Ditados Nº 07 - 80 ppm
Locução - Cleso Firmino
Cara Senadora Gleisi Hoffmann, que preside esta sessão nesta tarde de segunda-feira, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio / Senado, eu pude, ontem à noite, acompanhar
toda a apresentação do encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E, Senadora, // depois de
ter feito algumas críticas, porque na minha opinião tínhamos gasto tanto para fazer esse evento, com
o País /// ainda com mazelas a serem resolvidas no campo da saúde, da segurança, da educação, e
no de tantas outras áreas (1) da nossa infra-estrutura deficitária, mas ao fim e ao cabo, quando ter-

/ até, como gaúcha, achei que faltou um pouco de rancheira e um pouco de dança gaúcha para ficar completo, com // a força do Norminou aquele espetáculo tão brasileiro, com tantas expressões, e

deste, das baianas, que têm, digamos, um simbolismo para os estrangeiros que tomam conhecimento do Brasil de /// maneira virtual ou não, entendi que era preciso dar aquela demonstração do que
nós temos também. Apesar das dificuldades, temos (2) muita alegria naquilo que fazemos, muita
disposição para o trabalho, e procuramos fazer bem todas as coisas.
Da mesma forma, / nesses processos, dessa crise que estamos vivendo, tenho certeza de que
todos terão responsabilidade de prosseguir até o final desse // momento doloroso que estamos vivendo.
Mas, em relação à Olimpíada do Rio de Janeiro, depois dos percalços com aquela queixa ///
dos australianos, em relação à situação da hospedagem na Vila Olímpica, da reclamação de que os
apartamentos não estavam prontos, (3) nós conseguimos dar a volta por cima.
Com todo o respeito, eu sou Presidente da Frente Parlamentar Mista Brasil-Austrália / e hoje
encaminhei um ofício ao Embaixador da Austrália, cumprimentando-o pelas 29 medalhas que a
Austrália conquistou. A imprensa australiana, // pelas informações que recebi, deu uma excelente
cobertura, mesmo naquele episódio, e também disse que as autoridades agiram muito corretamente
/// quando identificaram aquela fraude ou aquela falsificação dos convites para a entrada de um
jogo de basquete que alguns atletas (4) fizeram para assistirem ao jogo indevidamente.
Até nisso, a forma como as autoridades da segurança agiram dentro da cidade olímpica / e
fora dela foi correta, mas foi mais correta ainda na questão relacionada à mentira dos atletas da natação dos // Estados Unidos, que simularam um assalto que não houve. E a juíza de direito que cui-

/// nossa alegria, é uma mulher com qualidade técnica, que atuou com percepção e sensibilidade na análise dos fatos e da... (5)
dou do caso, para a

