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OPINIÃO.
Tudo é base
A RT I G O S

Em um dado momento da mi-
nha vida, comecei a achar
que estava pecando, pois

meus pensamentos eram volta-
dos apenas para ganhar dinheiro,
para conquistar todos os bens
que pudesse. Resolvi, então, me
confessar com o padre Antônio,
que me tranquilizou. Disse que
eu não estava cometendo ne-
nhum pecado, desde que con-
quistasse tudo honestamente,
com meu próprio esforço, sem
humilhar ninguém. Com carta
branca para buscar os meus so-
nhos, me senti aliviado. Cumpri a
penitência que ele mandou e se-
gui estudando e trabalhando.

O resto da história é conse-
quência de tudo que vivi nesses
períodos de privação e de esforço
para melhorar as coisas. Mais tar-
de, fui servir o Exército, onde fi-
quei por dois anos. Persisti nos
estudos, pois lá havia um curso
supletivo para os soldados, e não
podia desperdiçar a oportunida-
de. Quando saí de lá, fiz concurso
para o Banco do Brasil e não pas-
sei. Naquele fatídico dia, tive o fa-
moso “b ran co” e fui reprovado.
Hoje, reconheço que me sentia
na obrigação de ser aprovado,
porque esse concurso envolvia
os conhecimentos que eu mais
d o m i n av a .

Ao longo do tempo, fui aprova-
do em oito concursos. No período
em que fiquei no serviço público,
tirei o máximo proveito do que
aprendi. Sempre achei que preci-
sava experimentar de tudo um
pouco na vida profissional. Traba-
lhei em setores diversos. Eu não
pedia para isso acontecer, mas o
fato é que iam me colocando nos
cargos como se estivessem me
treinando para que eu pudesse
exercer cargos de direção. Hoje,
percebo claramente como ter
passado por tantos setores me
ajuda a dar palestras e aulas e a es-
crever livros.

Não pensem que vão ser apro-
vados sem estudar. Não funciona
assim. Trata-se de um processo de
ganho de força e substância,
comparável ao que ocorre com o
bambu chinês: lança-se a semen-
te e nada acontece durante anos.
De repente, em dias, surge um ar-
busto, que cresce dezenas de me-
tros e fica tão forte que verga mas
não quebra, porque tem base pa-
ra sustentá-lo. Essa base vocês
têm de construir de forma cons-
ciente. Se não cresceram o sufi-
ciente, é porque ainda não têm
essa base.

J.W GRANJEIRO é Diretor-Executivo
da Escola de Governo do DF

CHARGE
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sei como
temer me

colocou alí!
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Violência
Que triste ver uma menina tão

linda perder a vida de uma forma
tão cruel. Espero que o assassino se-
ja localizado o mais rápido possível
e pague pelo que fez. Meus pêsa-
mes aos familiares, que terão que
lidar com essa dor para o resto da
vida. Que Deus a receba de braços
abertos.

JAQUELINE SOUSA, pelo Facebook,
sobre a matéria “Jovem que estava
desaparecida é encontrada morta
em Luziânia”

S e q u est ro
Mais um caso de sequestro em

tão pouco tempo no Distrito Fede-
ral. Acho que as mulheres têm as-
sistido muita novela, só pode. Não
consigo nem imaginar a dor dessa
mãe e dos parentes do bebê. Espero
que essa criança seja encontrada
logo e, principalmente, bem. Esta-
mos em oração por essa família.

LAURA RIBEIRO, pelo Facebook, sobre
a matéria “Bebê de três meses é
sequestrado no Gama”

D es ca s o
Isso é mais um caso de descaso

do governo. As férias nem começa-
ram e as mudanças já foram feitas.
Aí, os trabalhadores têm que se vi-
rar e pegar três ônibus para voltar
pra casa. A aulas na rede pública
nem terminaram e a frota já foi re-
duzida. Na rodoviária, a fila dá vol-
tas, pois os ônibus só passam a ca-
da 1h30. Pagamos passagens carís-
simas, para ter uma serviço de pés-
sima qualidade.

DÂMARYS DE JESUS, pelo Facebook,
sobre a matéria “Por conta das
férias, linhas de ônibus vão passar
por mudanças”

M a n i festaç ão
Espero que os policiais não dei-

xem os criminosos, fantasiados de
manifestantes, quebrarem toda a
nossa cidade novamente. E que
Deus os proteja desses vândalos,
que vão para as ruas só para tumul-
tuar e esquecem o verdadeiro sig-
nificado de um protesto. Estou na
torcida para que tudo corra bem.

JOSÉ REIS, pelo Facebook, sobre a
matéria “Esplanada terá 2,6 mil
policiais em prontidão para
m a n i festaç õ es”

Pr o t a g o n i s m o
Desde 1844, a intercooperação

contribui para um mundo
melhor. Jovem aos 173 anos,

o cooperativismo é solução viável
para problemas que nos desa-
fiam, como geração de trabalho e
renda, assistência à saúde e pro-
dução de alimentos para todas as
pessoas.

