2

Quinta-feira, 1 de Fevereiro de 2018
Diretor responsável
Editor-Chefe
Editor-Executivo

Fernando Salerno
Guilhermo Codazzi
Julio Codazzi

Endereço
Av. Cassiano Ricardo, 401 - sala 508 B - Hyde Park Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP: 12.246-870
T (12) 3878-4499 - W ovale.com.br

EDITORIAL

ARTIGO

PORTA DA DESESPERANÇA
Após ida a programas populares, Temer avalia que está
crescendo apoio dos brasileiros à aprovação da reforma

D

iante da porta da esperança
de ter uma aposentadoria
digna, o brasileiro assiste à
ofensiva do governo do presidente
Michel Temer (MDB) pela aprovação da reforma previdenciária,
que deve ser votada no plenário da
Câmara dos Deputados até o mês
de março. Para angariar apoio popular, o presidente -- que aposentou-se aos 55 anos ganhando mais
de R$ 30 mil e quer instituir idade
mínima de 65 anos concessão do
benefício -- tem participado de
programas de televisão populares,
como as atrações apresentadas
por Silvio Santos e Ratinho Massa, ambas do SBT. O impopular
Temer, que é dono de um recorde
histórico de rejeição, tenta obter
o que, nem mesmo com a ajuda da
sua versão fisiológica de ‘revólver
da fortuna’, conseguiu ainda entre
os parlamentares: apoio.
O presidente, primeiro denunciado no exercício do cargo na
história brasileira por suspeita
de envolvimento com crimes,
crê que está melhorando a percepção popular sobre a reforma, e isso pode levar os parlamentares a aprovar a proposta
que tramita na Câmara.

Para tentar convencer as colegas de trabalho, a dupla Temer
e Silvio apresentou ao público,
acredite, a teoria conspiratória
mirabolante em que deputados
federais estão contra a aprovação da reforma da Previdência
para evitar a reeleição do emedebista (?!). O presidente disse
que a proposta tem conseguido
o apoio dos brasileiros.
Neste revolto tsunami de delírios e fantasias, Temer acredita
que a reforma da Previdência
estará ‘liquidada’ até o mês de
março. A declaração foi dada
em entrevista concedida pelo
presidente nesta quarta-feira.
“Se o povo estiver convencido
de que a reforma é importante,
isso vai influenciar os nossos
colegas parlamentares, que
poderão votar a Previdência.
Então, eu acho que vamos conseguir votar em fevereiro, e,
portanto, até o mês de março
teremos, penso eu, liquidado a
questão da [reforma da] Previdência”, disse o presidente.
É fato que o sistema previdenciário brasileiro, como também
o sistema penal e tantos outros,
precisa e deve ser revisto, mas
não da forma como está sendo
realizada por Temer. É preciso
haver um amplo debate, a medida impacta a vida de milhões
de brasileiros. Salutar seria que
esse rombo na Previdência estivesse na pauta eleitoral, com
os eleitores votando no projeto
que considerar melhor.
Ao dizer que tem conquistado
o apoio popular, Temer precisa
mesmo do apoio de Silvio Santos. Com tanta cara de pau, ele
vai precisar urgentemente passar produtos Jequiti.
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ENGOLE SAPO:
CHEGA DE
DESIGUALDADES
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
escritor

O Bloco Carnavalesco Engole
Sapo faz o seu 29º carnaval
em 2018. E manda o seu recado: “Chega de privilégios e
desigualdades”. E vai também
homenagear os integrantes
das escolas de samba de São
José dos Campos.
Criado em 1990, sob a liderança do médico e humanista
Faustino Nelson D’Ávila, falecido em 1997, continua crítico,
irreverente e satírico, mantido
exclusivamente por seus foliões e amigos. Desde lá, resolveu resgatar as marchinhas
carnavalescas que animaram
os carnavais de outrora, nos
salões e nas ruas.
Com a Banda Carnavalesca, integrada por músicos da
centenária Banda de Santana
do Paraíba, sob a batuta de

SOBE E DESCE

Onofre Rita dos Santos, o Maguila, o Engole Sapo abre “o
carnaval não oficial da cidade” neste sábado de carnaval,
dia 10 de fevereiro, depois da
concentração a partir das dez
horas da manhã no histórico
Jardim do Sapo (Praça Dr.
João Mendes), inaugurado
em 1943. Percorre o centro
da cidade e circunda o Mercado Municipal. Até voltar ao
seu berço no Jardim do Sapo,
onde residia o Dr. Faustino e
nasceu em 1990.
São José faz parte da tradição carnavalesca do Brasil.
Desde os entrudos das famílias tradicionais, como do médico Nelson Silveira D’Ávila,
pai do Dr. Faustino, com os
corsos na Rua 15 de Novembro. Mas as camadas populares já se apresentavam na
década de 1960 com a primeira escola de samba, a Unidos
de São José, da gafieira Night
Club, a desfilar com o samba
-enredo do operário-sambista
Tião Silva, “para homenagear
o prefeito do lugar”.
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SOBE
ECONOMIA
Segundo dados divulgados
ontem pelo Banco
Mundial, a riqueza
global teve um aumento
de 66% nos últimos
20 anos

EE

“Nunca houve melhor
momento para começar a
viver o sonho americano.
O país viverá um novo
momento”
Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos

desce
SÉRGIO CABRAL
O ex-governador do Rio de
Janeiro, que já está preso
desde o ano passado por
corrupção, foi condenado
ontem pela Justiça pela
21ª vez
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ELEIÇÕES
Parece brincadeira! Será que
precisa mesmo de um deputado
para fazer isso: “Através do pedido dele [Robertinho], vamos
disponibilizar uma emenda para
ajudar na REFORMA DO BANHEIRO da feira mais importante da
cidade [do Colonial]”. Em breve,
estaremos em São José para
disponibilizar esse recurso”. A
prefeitura não tem condições de
fazer esta reforma?
Sávio e Silva
São José dos Campos
ELEIÇÕES 2
Tudo isso é para mostrar como

‘nossos’ representantes não
merecem ser reeleitos, pois
vão buscar apoio fora, pois
nada de útil estão fazendo por
aqui. Será que a Urbam (Urbanizadora Municipal) não tem
engenheiro para reformar um
banheiro, então de que adianta
tanta gente.
Glauco Simionato
São José dos Campos
ELEIÇÕES 3
Começou a caça de votos e com
as mesmas ladainhas pra enganar o povo.
Célio Mendes de Oliveira
São José dos Campos

CRIME EM CAÇAPAVA
Aquela rodoviária de Caçapava
é muito perigosa, exitem muitos drogados e moradores de
rua ,ficando assim um ambiente
meio pesado e hostil.
Julio César Freitas
São José dos Campos
ASSÉDIO NOS GAMES
O problema não são os xingamentos, porque até entre homens existe. O que acho absurdo
é falar palavras de cunho sexual.
A campanha deveria ser feita de
forma diferente. Deveriam criar
um vídeo onde aparece uma
mãe ou irmã sendo vítima disso

no dia a dia em atividades que se
destaca, seja profissional ou acadêmica. Ser chamada de vadia,
ler que vai ser estuprada foge da
racionalidade em absoluto.
André Lima
São José dos Campos
ASSÉDIO NOS GAMES 2
Quem cria os meninos? As mães
ou avós ou madrinhas ou tias. As
mulheres precisam mudar a criação dos meninos! A mulher reclama do machismo, mas é ela a
maior agente da propagação do
machismo.
Ana Souza
São José dos Campos
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