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AS CARAS

ESPECIAL

5 FRASES
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Nobres edis, vamos
ter vergonha
na cara?

AÉCIO NEVES
O senador tucano foi
acusado de ter recebido R$
109 milhões em propina do
grupo J&F por três anos

Hélcio Costa
Jornalista e
diretor da
empresa
Matéria
Consultoria &
Mídia

DAMARES ALVES
Indicada por Bolsonaro para
o ministério da Mulher disse
essa semana que foi vítima de
abuso sexual na infância

SERGIO MORO
O futuro ministro da Justiça
defendeu a regulamentação
do lobby e disse ser melhor
do que fazer escondido

EMMANUEL MACRON
O presidente da França
cortou impostos e
aumentou o salário-mínimo
para conter os protestos

THERESA MAY
A primeira-ministra
britânica conseguiu superar
a moção de confiança e vai
continuar no cargo

É só misturar Câmara de São
José dos Campos e Maninho na
mesma frase para dar curto-circuito. Tem sido assim há algum
tempo ...
Tivesse a Câmara agido com
rigor lá atrás, quando surgiram
as denúncias de que o vereador
Maninho Cem Por Cento (PTB)
usava um funcionário de seu
gabinete (com salário pago com
dinheiro público) para vender
publicidade para um jornalzinho
de bairro, o caso já teria acabado
há muito tempo. Maninho chegou a ser denunciado por improbidade administrativa e quebra
de decoro parlamentar, mas o
Legislativo fez cara de paisagem
e preferiu aplicar um passa-moleque (o primeiro de uma série)
no cidadão. Caso arquivado, sob
a batuta do presidente da Casa,
Juvenil Silvério (PSDB).
Bem mais de um ano depois,
Maninho continuou na marca
do pênalti, foi condenado pela
Justiça, mas continua firme e
forte, na base de apoio do governo Felício Ramuth (PSDB).
Agora, em nova etapa dessa novela, a Câmara se envolveu em
nova mutretagem para salvar o
“parça”: armaram uma votação
mandrake para a escolha dos
membros da comissão que vai
analisar, de novo, o caso. Pegos
com a boca na botija (parabéns,
nesse caso, ao MBL, que descobriu a fraude e denunciou ao Ministério Público), os vereadores
anularam o sorteio 171 e realizaram outro, escolhendo Calasans Camargo (PRP), Dulce Rita
(PSDB) e Juliana Fraga (PT)
para cuidar das investigações.
Tudo certo? Ora, nada certo. As
pessoas envolvidas na fraude de-

veriam também ser investigadas
e punidas, do vereador Marcão
da Academia (PTB), que presidiu o sorteio mesmo não sendo
da Mesa Diretora da Casa, à funcionária que fez coreografia da
fraude, Débora Regina de Oliveira Alves, chefe de Gabinete de
Juvenil, que ganha mais de R$ 16
mil por mês para cumprir ordens
atravessadas. Incrível como os
políticos apostam na impunidade, na fidelidade de seus currais
eleitorais e na falta de memória
do cidadão. Preferem correr
o risco de morrer abraçados a
Maninho e seus padrinhos poderosos nas urnas de 2020 a fazer
o que manda a ética. Com raras
exceções, não valem nem um
centavo que o município gasta
para mantê-los. Nobres edis, tenham vergonha na cara.

“Foi a força significativa das Forças
Armadas ao lado do meu governo
que fez com que evitássemos uma
série de crises, nos momentos mais
delicados que enfrentamos”
Michel Temer
Presidente da República
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“Não há como imaginar que
os governos estaduais terão
esses recursos para organizar
a segurança pública, o sistema
prisional e o controle de fronteiras”
João Doria
Governador eleito de São Paulo
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“1As coisas estão caminhando
para isso [apoio à base do
governo]. Não podemos
esconder que o partido tem
satisfação de ter três ministros”
ACM Neto
Presidente Nacional do DEM

LOCAL
NINHO
Barrado pelas urnas, o
deputado Hélio Nishimoto
(PSDB) tenta cavar espaço
no futuro governo João
Dória. O alvo é a Agemvale.

B

CALOTE
O governador Marcio França
(PSB) pisou no acelerador
antes das eleições e agora
esta atrasando vários
repasses a prefeituras.
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Jair Bolsonaro
Presidente eleito

B

NOVA FRONTEIRA

prefeito Felício Ramuth
B O(PSDB)
aposta em nova
agência de publicidade
para ter uma dinâmica
mais ágil na comunicação.

“A partir de 1º de janeiro, serei o
presidente dos 210 mi de brasileiros.
Governarei em benefício de todos
sem distinção de origem social,
raça, sexo, cor, idade ou religião”
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“Não me sinto autorizado para falar
em nome pessoal [sobre] questões
relativas a opiniões que possa
ter. Porque o juiz não pode, é um
encargo, é um ônus que nós temos”
Dias Toffoli
Presidente do STF
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do quanto você se esforçou
para se formar. Tenha sempre em mente que em nenhuma outra profissão se
exige tanto quanto se exige
de um médico, a começar
pelo fato de ser o único
profissional de quem se espera que trabalhe de graça.
De nenhum outro profissional se espera isso, mas de
um médico sim. Exemplo:
você es t á num avião em
viagem de lua de mel, a comissária pergunta se há algum médico a bordo, você
imediatamente se apresenta e a partir daí fará o que

for necessário para ajudar
naquele momento, sem parar pra pensar um segundo
se quer se será ou não remunerada por isso, porque
se você não agir assim, ficará mal com você mesma
e sentirá se desviando da
sua mis s ã o. Co n cluin d o,
medicina é uma profissão
das mais importantes, que
vai exigir de você dedicação e estudo permanentes,
onde você vai se lembrar
de você nos horários que
sobrar mas é a profissão
mais gratificante de todas,
por t anto Parab éns , mui-

to sucesso e que você seja
muito feliz na sua carreira,
aceitando os desafios que
se apresentarem, lembrando sempre que os médicos
nunca se formam!
João Manuel Maio
São José dos Campos
RISCO DE DENGUE
Se o povo não fizer sua parte,
não pode reclamar depois.
Joaquim R. Freire Machado
São José dos Campos
ARCO DA INOVAÇÃO
A questão é a necessidade da
cidade versus necessário de

meia dúzia. Já foi debatido
e exposto inúmeros lugares
que precisão de mais atenção
e investimentos na mobilidade urbana que esse local.
Erick Bernardes
São José dos Campos
ARCO DA INOVAÇÃO 2
Hones tamente, não acho
que é uma obra de primeira
necessidade para o município nesse momento. Mas falar em impacto ambiental?
Vai ser erguido uma pilha
de concreto e aço sobre asfalto concreto e aço? Qual
impacto?

Marcos Roberto Souza
São José dos Campos
ARCO DA INOVAÇÃO 3
Sempre tem alguém para
querer empatar o progresso.
O arco é um projeto antigo,
teve muito tempo para ser
questionado e faz parte do
projeto viário de São José
dos Campos. Infelizmente,
as pessoas se deixam levar
pela politicagem e não veem
o impacto social que vai ter.
Menos tempo no trânsito,
mais tempo com a família.
Emilio Vieira
São José dos Campos
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