Há 2,6 milhões de cooperativas
em 100 países, que congregam
um bilhão de pessoas e geram
250 milhões de empregos. De ca-
da sete habitantes do planeta, um
é associado a uma cooperativa.

No Brasil, são 6,6 mil cooperati-
vas com 13,2 milhões de associa-
dos, responsáveis por 376 mil em-
pregos formais e que exporta-
ram, no ano passado, mais de US$
5 bilhões para 147 países.

No mês do cooperativismo,
lembramos que a Unimed, maior
sistema cooperativo médico do
mundo, está completando 50
anos. As 348 cooperativas da mar-
ca detêm 37% do mercado de pla-
nos de saúde, com 114 mil médi-
cos cooperados.

Na medicina privada, as coope-

rativas têm introduzido avanços
tecnológicos no dia a dia dos bra-
sileiros e levado assistência à saú-
de a todo o território nacional.
Atualmente, a marca migra para
a Atenção Integral à Saúde, mode-
lo de assistência personalizado,
com integralidade e continuida-
de do cuidado por equipe lidera-
da pelo médico de referência.

Um dos alicerces desta força,
que vale ser destacado, é o ato co-
operativo. Praticado entre a coo-
perativa e associados a fim de
cumprir suas finalidades sociais.
Essa relação, ainda pouco com-
preendida pela sociedade brasi-
leira, é a base da estabilidade eco-
nômico social de muitos povos
mundo afora.

Haveremos de continuar nossa
luta pela força do cooperativismo
no Brasil, pautados pela redução
de desigualdades e em busca de
desenvolvimento e protagonis-
mo democrático.

ALEXANDRE RUSCHI é médico,
presidente da Central Nacional
Unimed

C A RTA S DOLEITOR
Os Três Poderes

Os três poderes são os pilares
da democracia. Não é novidade
para ninguém que o Brasil vem
passando por uma grande turbu-
lência política e econômica! Os
três poderes devidamente consti-
tuídos não se entendem, não sa-
bem quais das providencias to-
marem para tirar o país dessa cri-
se política e econômica, CRISE es-
sas que vem se alastrando a cada
dia. Não precisamos ser nenhu-
ma dessas autoridades para sa-
bermos que existem meios corre-
tos de colocar o Brasil novamente
no rumo certo, dar um basta nes-
sas delações premiadas e colocar
nas cadeias todos os corruptores
e corruptos, obrigando a cada um
deles devolverem com juros e cor-
reções monetárias todo o dinhei-
ro roubado dos cofres públicos.
Outra saída seria deixar o atual
presidente terminar o mandato
para não haver uma eleição indi-
reta prejudicando mais ainda
economia do país, afinal falta um
ano e meio para acabar esse go-
verno que não foi eleito pelo o vo-
to. Isso sim seria democracia, dei-
xando a decisão de escolha de um
novo presidente para o eleitor em
2018, a quem de fato e de direito
constitucional tem essa prerroga-
tiva. Acreditamos que no mo-
mento essa seria uma decisão sá-
bia, se não houver uma solução
para essa crise quem continuaras
sofrendo seremos nós, brasileiros
honestos que trabalhamos dose
meses, sendo que seis deles são
somente para pagarmos impos-
tos.

EVANILDO SALES SANTOS,
G a m a / D F.

Para inglês ver
O Plano Nacional de Educação

já fez dois anos de aprovado co-
mo uma Lei Federal, mas não saiu
do papel. É uma lei que não fun-
ciona, só para " inglês ver ". São vá-
rias metas importantes para se-
rem cumpridas pelo governo,
mas que simplesmente não estão
sendo honradas. Os sindicados li-
gados à área e o CNTE deveriam
entrar na justiça e exigir o cum-
primento integral da Lei que
criou o PNE.

WASHINGTON LUIZ S COSTA,
S a m a m ba i a / D F.

Denúncia
Onde há fumaça há fogo. A insi-

nuação do presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, sobre o acordo
de delação premiada de Joesley, se
comprovada, põe por terra o pro-
cesso que se pretende promover
contra aquela autoridade e deixa
as Operações da Lava-Jato sob sus-
peita. Três fatos estranhos susci-
tam muitas dúvidas. Primeiro, o
auxiliar direto e braço direito de
Janot, procurador Marcelo Para-
nhos Miller, deixou esse cargo pa-
ra advogar para os irmãos Batista,
da JBS. Segundo, esse ex-procura-
dor participou da delação pre-
miada desse grupo criminoso.
Terceiro, sair de um cargo tão im-
portante com essa finalidade, já
previa uma situação mais vanta-
josa. Quarto, realmente recebeu,
logo a seguir, US$ 27 milhões do
referido grupo. O presidente deve
ter alguma prova na cartola. É
aquela história: esmola grande
até cego desconfia.

JOSÉ LINEU DE FREITAS, Asa Sul/DF
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