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 NOTÍCIAS DA SEMANA 

 

          Embarco para Aracaju e deixo um Correio sintético, com boas e más notícias colhidas na semana: 

 

         César Benjamim, que faz excelente trabalho na Secretaria de Educação do Rio, sentiu-se apoiado 

por Crivella e resolveu prosseguir na sua missão que, com certeza, poderá abrir um caminho novo para a 

retomada do bom desenvolvimento do Rio, após o longo percurso de decadência que descrevi 

resumidamente no Correio passado. 

 

          Ciro Gomes é o pré-candidato que cresce nas pesquisas e anima seus eleitores potenciais que, 

como eu, acham Boulos uma excelente promessa de nova liderança para o Brasil, mas não querem correr 

o risco de um segundo turno com ele (Boulos) enfrentando o candidato fascista. 

 

          Enfrentando toda a sabotagem do mercado acionada de Washington, Nicolas Maduro venceu as 

eleições presidenciais da Venezuela com 68% dos votos, confirmando, mais uma vez, plenamente, o 

apoio do povo venezuelano à política nacionalista implantada por Chavez. O mundo inteiro sabe que a 

CIA prepara um golpe, que pode chegar, no desespero, à invasão militar daquele país vizinho e amigo. 

Mas o exército venezuelano, que continua apoiando fortemente a revolução bolivariana, resistirá e 

encontrará forte apoio popular. A CIA também sabe disto, claro, e esta é a única razão da sua hesitação. 

 

          O Brasil segue debatendo a política desenvolvimentista que, com certeza, será retomada após as 

próximas eleições que repudiarão definitivamente o atraso do neoliberalismo. Desta vez será na 

Universidade Federal de Sergipe, com a participação do Centro Celso Furtado. 

 

         Uma única notícia  triste, profundamente  pesarosa:   o Brasil  perdeu Alberto Dines, um bravo, 

honrado e competente jornalista, cheio de História engrandecedora no seu desempenho profissional e 

cidadão. 

 

          E uma notícia preocupante, altamente preocupante, de tirar o sono: a greve dos caminhoneiros 

prossegue e o usurpador não tem competência para resolver o problema. O desabastecimento cresce 

assustadoramente e...é bom lembrar: Pinochet assumiu o poder com uma greve de caminhoneiros. 
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