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VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB) – Comunicação de 

Líder: Senhoras e senhores, muito boa tarde; boa tarde aos meus 

amigos da Cootravipa, no dia do gari; boa tarde ao Exército de 

Caxias; boa tarde aos nossos veteranos da Força Expedicionária 

Brasileira, orgulho para o nosso País. Eu me sinto obrigado a repor a 

verdade. Eu não sou daqueles que têm indignação seletiva. Eu acho 

que investimento em educação... E está aqui um exemplo de 

investimento em educação, o Exército Brasileiro, com a sua história, 

que é fundamental para qualquer país. O que eu não compreendo é o que eu vou mostrar 

para os senhores neste vídeo. 

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.)  

 

VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB): Acho que não precisa mostrar mais do que 

isso, política não se faz com dois pesos e duas medidas; aliás, se faz, para quem não têm 

propósitos honestos de fazer política. 

A Presidente Dilma, depois, cortou 80% do recurso do Fies, e cortou mais de R$ 10 

bilhões da educação. Mas nós nunca vimos, ao longo desse tempo, a ADUFRGS Sindical; 

nós nunca vimos, ao longo desse tempo, depois de 16 anos do governo do PT, sem 

nenhum hectare de reforma agrária, o MST parando estrada, invadindo, ou protestando 

contra os companheiros. Agora se repete algo que é uma contingência, que é uma 

circunstância, dada a irresponsabilidade fiscal que vem acontecendo ao logo dos 

governos petistas, que, aliás, são pródigos em irresponsabilidade fiscal. E se é obrigado a 

contingenciar um recurso, por que é como na casa da gente que, se está gastando mais 

do que a despesa, do outro lado é preciso ajustar. Estranhamente, mas mais do que 

estranhamente, para mostrar que a educação se transformou num espaço ocupado pela 

militância da extrema esquerda, com todas as suas ideias nefastas e que enganam, sim, 

uma leva muito grande dos nossos jovens, nós vimos o que vimos ontem nas ruas. Por 

que não se levantaram com o ex-Presidente Lula quando cortou R$10 bilhões? Porque 

era o aparelho da esquerda. Por que não se levantaram contra a ex-Presidente Dilma 

quando eram os mesmos R$ 10 bilhões? Porque era o aparelho da esquerda. Para além 

de responsabilidade daqueles que vale tudo, inclusive a mentira, para chegar a um 
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determinado objetivo político, nós precisamos refrescar a memória das pessoas, 

especialmente dos nossos jovens que são hipossuficientes dentro de uma sala de aula e 

que, às vezes, se colocam à frente de um professor, Prof. Alex, que transmuta a história, 

que maquia a história, que sonega a história, que fala num argumento belíssimo, que 

concordo plenamente, não há país desenvolvido sem educação, mas também não há país  

desenvolvido sem boa política, sem coerência, sem verdade, e o que vocês estão 

fazendo, mais uma vez, é faltando com a coerência, com a história e com a verdade. 

Muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 


