8

DIÁRIO DE S. PAULO - sexta-feira / 1 DE Dezembro DE 2017

nossaopinião

Coronel Elias Miler da Silva

Presidente da Associação de Oficiais Militares do
Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar

O PM é movido por ideal

Realidade perversa

Fernando Frazão/Agência Brasil

Assustadores os números do IBGE, divulgados nesta semana, dando conta de que
12,740 milhões de brasileiros estão desempregados. Apesar da ligeira melhora nos indicadores, em ano a taxa de desemprego passou de 11,8% para 12,2%: uma catástrofe para
o país. Assim como a desigualdade trava
qualquer tentativa de fazer o país crescer,
números tão alarmantes igualmente impe-

No próximo domingo, 111.488 brasileiros
estarão disputando 2.200 vagas para se
tornarem soldados da Polícia Militar do estado de São Paulo: 51 candidatos por vaga.

dem qualquer nação de retomar sua saúde
financeira. Gerar trabalho tem de ser prioridade. Para isso, as reformas econômicas são
imprescindíveis para sinalizar ao investidor,
daqui e de fora, que o país leva a sério suas
contas públicas. Mas parece que o Congresso
ainda não entendeu isso. O Brasil não aguenta mais um ano de recessão. O cidadão sente
na pele essa realidade perversa diariamente.

o sacrifício da própria vida se preciso for.
O raciocínio raso leva logo à conclusão de
que esses candidatos são movidos pela
estabilidade da profissão e o salário no fim
do mês.

Na Academia de Polícia Militar, que forma
os comandantes, 21.145 candidatos disputarão 221 vagas: 96 candidatos para
cada vaga.

No entanto, a profissão policial militar
nunca foi nem será estável. Pois, se quiser
manter-se na corporação, o PM deverá ter
conduta ilibada ao longo da carreira e obediência à hierarquia e à disciplina que caracterizam apenas esta profissão.

Só a carreira de medicina, no maior vestibular do país, o da Fuvest, supera a relação
candidato/vaga da escola de comandantes da Polícia Militar.

Imagem do dia

O raciocínio mais acurado conclui que o
que atraiu mais de 130 mil jovens à carreira
policial militar não é outra coisa que não a
possibilidade de trabalhar pela segurança
de seus concidadãos, protegendo-lhes a
vida e os direitos constitucionais, em prol
de um Brasil melhor.

Por que tanta gente decide por uma profissão tão árdua, criticada e não valorizada
como a do policial militar?
A ele cabe a missão constitucional de realizar o policiamento ostensivo e as atividades de preservação da ordem pública, o
que envolve a repressão imediata à infração penal, sempre guiado pela defesa da
vida, da integridade física e da dignidade
da pessoa humana – e, ainda, sob juramento, de defender seu semelhante com

Pois como o médico é movido pela missão
sagrada de salvar vidas, como o professor
é movido pelo ideal da educação integral
para a vida em sociedade, o que move o
policial militar é o ideal de proteger e servir.

Mestre Jairo Carlos
Escritor, radialista e palestrante

Chegou a hora da mudança
Cientistas descobriram 215 ovos fossilizados de pterossauros com 120 milhões de anos, na China

A voz e a vez do leitor
Queda no valor do IPVA

Abençoado fim do “Imposto Sindical”,
mantenedor de uma laia de pelegos
acostumados numa boa vida a custa do
suor dos trabalhadores que, além de não
produzirem nada de bom para a classe
trabalhadora, ainda usavam esse enorme
recurso para financiar políticos corruptos,
manifestações com bandidos destruidores
do patrimônio público e privado e enriquecer milhares de pelegos deitados em berço
esplêndido. Isso acabou, espero que nunca
mais volte e a maioria dos pelegos terão
que ir procurar empregos a quem lhes
aceitarem.
_Benone Augusto de Paiva, São Paulo (SP)

DENÚNCIAS

Se nos últimos meses, apesar da inflação
em queda, o preço da gasolina, diesel e o gás
de cozinha subiu muito, o governo de São
Paulo, em boa hora, anuncia redução média
de 3,2% no valor do IPVA, que será pago em
2018. Da frota de 24 milhões de veículos no
estado, 17,4 milhões vão precisar recolher o
IPVA, já que 6 milhões com mais de 20 anos
de uso são isentos. A maior queda será para
caminhões (7,15%). Ônibus e micro-ônibus
terão corte de 4,17%, automóveis, 3,39%, e
motos, 1,79%. É um leve refresco para o
bolso, porém, sem compensar o preço do
combustível que está muito alto.
_Paulo Panossian, São Carlos (SP)

Todas as segundas-feiras, o DIÁRIO tem um espaço para denúncias.
Mande reclamações sobre produtos, habitação, telefonia, saúde privada,
serviços e atendimento para o e-mail denuncia@diariosp.com.br
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Quando resolver essa equação chegará
no grande topo onde qualquer coisa é
possível. Portanto, aquele que encontrar o
caminho e percorrê-lo humilde herdará
mais do que pode imaginar.

Escolher este caminho lhe dá o poder de
manifestar o que quiser, mas a premissa é
você se preparar, pois descobrir a verdade
da vida tem um preço, cujo objetivo é lhe
libertar de todas as coisas que te prendem
nos limites humanos e primários.

As cartas devem ser dirigidas à seção A Voz e a Vez do Leitor - Avenida Marquês de São Vicente, 1011,
Barra Funda, São Paulo (SP), CEP 01139-003, ou por correio eletrônico para o e-mail diariodoleitor@
diariosp.com.br , informando nome, RG e endereço completos e um número de telefone para contato.
O DIÁRIO recomenda cartas de até 380 toques e se reserva o direito de publicar apenas trechos.

Imposto sindical

de para entender isso.

Olá queridos leitores, hoje nós vamos falar
sobre o processo evolutivo, que é um caminho muitas vezes doloroso, porém libertador. Sempre digo às pessoas: sua
maior dificuldade é seu mestre libertador.

Uma forma de encontrar esse caminho é
por meio do PRM, Programa de Realização
de Metas, um método que desenvolvi para
ajudar as pessoas a realizar as metas com
facilidade e, com isso, se libertar da opinião da massa onde todos dizem que não é
possível realizar sonhos.

A grande sacada da evolução humana é
você estar pronto e preparar-se lhe levará
a fazer coisas que muitas vezes você não
irá compreender o porquê, mas essa ação
o libertará de uma forma tão grande que
você será livre para manifestar o tipo de
vida que quer ter.

Existe um segredo por trás do sucesso e
conosco você irá descobrir a verdade.
Prepare-se para receber o que quer e,
quando menos esperar, aquilo que planejou virá multiplicado e sua vida se transformará completamente.

Todos merecem chegar ao êxtase da vida.
Só é preciso compreender que os caminhos podem não ser esses que você está
seguindo hoje e principalmente ser humil-

Chegou a hora! O PRM vai transformar a
sua vida!

/Jairo Carlos é presidente da escola ‘A Revelação’ (https://www.prmtime.com/)
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