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EDITORIAL

ARTIGO

É UMA EMINÊNCIA PARDA
Vereador no Rio, Carlos Bolsonaro demite ministros, faz
apologia ao autoritarismo e mostra obsessão pelo poder

A

rquiteto do absolutismo
francês, o cardeal de Richelieu teve papel destacado
no fortalecimento e manutenção
da monarquia que dominou a Europa no século 17, atuando como
primeiro-ministro entre os anos de
1628 a 1642 do rei Luís XIII. Partidário do lema ‘todo poder emana
do rei’, ele levou o absolutismo até
as últimas consequências. Data
desse tempo a expressão francesa
éminence grise -- eminência parda, em português, que representa
uma figura que, atuando nos bastidores, detém muito poder, mesmo
sem ser o governante. Considerado o braço direito de Richealieu,
François Leclerc du Tremblay é o
personagem histórico que inspirou o surgimento da expressão,
que sobrevive até os dias atuais.
Conhecido por usar trajes pardos,
Leclerc era um frade capuchinho
com influência sobre o primeiroministro. Tanto que, mesmo sem
jamais ter alcançado o posto de
cardeal, era chamado pelos seus
pares de ‘Sua Eminência’.
Falando em eminência parda,
deixamos o absolutismo francês
e abordamos o flerte absolutista

do clã Bolsonaro, que demonstra
incômodo frequente com os princípios democráticos.
O último exemplo foi a infeliz
declaração -- mais uma -- do vereador Carlos Bolsonaro (PSC
-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e responsável pelo
controle de suas redes sociais
-- muitas vezes antissociais.
Por meio do Twitter, o parlamentar, uma eminência parda
no Palácio do Planalto, criticou
a democracia. “Por vias democráticas a transformação que o
Brasil quer não acontecerá na
velocidade que almejamos... e
se isso acontecer. Só vejo todo
dia a roda girando em torno do
próprio eixo e os que sempre
nos dominaram continuam nos
dominando de jeitos diferentes!”,
tweetou Carlos, que em menos
de um ano de governo provocou
a queda de dois ministros (Carlos
Alberto dos Santos Cruz e Gustavo Bebianno), além de protagonizar episódios bizarros como o
‘sequestro’ da senha do Twitter
do pai, após um ataque de birra.
As palavras do vereador carioca, que são uma verdadeira ode
ao autoritarismo, foram condenadas pelo meio político.
Depois da repercussão, Carlos,
também como de praxe, culpou
a imprensa. “Não tenho medo
algum diante de mais uma investida desonesta vindo de quem
vem! Não transformarão o Brasil
numa Venezuela!”
Este episódio mostra, mais
uma vez, claramente um desejo bolsonarista de concentrar
todo o poder em suas mãos,
esmagando a democracia com
suas botas. Um poder absoluto
e antidemocrático.
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Informação
pode salvar
MUITAS vidas
Elton Júnior
Médico,
vereador,
presidente
da Comissão
de Saúde
da Câmara
Municipal e
palestrante
voluntário na
prevenção ao
suicídio

A cada ano, praticamente uma
São José dos Campos “morre”,
com as vítimas de suicídio. Cerca de 800 mil pessoas tiram a
própria vida no mundo, segundo
a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a cada 45 minutos,
em média, uma pessoa se mata.
Entre os jovens, os índices são
ainda mais alarmantes. O suicídio é a segunda causa de mortes
entre jovens de 15 a 29 anos. E
nos últimos 25 anos, entre as
mulheres dessa faixa etária, o
índice aumentou 300% e, entre
os homens, 1.900%.
O Vale do Paraíba tem a terceira maior alta nos suicídios em
todo o estado de São Paulo, com
132 mortes em 2016 contra 39
em 1980, de acordo com dados
do Seade.
Só em São José dos Campos,

SOBE E DESCE

registros apontam que as tentativas de suicídio somaram 200
casos em 2017; 386 em 2018, e
em 2019 (até 2/9) 223 casos. Já
os óbitos foram 17 em 2017; 28
em 2018 e esse ano, até o momento, 8 casos.
Estudos confirmam que cerca
de 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Quem sofre
precisa saber que não está sozinho, que deve procurar ajuda e
que há uma saída para sua dor,
que não seja o suicídio.
Acredito ser fundamental levar
conhecimento sobre as possíveis causas.
Desenvolvi uma cartilha justamente buscando levar orientação à sociedade. Ela está disponível, inclusive, online. Nesse
mês, também serei parceiro do
CVV - Centro de Valorização da
Vida, num seminário sobre o
tema. Nesse Setembro Amarelo, mês de intensificação à prevenção ao suicídio, lembre-se
de que informação pode salvar
vidas. Não ignore quem sofre.
Eles não precisam de julgamentos. Eles precisam é de ajuda.
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SOBE
GRÃOS
A produção brasileira de
cereais, leguminosas e
oleaginosas deve fechar
2019 com um crescimento
de 5,9% em relação ao ano
anterior, segundo dados
divulgados pelo IBGE.
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“(A sabatina) é uma
oportunidade incrível
que eu vou ter de mostrar
que eu não sou apenas o
filho do presidente”
Eduardo Bolsonaro
Deputado Federal

desce
SAÚDE
Pesquisa do Instituto
de Estudos de Saúde
Suplementar revela que o
número de beneficiários de
planos de saúde caiu 0,3%
- perda de 133,3 mil vínculos entre julho deste ano e 2018.
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FLAGELO NO GOVERNO
Governo “breque puxado”! Levou quase nove meses para
se convencer que a economia
está na UTI. Se o governo não
odiasse a imprensa, e respeitasse as sugestões e análises
abalizadas dos especialistas
na área econômica, já teria
reagido, e não estaria, como
agora tentando captar de pires nas mãos, até verbas das
emendas parlamentares, como
publica o Estadão! Emendas
essas de verbas distribuídas
a deputados e senadores, que
neste ano deve totalizar R$
10,7 bilhões. E como obriga-

toriamente são direcionadas a
várias áreas nos Estados e municípios, neste ano, felizmente, 52,11% fica com o setor da
saúde, 17,23% para desenvolvimento regional, 10,04% para
educação, etc. E neste momento, a 13 meses da eleição municipal, e deputados e senadores
mais preocupados com suas
bases eleitorais, cer tamente
esse apelo do Planalto, não irá
surtir efeito algum. E se o presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o inicio de sua,
diga-se, desastrada gestão, no
lugar de comprar brigas infantis, tivesse dado a devida

atenção dialogando de forma
republicana, com os congressistas, a classe empresarial, e
a sociedade, hoje seu governo
não estaria sucumbindo neste
literal flagelo da falta de verbas até para o cafezinho. E
poderia minorar o flagelo da
ociosidade no comércio, nas
fábricas, e dos 25 milhões de
desempregados, subempregados e desalentados.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
PONTE ESTAIADA
Parabéns, TJ (Tribunal de Justiça). Ao invés de parar a obra

nesta altura deve é avaliar se
todos os processos foram seguidos e caso não tenham sido
julgar os responsáveis.
Daniel Silva
São José dos Campos
PONTE ESTAIADA 2
Parabéns pela decisão correta (de não paralisar a obra). A
população joseense agradece.
Além do mais, já que começou
agora termina! Os percalços se
vê depois ou em andamento
com a obra. Obra parada é prejuízo certo.
Fernando Monteiro
São José dos Campos
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