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EDITORIAL

ARTIGO

SÃO MILHÕES DE FERIDOS
Tragédia ocorrida na Carvalho Pinto deixa toda a região
ferida, estarrecida com este acidente que tirou duas vidas

P

rofissional experiente, calejado pelos anos de hard news, o fotógrafo seguiu para a
pauta. Para mais uma pauta, como
tantas outras no dia a dia em busca
da notícia. O tema? Um acidente
de trânsito em uma rodovia nos
arredores da cidade, com dezenas
de veículos envolvidos, mortos e
feridos. Chegando ao local, em
meio àquela cena absolutamente desoladora, ele clicou, clicou,
clicou freneticamente, como se a
máquina fosse um escudo, capaz
de protegê-lo de tudo aquilo, do
cotidiano nem sempre feliz que
retratava com suas imagens.
A história, pelo que se diz nos
corredores das faculdades de
Jornalismo, se passou muitos
anos atrás, na época em que
as máquinas digitais não passavam de uma ficção científica. Então, depois de chegar à
redação, o fotógrafo se dirigiu
ao laboratório, onde passou a
revelar todos aqueles rolos de
filme. Ali, naquela pequenina
sala com luz avermelhada, o
experiente fotógrafo chorou.
Foi às lágrimas ao perceber,

em uma de suas chapas, que
o seu próprio filho agonizava
entre as vítimas da tragédia,
em uma cena congelada por
seu clique. O próprio filho, que
mais tarde não resistiria aos
ferimentos. E o fotógrafo, já
calejado pelo dia a dia em busca da notícia, não havia visto.
Clicava de forma automática.
De tão abalado, o pai abandonou a profissão e depois jamais voltou a fotografar.
Nesta quarta-feira, a tragédia
na rodovia Carvalho Pinto teve
como símbolo uma foto tirada
pela jornalista Ana Lúcia Innocêncio, repórter que cobria o
caso pela Rádio Mensagem, de
São José -- e que possui passagem pela redação de OVALE.
A foto, que estampa a nossa
capa desta quinta-feira, retrata o encontro entre o romeiro
Carlos e o menino Pedro, este
de 5 anos. Em meio à tragédia,
que deixou duas vítimas fatais
e 20 feridos, o garoto tinha ficado perdido naquele cenário
trágico. Seus avós tinham sido
socorridos e Pedro ficou sozinho. Então o peito de Carlos,
romeiro que seguia com a mulher de Guararema para Aparecida, foi o abrigo encontrado
pela criança. “O colo de Nossa
Senhora”, escreveu Ana.
A cobertura da tragédia, que
mobilizou toda a nossa equipe, mostra que sempre existe
espaço para a sensibilidade. O
olhar humanizado diante dos
fatos. A foto tirada por Ana Lúcia, estampada em nossa capa,
deixa claro: há no jornalismo
uma luz que não se apaga jamais. E arde forte em cada palavra impressa em OVALE.
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A NECESSIDADE
DE UM NOVO
RUY BARBOSA
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
escritor

Nesses tempos bicudos em
que os “justiceiros” prevalecem junto à opinião pública
acima das leis e da democracia, nunca foi tão necessária
a existência de um novo Ruy
Barbosa, o Águia de Haia. Para
repetir à exaustão a sua célebre frase: “Com a lei, pela lei
e dentro da lei; porque fora da
lei não há salvação!”
Basta lembrar que o AI-5 da
Ditadura Militar acabou com o
Habeas Corpus e outras garantias constitucionais dos cidadãos, sobrepondo-se à própria
Constituição que ela mesma
impôs ao Congresso Nacional
mutilado pelas cassações de
mandatos em 1967. O Brasil
era governado por atos institucionais baixados pelo Conselho de Segurança Nacional,

SOBE E DESCE

onde ninguém era eleito pelo
povo.
Quando vejo à direita e à
esquerda, forças políticas ditas adversárias preconizando soluções contra o Estado
Democrático de Direito, que
reconquistamos depois de 21
anos de arbítrio e muitos sacrifícios, penso ser indispensável
um Centro Político Democrático (não um centrão do toma
-lá-da-cá) para atravessarmos
a ponte (mesmo que seja uma
pinguela) para a retomada do
desenvolvimento brasileiro.
É certo que ainda vivemos
algumas consequências do “regime de exceção” que, para se
manter no poder, criou muitos
privilégios que hoje precisamos combater e eliminar junto com outros recentes. Mas
será que não aprendemos que
nada é duradouro se não for
conquistado dentro do Estado
Democrático de Direito?
Que os mais jovens não saibam, até admito, mas aqueles
que viveram aquele período é
injustificável!
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SOBE
ECONOMIA
O desemprego na Grande
São Paulo apresentou um
recuo de 0,3% entre os
meses de junho e julho,
segundo dados divulgados
ontem pela Fundação Seade
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“O turismo brasileiro
pode gerar empregos
rapidamente, basta que o
governo saia à frente dos
empresários”
Marx Beltrão
Ministro do Turismo

DESCE
NESTOR CERVERÓ
O ex-diretor da Petrobras
foi condenado ontem
pelo TCU por conta de
irregularidades na compra
da refinaria da Petrobras
em Pasadena, nos EUA
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GM EM SÃO JOSÉ
Só criticar a postura intransigente do Sindicato dos Metalúrgico
em São José dos Campos não
dá resultado porque o Sindicato
simplesmente não muda a sua
postura. Milhares de funcionários mandados embora nos Últimos anos, outros tantos em layoff, o desemprego aumentando
na cidade, e o Sindicato não flexibiliza o bastante. A planta em
São José dos Campos faz tempo deixou de ser atrativa para a
GM e o Presidente do Sindicato
da cidade ainda diz que “ não
faz sentido essa história de fechar a planta. Talvez fosse bom

ele conversar com seus colegas
sindicalistas de Gravataí, Joinville e São Caetano do Sul, cidades
onde a GM vem destinando bilhões de reais em investimentos,
e ver se consegue reverter esse
quadro. A cidade agradeceria
muito e o Sindicato passaria de
vilão ‘a herói!
João Manuel F.S.C. Maio
São José dos Campos
ACIDENTE NA RODOVIA
A Prefeitura de Jacareí se esqueceu de avisar que ambulâncias
não entram mais no pronto socorro garagem da Santa Casa,
pela frente. Por conta disso, to-

das as viaturas de resgate aos
feridos do acidente da Carvalho
Pinto, tiveram que voltar na contramão para acessar a nova entrada da Emergência. Como diria
Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica!
Sérgio Domingues
São José dos Campos
ACIDENTE NA RODOVIA 2
Essa estrada deveria ser como
quando inaugurou, apenas veículos leves e no máximo ônibus.
Viajo pelo menos duas vezes
por semana nessa estrada, e de
quase todas as vezes que presenciei batida, foi de caminhões

que estavam utilizando a pista
da esquerda, ou resolveram mudar de pista bruscamente.
Leticia Simoni
São José dos Campos
ENTULHÓDROMO
A prefeitura podia fazer uma fiscalização atrás do posto de saúde do Jardim Colonial. Para ser
mais clara, atrás da escolinha.
Povo sem educação joga lixo.
Muitas das vezes chega até ficar
na rua de tanto lixo. Prefeitura
limpa, mas não fica nem uma
hora sem lixo.
Juliane Andrade
São José dos Campos
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