meta de 2 milhões

de famílias, estabelecida em 2003, com base no
déficit de energia apontado pelo censo demográfico
do IBGE, foi ultrapassada. Nos trabalhos de campo,
no entanto, detectamos que a demanda por energia
era maior, de cerca de 3 milhões de famílias. Com
isso, estamos estendendo o programa, de maneira a
atender mais um milhão de famílias de agora até o
final de 2010. Nosso objetivo é levar luz para todos
os brasileiros.

Mas os resultados obtidos até agora já superaram
as nossas expectativas. Houve desdobramentos que
não havíamos previsto, como o retorno de nada
menos que 96 mil famílias para o campo depois da
chegada da energia elétrica. Com os benefícios
proporcionados, a zona rural progrediu e diminuiu seu
isolamento do resto do país, passando a atrair famílias
que antes haviam migrado para os grandes centros
urbanos. Por essas e várias outras razões, o Luz para
Todos tornou-se um dos programas de inclusão social
mais bem-sucedidos do nosso governo.
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Luz para todos os brasileiros
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“
“

Mato Grosso não
pode ficar no 
prejuízo com 

vendas que tem
destino certo aqui

Eder Moraes, secretário de Estado de
Fazenda, defendendo cobrança do
ICMS de produtos eletroeletrônicos

comprados pela internet.

O brasileiro está
trocando as mãos

pelos pés e 
gastando mais 
do que deve

Luís Carlos Ewald, engenheiro e
economista, alertando para a falta de
controle das despesas mensais do

brasileiro.

opinião


