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classe política. Todavia há qtie
examinar mudanças legislativas

um comentário compreensível
em face ao atual desprestígio da

elopreslu, g/i,

estatais (As estatais vistas

• O editorial sobre a Lei das Estatais elogia a vedação de minis
tros e secretários de Estado nos
conselhos de administração das

‘OLhar de longo prazo
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São Paulo

Diferentemente do que foi puNi
cado no editorial Os erros na grs
tão da Funcef recairão sobre os
paflidpantcs (uoJi, lia), a Eldorado Celulose não faz parte da Or
ganização Odebrecht.

ODEBRECI El’
EscLarecimento
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lia ser privada, e não estatal.
JERSON SELMAN
jersnnketman.com.br
São Pauta

tê-los efetivamente.

tem havido resposti contunden
te dos governos, salvo rarissi
mas exceções. Assien como tam
bém são nwissimos os casos de
indenizações pagas is vitimas e
seus familiares. Enquanto isso,
corre soltou tráfico de armas e
o mifleo de drogas. E nenhuma
autoridade se propõe a coiuba

dessas praticas delituosas, não

RONALOU PARISI
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Sio Paula
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com um olhar de mais lungu pra
zo, menos sujeito à situação con
juntuml. Como as estatais são
criadas por lei pan materializar
pohticas públicas, deveria caber
aos representantes do Estado.
deidamente legitimados pelo
processo eleitoral, zelar para
que as dceisõcs empresariais se
jam aderentes ao interesse públi
co. Quando não houver nuão pa
tu esse cuidado, a empresa deve
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seque eni sua totahdaue. Diante

-

-

-

-

S
OriENc’A O CASO

ED OtOISÃfS
JUDICIAL E ESTADO

lrcostasr@uoLmia.br
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LUIZ ROBERTO DA COSTA .111. Á
CAI’IPIIIAS, SOBRO O ‘PAI
DA MODERNA DEMOCRACIA

“Mário Soares enfrentou
pedras que estavam
no meio do caminho.
Mas havia uni caminho
em meio às pedras”

svashrnqton,novss uolcorntr

O PROEL EMA CARCERARIO

WASHINGTON DOMINGUES
QUINTA5 MOGI DAS CRUZES,
SOBRE A PREVISÃO DE CUSTO
lEITA PELO CIIJ PAPA RESOLVER

deveriam ser oplieados em
escolas, saúde e nioradia
digna. Assim, daqui a
uns dez anos, certamente
o crime estaria em
escala bem menor!”

“Esses R$ io bilhões
-

coMrrcrÁplos NO PORTAL E NO FACE000K

LEONARDO BRANDÃO

• ‘Chega de farra das torifas. Não se pode tet aumento com a
contabilidade da prestadera de serviço sem transparência.’

C LA O O IN EY BARO INI

• ‘Este pais é mesma ridículo. Onde já se viu a Justiça se intrame—
terem aumento? Isso é um absurda-..’

CR15 NEVES

inviabiUzando as integrações. Parabéns à Justiça!’

• ‘Aumento politiqueiro, com o simples intuito de ajudar o Dona e

Decisão mantém veto ao aumento
na tarifa do transporte, apesar de
reajuste já ter sido aplicado em SP

Justiça nega recurso
de Geraldo Atckmin

TEMA DO DIA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

-

-

-

Cenical de .teodtmentnan.ninante
Ctat e Reg;Cc; -c-tcçrÃitana 43-5323
Oenstbj’-, 2&J3-014-TJ-20
vmwaorante.estj,laucaKfr-’la[XL,’osco
Ceaflude attajimenta ao
Fale caiu a redaçaa 3856-21fl
tatrcsentaestad’nr,

O Estada rr,ava-seadire4to de selrcn,ar
emsatfr as caitas. Coir,s1naj&.da 55,0
frienLtcaçao )t.cmo, P2, “‘w e trtefs
sei saS &s,,skjerada

Roaaa, 6’ arajar
FSt iii 3856-2940
E-a,.fl, ‘nau ?sesn,tm cran

-

As. Eraae,d,eiro Caetano Álne’es. 55cEp O259B-9J São Paulo SP
TeL 125) 381,6-202

55._a

WBIICV,SSOtSSSAC)Ee’L4IXJOESPAUW

cya tituLit-a Federal ZAS%

-

Vendas de a,siratuns Caat 3950
Osis&on-desOi-Ot4
Venda, CarporatNas 3050
Cenini de atendimento is ag,,clas de
p’.b&Idade: 2856-2511 aailestalac.axui
Pt.ços tenda setilsa: SPS ti 4. latim
daasMaleRSOtOldar-e,c.RJ,MG,
PR. 50. OF: P24 50 resrjraja fl
ei ?, dausNal- ES, R5. 00.141 e 145: es
ESO ‘—‘ .,ot,as%
‘Ri 8,50 ‘Juuingo).
BASE, PE,TO. ALt3 5: (rrJLTdaS
s&aazleRS9.SO(der z.AM,RR.CS,
ML P1, RN, PA, PB, Ate RO iS t,
nus a, ç4ka,e Ri ISCO
Pnçesasalnatunt: Se s’—
.i a dno*iga
Si’ eSrarJ, SlcP,,n’,z
Den-a,s ,ca Sinos a or,Sçõs sul, onidia

1 Ctwnfl,nZaSs-fln

-

-

-

O ESTADO DE 5. PAULO

