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EDITORIAL

ARTIGO

verde para impunidade
Após atropelar e matar quatro jovens, motorista é detido
pela PM, ouvido pela Polícia Civil e depois acaba liberado

S

inal verde para a impunidade. Caminho liberado, escancarado para a sensação
que há muito tempo faz, infelizmente, parte do sentimento do que
é ser brasileiro. Após ter sido localizado por policiais militares na capital paulista, o motorista Matheus
Sousa, de 19 anos, o responsável
pelo atropelamento e morte brutal de quatro jovens em São José
na madrugada de quinta-feira, foi
ouvido pela DIG (Delegacia de
Investigações Gerais) e liberado
na noite desta segunda-feira. Sim,
acredite. Ele foi liberado.
Sim, era o mesmo motorista
que guiava a caminhonete Fiat
Toro vermelha, aquele veículo
que violentamente avançou
contra um grupo de pessoas
na rodovia Geraldo Scavone,
com uma violência desproporcional, absurda.Uma tragédia
tão brutal que chocou todo o
Vale do Paraíba.
As cenas, captadas por uma
câmera de vigilância do COI
(Centro de Operações Integradas), são chocantes -- OVALE,
apesar de ter sido o primeiro
veículo a receber o vídeo, foi o

único a exibi-lo retirando dele
o momento do impacto, por
considerar a imagem violenta
e chocante demais.
Nas imagens, um homem que
havia caído da moto no local
e várias pessoas que pararam
para ajudá-lo, para prestar socorro. De repente, as pessoas
percebem a aproximação da
caminhonete, que não faz a
menor menção de frear.
As vítimas são atingidas em
cheio, sem a menor chance
de sobrevivência. O motorista
foge sem prestar socorro, deixando quatro jovens mortos
no asfalto. E poderiam ter sido
mais, pois algumas pessoas
conseguiram escapar por um
triz do atropelamento.
A defesa de Matheus alegou à
polícia que ele não percebeu a
presença das vítimas no meio
da rodovia, em razão da neblina. Se a visibilidade era assim
tão ruim, como tantas pessoas
viram, conseguiram enxergar
o motoqueiro acidentado e pararam para ajudá-lo?
Como escapou do flagrante e
a polícia não pediu à Justiça a
prisão temporária, o motorista
foi ouvido nesta segunda-feira
e depois liberado. ‘Ele só poderia ser preso pelo crime se
fosse decretada prisão temporária ou preventiva, o que não
é o caso’, disse o delegado
da DIG, Darci Ribeiro,
responsável pelo caso.
Lamentavelmente, a
legislação brasileira há
muito já não é capaz de
dar à sociedade as respostas
que ela precisa.
O sinal está verde, livre, para
a impunidade no Brasil.
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A dificuldade de falar em público é uma realidade presente
na vida de muitas pessoas. São
comuns os casos de quem não
consegue se expressar, apresentar um trabalho ou uma
palestra, se posicionar em uma
reunião de trabalho, independentemente do número de ouvintes. E se engana quem pensa
que apenas “pessoas normais”
podem passar por essa situação; muitas personalidades,
como o produtor e diretor de
cinema, Steven Spielberg; o
fundador da Microsoft, Bill
Gates e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
por exemplo, já sofreram com
problemas ao ter que discursar
para outras pessoas.
Falar em público é muito mais
do que uma simples apresenta-

SOBE E DESCE

ção, é escolher uma postura,
um tom de voz, a forma adequada de dizer o que precisa,
é gerar transformação e conexão. Quando estamos em evidência, nossos hormônios se
desregulam, ficamos nervosos
e podemos sentir vários sintomas físicos, como dor de estômago, rosto queimando e suor
frio. Um dos caminhos para
conseguir se apresentar em público é o treinamento pessoal
com orientações, exercícios e
feedbacks especializados.
Saber falar em público é mais
do que importante, é essencial!
As pessoas precisam compartilhar conhecimentos, negociar,
liderar e se expressar com
competência. Falar com segurança, propriedade e objetividade faz com que o indivíduo
marque presença e valorize o
que sabe. Aquele que sabe se
comunicar bem ganha mais visibilidade, mais prestígio, é melhor avaliado em suas habilidades, o que pode trazer um forte
diferencial na vida pessoal, no
trabalho e em sua a carreira.
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SOBE
BOLSA DE VALORES
A BM&FBOVESPA , de
São Paulo, atingiu nesta
segunda-feira o índice 74
mil pontos, recorde desde
a criação da Ibovespa, em
1968
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“A nova lei de recuperação
judicial é o próximo item
da agenda e deve ser
debatido no Congresso já
nas próximas semanas”
Henrique Meirelles
Ministro da Fazenda

DESCE
INDÚSTRIA
Com a perda de 650 postos
de trabalho, a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba teve o pior mês de
agosto desde 2014, segundo
dados divulgados pelo Ciesp
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AMBULANTES EM TAUBATÉ
Desta vez (o prefeito de Taubaté, Ortiz Junior) faz muito bem
em não cumprir o compromisso. Chega de benesses aos ambulantes. Já passou dos limites.
A maioria da população tem o
direito a uma cidade limpa e
transitável!
Mauro Taddeo
Taubaté

na cabeça dos filhos, mesmo eles
errando feio. Não ensinam limites e estão criando uma geração
sem limites. Pode bater no professor, pode atropelar e matar
quatro que a família tem dinheiro
para colocar um bom advogado,
esconder o filho e tentar minimizar a situação. Chega né?
Kátia Brito Nascimento
São José dos Campos

PRISÃO DO MOTORISTA
Excelente trabalho da polícia. Ele
tem que ser preso e não se entregar no dia e hora que quiser.
Esse é um exemplo forte de pais
que acobertam e passam a mão

PRISÃO DO MOTORISTA 2
Absurdo! Matou quatro inocentes ,ontem eu estava andando
aqui no bairro e reparei como
os motoristas são mal educados e nada Cortez , precisamos

ficar atentos até nisso agora ,
já não basta ficar apreensivo
com questões como roubo ,etc ,
agora antes de atravessar a rua
tenho que olhar trocentas vezes
pra ver se nenhum idiota acelera quando eu atravesso.
Mariana Carvalho
São José dos Campos
ÁGUIA DO VALE
Um time da quarta divisão devendo 20 milhões? Totalmente explicável porque nenhuma empresa principalmente
as multinacionais investem no
time. Resquícios de uma administração como a da Lindonice

de Brito que do nada apareceu
no São José e do nada foi embora. Nunca mais se falou dela.
Emerson Dimas Souza
São José dos Campos
ATROPELAMENTOS
Nunca vi um agente corrigir infração na faixa. E é aonde mais
há falta de educação em São
José dos Campos, tanto de motoristas quanto de pedestres.
Pessoas em vez de esperar na
calçada, esperam na beira da
rua, e motorista prefere morrer
à dar a preferência.
Wellington Teixeira
São José dos Campos
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