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EDITORIAL

Marcos Vieira é cidadão honorário

Enﬁm, a cadeia!

Título foi entregue em sessão solene na Câmara de Vereadores
completamente lotada de convidados

jornal@oimagem.com.br
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or quanto tempo, não se sabe, mas tem “peixe”
grande na cadeia. Aconteceu em um feriadão,
enquanto as atenções de muitos dos brasileiros se voltavam para a folga de três dias: 12 dos 25 réus condenados pelo mensalão tiveram seus mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, e quase todos eles já se apresentaram à polícia na sextafeira, inclusive o publicitário Marcos Valério e dois peixes graúdos do petismo, o ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu e o deputado José Genoino.
Ver os mensaleiros, inclusive os de alto coturno,
atrás das grades é um alento depois da decepção nacional ocorrida quando o plenário do STF resolveu aceitar os embargos infringentes, concedendo para vários
dos réus o direito a um novo julgamento nas acusações em que tinham recebido pelo menos quatro votos
pela absolvição. Isso poderá, segundo a Gazeta do
Povo, reduzir as penas de vários deles, e, em alguns
casos, modiﬁcar o regime de prisão. Dirceu, por exemplo, começa a cumprir pena em regime semiaberto,
mas sua pena total o levaria ao regime fechado; no
entanto, se o novo julgamento o absolver da acusação
de formação de quadrilha, o ex-ministro passaria deﬁnitivamente para o semiaberto, dormindo na prisão e
exercendo suas atividades regulares durante o dia.
Indignado deveria ﬁcar o povo brasileiro diante
das reações de Dirceu e Genoino aos mandados de prisão. Ambos divulgaram notas com uma mesma
expressão que esconde um insulto à democracia brasileira. “Serei preso político de uma democracia sob
pressão das elites”, escreveu Dirceu. “Considero-me
preso político”, escreveu Genoino. O palavreado não é
exatamente uma novidade: os réus não se cansaram
de repetir que eram vítimas de um “julgamento de
exceção”. Ora, só há presos políticos e julgamentos de
exceção em (com o perdão da redundância) regimes
de exceção. Ditaduras, e não democracias, trancaﬁam
pessoas apenas por defender ideais diversos daqueles
do poder. Presos políticos existem, por exemplo, em
Cuba, tão admirada por Genoino e Dirceu. Ao se
declararem como tais, os dois petistas mostram seu
desrespeito pelo STF, que os condenou após um longo
processo, com amplo direito de defesa; e insinuam
que, na verdade, não vivemos em uma democracia.
Curiosos estamos todos nós, de como se sentem os
mensaleiros diante do fato sabido por todos, mas
escondido, protegido, blindado, enﬁm salvo das acusações tanto por eles próprios, como pela justiça brasileira, o grande maestro do inédito esquema fraudulento da nossa nação. Este mesmo que o leitor está pensando. Sim, aquele que dos “podres” nunca sabia de
nada!
Até a próxima!
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Maravilha
deputado estadual
Marcos Vieira
(PSDB) recebeu o título de
Cidadão Honorário de
Maravilha, em uma sessão
solene na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira,
14. Com o plenário lotado
com cerca de 400 convidados de todo o Grande
Oeste, Vieira recebeu a
homenagem, concedida
para apenas 14 pessoas
desde 1959, quando foi instituída a comenda no
município.
Emocionado, Vieira
declarou que considera o
título um dos mais importantes em sua carreira
pública. “Vou guardar a
homenagem em um lugar
de muito destaque, assim
como tenho minha certidão de nascimento, meu
diploma de Advogado e
meus dois diplomas dos
mandatos como deputado
estadual. Agora, minha
responsabilidade com
Maravilha aumenta, mas
podem ter certeza que continuarei a trabalhar para
melhorar a qualidade de
vida dos maravilhenses”,
disse Vieira.

O

A prefeita de Maravilha Rosimar Maldaner
agradeceu o empenho do
deputado Marcos Vieira
com os recursos conseguidos para a cidade, bem
como as ações que concretizaram a abertura dos 10
leitos da UTI do Hospital
São José, de Maravilha, a
perfuração do poço profundo, e o projeto para
pavimentação da rodovia
que liga Maravilha a Bom
Jesus do Oeste.
O ex-governador Leonel Pavan, presente no
ato, enalteceu o trabalho
do deputado Marcos Vieira, considerando seu mandato como um dos mais
representativos na
Assembleia Legislativa.
“Está sempre na estrada
em contato com o povo e
com as lideranças para
saber quais as demandas
que precisam ser atendidas, servindo de exemplo
para todos nós”, reforçou
Pavan.
O presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha, Doraci Felisiak
explicou os motivos da
comenda e a importância
das ações de Vieira. “Agra-
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decemos o olhar do deputado sobre nossas demandas”, discursou.
Na sessão, Vieira ainda
recebeu homenagens dos
moradores do Novo Bairro pela atuação em prol da
comunidade.
Em seu contundente
discurso, Vieira fez um
relato histórico do desenvolvimento do Grande
Oeste, desde a Guerra do
Contestado, há 101 anos
até os dias atuais, cobrando das lideranças mais
apoio na concretização de
obras vitais como a Rodovia do Frango entre outras
para a região continuar
sendo de destaque para o
Brasil.
Durante as homenagens um vídeo com depoimentos de lideranças políticas e suas duas ﬁlhas
emocionou o deputado. O
governador Raimundo
Colombo enalteceu a persistência de Vieira, lembrando do início da trajetória política de ambos. O
ex-governador e Senador
Luiz Henrique da Silveira
lembrou de quando Vieira
foi Secretário de Estado da
Administração. “Organi-
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zado e muito competente,
me ajudou a criar e a
implantar as Secretaria de
Desenvolvimento Regional, além de ter feito muito para que Santa Catarina
viesse a ser o estado de qualidade que é hoje” disse o
Senador.
O senador Casildo Maldaner também manifestou sua admiração pelo
empenho de Vieira em realizar as ações para todas as
regiões do Estado.
Em nome da Associação dos Municípios do
Entre Rios, Amerios, o prefeito de Tigrinhos, Rudimar Guth entregou uma
homenagem ao deputado.
Propositor do título, o
vereador Janir Signor revelou sua admiração ao trabalho do deputado. “É muito trabalhador, merece
todos os créditos e ações
em homenagens, pois
Maravilha e todo o Grande
Oeste recebem muita atenção dele”, comentou Signor.
A homenagem de Maravilha é o 18º título de Cidadão Honorário de municípios catarinenses que o
deputado recebe.
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