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Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, todos que me acompanham pela Rádio e TV 
Senado, neste fim de semana, no / Acre, vivi uma intensa agenda.

Ontem, do ponto de vista do calendário eleitoral, se iniciou a campanha eleitoral para 2016, 
// uma  eleição  diferente,  sem  a  possibilidade  das  doações  empresariais.  Isso  vai  exigir  uma 
mudança de atitude em todos aqueles que  ///  se candidatam nessas eleições, sejam vereadores, 
sejam candidatos a prefeito. Acho que o Brasil tem uma oportunidade de começar algo (1) novo. 
Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer as coisas diferentes daqui para frente.

Acho também que o desprestígio / que a política vive não é sem razão diante da sociedade. 
É porque o modelo fracassou, independente de partido. Quem // está pagando a conta maior é o PT, 
mas não há nenhuma outra força política que possa estar apontando o /// dedo, fazendo acusações 
sem que seja considerado que os erros são de muitos anos e atingem todas as forças políticas. (2)

Estive em Cruzeiro do Sul, com a nossa candidata a prefeita Carla Brito, uma delegada, uma 
pessoa  realmente  gostável,  eu  / gosto  desse  termo.  Tive  reuniões  com  lideranças,  com  os 
professores e professoras. Foi muito importante. Estive também no Município do // Bujari, com o 
Clóvis Melo, uma pessoa que se preparou, já foi Prefeito e agora é o nosso candidato a /// prefeito, 
junto com o Galego; e a Carla e o Josinaldo em Cruzeiro do Sul, que é o segundo Município. (3) 
Estive também em Senador Guiomard, com o Ney do Miltão e a Profª Silvelena,  fazendo uma 
reunião com eles, me / oferecendo para ajudar.

O mais importante foi uma reunião com o Reitor da Universidade Federal do Acre, o Prof. 
Minoru, // e a Vice-Reitora, Guida. Fruto de minha ida à China, a convite do governo chinês, nós 
criamos a possibilidade de /// ter a ampliação de um convênio que existe hoje da Universidade de 
Pequim com a Unicamp, Senador Aloysio. O mais  (4) importante convênio que as universidades 
chinesas fizeram com as universidades do Brasil foi com a Unicamp. Então, hoje há um / número 
enorme de chineses sendo treinados aqui no Brasil,  inclusive na língua portuguesa e em outras 
áreas, e também de // brasileiros indo para lá.

O Instituto Confúcio é  um instituto que cria  possibilidade de cooperações.  E deixei  um 
caminho aberto /// para fazer um anexo ou agregar, ampliar o convênio que tem com a Unicamp e 
incluir a Universidade Federal do (5) Acre. 


