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EDITORIAL

ARTIGO

máscara de bolsonaro
Em coletiva emblemática, presidente deixa claro que não
tem preparo para conduzir o Brasil nessa crise tão grave

P

atética, a entrevista coletiva
convocada pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido,
sem capacidade para o exercício
da função e sem conexão com as
responsabilidades do cargo) nesta
quarta-feira, concedida ao lado de
um grupo de ministros e transmitida para todo o Brasil, foi emblemática. Foi uma ‘fratura exposta’,
demonstrou o despreparo de um
governo desgovernado, alienado,
alheio à gravidade de uma crise
mundial ainda sem precedentes,
que chegou a ser classificada pelo
chefe do Executivo como fantasia
da mídia. Que show de horrores. O
triste espetáculo, que mostrava o
presidente e os ministros usando
máscaras, sentados lado a lado, é
um resumo da falta de políticas do
Palácio do Planalto diante da pandemia do coronavírus. Bolsonaro,
em uma imagem que rapidamente
virou meme, não sabia nem sequer
colocar a máscara. Infelizmente,
esse foi o menor dos problemas.
O que se viu, mais uma vez, foi a
falta de coordenação ministerial
e a ausência de um plano de ação
que possa conduzir o país durante essa grave crise.

Já acostumado a desdenhar da
pandemia, com uma vergonhosa
irresponsabilidade sanitária e insanidade cívica, mesmo com dois
ministros já tendo sido contaminados, Bolsonaro declarou que
‘não há motivo para pânico’.
Deixou claro: não se surpreendam se ele for visto andando em
um coletivo ou metrô, no meio do
povo -- contrariando recomendações básicas de evitar aglomerações. Bolsonaro, evidentemente,
não entendeu nada.
Na pífia coletiva, ele fez ataques
à imprensa, fez política (aquela, a
velha política) e... mentiu. Fake.
Novamente, o presidente lançou
informações falsas para defender
o indefensável. Ainda comparou
o país ao futebol. “Sou o técnico”,
disse Bolsonaro, que, preso à sua
distopia, completou: “estamos ganhando de goleada”. Como?
O senhor é um 7 a 1, presidente.
Todo dia é um gol da Alemanha.
O Brasil espera que, à revelia do
seu presidente, a ala técnica cumpra o seu papel. Bolsonaro? Que
tal uma quarentena verbal?
O presidente é inepto.
A máscara caiu. Mais uma vez.
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Autoridades
despreparadas
para a pandemia
Jober Rocha
Economista

O despreparo a que me refiro
diz respeito às providências
que terão de enfrentar na hipótese de grandes calamidades, epidemias, cataclismos
ou convulsões sociais, que podem ocorrer inesperadamente
e para as quais as populações
das grandes cidades estão
completamente despreparadas
e desamparadas.
Em países sérios, como os
EUA, o Canadá, a Suíça, etc,
os cidadãos são incentivados
pelos próprios governos a fazerem cursos de sobrevivência, a estocarem alimentos, a
aprenderem a atirar com armas
de fogo e a possuírem armas e
munições em suas residências;
além dos cidadãos poderem
contar com financiamentos
a baixas taxas de juros para
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construírem abrigos independentes no campo, onde se protegeriam com as famílias em
caso de convulsão social.
No Brasil os governos e os
políticos parecem possuir outros objetivos. Pensam em desarmar as populações daquelas
armas que possam se voltar
contra eles em razão dos desmandos que muitas vezes cometem, dos desvios de recursos públicos que muitas vezes
realizam, da associação com o
crime organizado que muitas
vezes pactuam.
Nossas autoridades preocupam-se, apenas, com a mobilização industrial; ou seja,
adaptar para em caso de necessidade produzir equipamentos
militares, mas não se preocupam em proporcionar cursos,
simulações, treinamento e
meios para que as populações
humanas sobrevivam. A maioria de nossas populações urbanas pereceria em um cataclismo de grandes proporções que
afetasse um ou mais Estados
ou todo o território nacional.
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FRASE

SOBE
PREVENÇÃO
O Diário Oficial da União
desta quarta publicou a
Instrução Normativa nº 1.927
que simplifica o despacho
aduaneiro de mercadorias
importadas destinadas ao
combate de coronavírus.
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“Informo que o resultado
do meu segundo exame
acusou positivo. Estou
isolado, em casa, e não
atenderei telefonemas”
Augusto Heleno
Ministro do GSI

desce
EMPRESÁRIOS
A confiança do empresário
industrial caiu 4,4 pontos
em março, na comparação
com fevereiro, baixando
para 60,3 pontos. É a
segunda queda mensal
apontada pelo ICEI.
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ATOS PRÓ-BOLSONARO
Esse 15 de março de manifestação pró-governo Bolsonaro,
foi a coisa mais bizarra, utópica
e fake que vi nos últimos messes. Pelos feitos do governo,
Comemorar ou festejar o que?
Mostrem um só feito útil de Bolsonaro nesse um ano e meio de
governo?
Claudionor Erasmo do Prado
São José dos Campos
GOVERNO BOLSONARO
O já falecido músico e cantor Dorival Caymmi, compôs
o inesquecível “Samba da Minha Terra”! E uma das frases

desta canção diz “É ruim da
cabeça e doente do pé”, o que
identifica bem, infelizmente,
com a característica do presidente Jair Bolsonaro. Confesso
que, não tenho nenhum prazer
em criticar o presidente deste
País. Mas, preocupado com os
destinos desta Nação, indago:
como que é possível, para um
governo que cogita decretar
calamidade pública para afrouxar recursos para enfrentar o
novo coronavírus, e seu Ministro da Justiça, como o respeitável Sérgio Moro, que decide
por internação compulsória,
e até punição de prisão, para

infectado do coronavírus que
recusa orientação médica, e,
contra tudo e todos, o próprio
presidente da Republica, Jair
Bolsonaro, continua chamando
de histeria essa preocupação
com essa pandemia? Que atinge 145 países, com mais de 7
mil mortes, e milhares de infectados, inclusive no Brasil? Ora,
e ainda zomba que no seu aniversário do próximo dia 21 de
março, também vai festejar ao
lado de convidados? Só pode
estar “ruim da cabeça ou doente do pé”.
Paulo Panossian
São Carlos-SP

ÔNIBUS REDUZIDOS
Reduzir horários significa ônibus ainda mais lotados, já que
comércios e principalmente indústrias não vão parar. Pura falta de inteligência (ou ganância
mesmo) querer defender uma
medida dessas.
Jeferson Neu
Jacareí
CORONAVÍRUS
Nunca é demais lembrar: evite
locais com aglomerações acima de 10 pessoas (salvo usando
máscaras de proteção).
Thomas Formoso
SãoJosé dos Campos
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