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jornais OVALE
e Gazeta de
Taubaté

HENRIQUE MEIRELLES
O ministro da Fazenda
confirmou filiação ao MDB,
mas ainda não sabe se será
candidato a presidente

MARK ZUCKERBERG
O fundador do Facebook
anunciou que não irá
ao Parlamento inglês
responder sobre fraude

NICOLAS SARKOZY
O presidente da França
será julgado pelo Tribunal
Correcional por corrupção
e tráfico de influência

EE

A JUSTIÇA QUE
NÃO É PARA TODOS
EM TAUBATÉ

JOSÉ YUNES
A Polícia Federal prendeu
sexta José Yunes, comodoro
do Yacht Club Ilhabela e exassessor de Michel Temer

PAULO MALUF
Com problemas de saúde,
o deputado federal preso
por corrupção conseguiu ir
para prisão domiciliar

5 FRASES

26 de setembro de 2012. Nesse dia, o Ministério Público
fez uma acusação gravíssima
contra aquele que viria a ser,
meses depois, o prefeito de
Taubaté. Segundo a denúncia,
Ortiz Junior (PSDB), com a
ajuda de seu pai, o ex-prefeito
José Bernardo Ortiz (PSDB),
fraudou licitações em troca
de propina, abastecendo sua
campanha daquele ano com dinheiro desviado da educação.
O que aconteceu naquele
dia? Ortiz Junior foi julgado
sumariamente? Foi preso ou
impedido de disputar a eleição? Nada disso. Foi seguido
o trâmite normal de um regime democrático, com poderes
definidos. Quem investiga é o
MP, quem julga é a Justiça. “É
ótimo [que o MP tenha feito a
denúncia], pois agora poderemos provar que as denúncias
não se sustentam”, me disse
Ortiz naquele dia.
De lá para cá, passados cinco anos e meio, essa denúncia
da esfera cível não foi julgada
nem pela primeira instância. O
tucano prevê, aliás, que todo o
trâmite se arraste por 20 anos.
Janeiro de 2018. Rubia Silva
recebeu em sua casa, em um
conjunto habitacional no Barreiro, a visita de agentes da
prefeitura. Disseram que ela
havia alugado o imóvel para
outra pessoa e que, por isso,
teria que deixar o apartamento. Não houve denúncia formal, não houve oportunidade
de defesa, não houve decisão
judicial. Como em ditaduras,
o mesmo responsável por
‘denunciar’ foi aquele que ‘julgou’. E na aplicação da pena, o

pior: Rubia e seu marido ainda
foram agredidos pelos servidores. Tudo gravado.
Rubia não é a única. Já seriam mais de 100 desocupações como essas nos dois
conjuntos do Barreiro. Para
piorar, Ortiz ainda fez declarações públicas de que todos
os despejados tinham ligação
com o tráfico de drogas.
As acusações, de abandono
de imóvel e de ligação com o
crime organizado, foram todas
verbais. Rubia, seu marido e as
outras 100 famílias despejadas
cometeram alguma irregularidade? Eu não sei. Mas é possível afirmar, com certeza, que
não tiveram o mesmo direito a
um julgamento justo. Até agora, quem age fora da lei é justamente quem diz protegê-la.

“Tenho a felicidade de ter chegado
aqui e não estou falando de um
governo de quatro anos ou oito
anos, estou falando de um governo
que não completou dois anos”
Michel Temer (MDB)
Presidente da República
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“Eu percebo, de todas as lideranças
com que falo, o reconhecimento
da importância desse movimento
da privatização. Não é mais uma
palavra condenada, proibida”
Wilson Ferreira Junior
Presidente da Eletrobras
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“A economia brasileira precisa
continuar com os ajustes e
reformas. Não é uma questão de
curto prazo, mas uma questão de
continuarem a ser implementadas”
Ilan Goldfajn
Presidente do Banco Central

CURTAS
JOGO SUJO
A eleição para reitor da
Unitau mal começou e já
deu para perceber que terá
ações rasteiras.

B
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GUERRILHA

sujo já conta até
B Ocomjogoa mobilização
de um
exército de perfis fakes nas
redes sociais para atacar
candidatos ao cargo.
DÉJÀ VU

mesma estratégia já foi
B Aadotada
no ano passado
para atacar Loreny
(PPS), vereadora que faz
oposição ao governo Ortiz
Junior (PSDB).

“Quanto mais entidades, maior
número de poderes, toda a
sociedade que puder se mobilizar
é importante para que, juntos, se
chegue numa conclusão”
Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito de São José dos Campos
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“Temos vontade de nos sentar
com (o ditador) Kim Jong-un
para falar sobre um futuro
melhor para sua gente da
Coreia do Norte”
Heather Nauert
Porta-voz de Relações Exteriores dos EUA
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São Carlos-SP
EMBRAER X BOEING
A destruição total da Embraer
é o objetivo de um bando de
alienados da indústria aeronáutica. Eles vão fazer pressão com os mais absurdos
argumentos para inviabilizar
o negócio, através do nacionalismo burro da estrema esquerda. Falha-lhes o fato de a
‘Golden Share’ continuar do
lado do brasil, diferente do
governo americano que não
possui na Boeing, e falha-lhes
o fato de que o mercado é
que decide se a indústria con-

tinua ou não no Brasil. Pelas
exigências absurdas da estrema esquerda, ela vai embora.
Rui Palmeira
São José dos Campos
SINDICALISMO
O Sindicato de São José dos
Campos afugenta as empresas da cidade, nada de bom
fazem! A GM deu adeus! A
Embraer não nos pertence
há muito tempo!
Neide Maria Sene Cortez
São José dos Campos
APARECIDA
Tudo lá é caro! Tudo se co-

bra, um absurdo! Só pensam
em ganhar dinheiro e exploram os fiéis que vem de longe com o pouco de dinheiro
que guardaram!
Nair Reis Maciel
São José dos Campos
AJUDA DA POLÍCIA
Durante o ano passado minha moto parou de funcionar de madrugada no
Jardim Vale do Sol e uma
viatura tentou me ajudar
empurrando e dando tranco
na moto, mas ela realmente tinha pifado. De qualquer
forma, agradeci muito a aju-

da dos policiais. Se não me
engano, era uma Força Tática da 46º Batalhão.
Gustavo Mota
São José dos Campos
PAULO MALUF
Em breve ele e s t ar á em
Campos provando pastéis
vendidos a preços tão abusivos quanto o das obras superfaturadas.
André Lima
São José dos Campos
QUEDA NOS SALÁRIOS
Ess a reforma trabalhis ta
foi para isso mesmo. Tudo

como os empresários queriam por enquanto. Porque
esses jumentos só querem
dinheiro com retorno rápido, quem movimenta a
economia do país são os
cidadãos de classe média.
Reduzindo o salário deste
povo, tira o poder de compra deles , daí quero ver
para quem estes empresários burros vão vender seus
produtos. Reforma trabalhista foi o maior tiro no pé.
O resultado disso vai demorar, mas vai chegar.
Rodrigo Ribeiro
São José dos Campos
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