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EDITORIAL

ARTIGO

uma mentira todo dia
Presidente volta a torturar os fatos e distorcer declaração
de diretor da OMS para defender fim do isolamento social

D

ia 31 de março de 2020. Em
um novo pronunciamento
em rede nacional de rádio e
televisão, pontualmente às 20h30,
o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) falou à Nação e, como já
havia feito ao longo desta terça-feira, distorceu a verdade -- ou, sem
rodeios, mentiu. O chefe do Poder
Executivo brasileiro distorceu declaração do diretor-geral da OMS
(Organização Mundial da Saúde),
Tedros Adhanom, em um esforço
para justificar sua tentativa de
flexibilizaro isolamento social, o
remédio mais eficiente contra a
disseminação do novo coronavírus. Essa foi a terceira menção de
Bolsonaro a respeito de Adhanom
em um só dia, sempre tirando palavras do contexto. Ao falar sobre a
importância de cuidar da população, o diretor não defendeu o fim
do distanciamento social, como o
apregoado pelo capitão, tanto que
completou -- em trecho ignorado
pelo mandatário brasileiro -- que
os governos “precisam garantir o
bem estar das pessoas que perderam a fonte de renda e que estão
necessitando desesperadamente
de alimentos e saneamento”.
Traduzindo: no dia 31 de março, uma triste data da história da
democracia brasileira que é celebrada por alas do bolsonarismo,
devido ao golpe militar de 1964,
que iniciou os 21 anos de chumbo
da ditadura militar, o presidente
da República torturou os fatos e
a verdade, não em um porão obscuro, mas em plena cadeia nacional de rádio e televisão.
Ele mentiu.
E isso, infelizmente, não é novidade. Muito pelo contrário. Tratase de uma regra. Levantamento
feito pelo ‘Aos Fatos’, agência de
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checagem de dados, revela que o
presidente mentiu ou distorceu a
realidade 793 vezes em 450 dias.
É mais de uma por dia.
Ao longo da crise do Covid-19, o
desgovernado presidente intensificou declarações falaciosas, contrariando até mesmo o posicionamento oficial do seu governo e
chegando até a se referir à doença, que ameaça matar milhares e
milhares de brasileiros e pessoas
ao redor do planeta, como ‘gripezinha’, ‘fantasia’, ‘resfriadinho’ e
‘histeria’. Lamentável.
Com o compartamento errático
e desequilibrado, Bolsonaro chegou a ter postagem excluídas por
redes sociais, por atentarem contra o esforço mundial de combate
à pandemia. Facebook e Twitter
estariam em uma conspiração ‘de
esquerda’ contra o presidente?
Fato é que Bolsonaro, diante da
maior crise do século, está fazendo política, criando uma mentirosa dicotomia entre vidas e empregos, de olho em 2020 -- ele busca
atribuir aos governadores a grave
crise que se abaterá na economia
(que já era do ‘pibinho’).
Ao invés de resolver o problema, o Palácio do Planalto prefere
terceirizar a culpa.
Afeito aos boatos, obscurantista
e negacionista, o capitão isolado
consolida-se cada dia mais como
inimigo da ciência, da liberdade e
da democracia, além do jornalismo independente e crítico.
Os dados são claros.
Capaz de torturar a realidade,
mentindo ou distorcendo inacreditáveis 793 declarações em 450
dias, Bolsonaro é inimigo mortal
da verdade dos fatos.
Para o presidente, todo dia é dia
1º de abril.
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Neste dia 31 de março termino meu mandato à frente da
Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos.
Foram três anos de muito trabalho. Nesse período, graças
ao projeto “Natal Iluminado”,
da ACI, São José dos Campos
retomou a tradição de festejar
o Natal nas ruas e praças da
cidade. Ampliamos também
os serviços prestados a nossos
associados em todos os setores
que representamos --comércio,
indústria e setor de serviços.
Lançamos, como entidade classista mais antiga em atividade
em São José dos Campos, um
programa de estímulo à cultura
de compliance nas empresas
de nossa cidade. Estimulamos
ações de exportação e importação. Trouxemos para dentro
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da ACI os debates mais importantes travados em torno
de São José dos Campos e da
Região Metropolitana do Vale
do Paraíba. Unimos lideranças.
Estivemos lado a lado com o
empresariado em todas as suas
bandeiras e desafios.
Esse trabalho teve grande repercussão junto à sociedade.
E isso ocorreu graça ao seu
trabalho, de noticiar, com isenção, o que de mais relevante
ocorre em nossa cidade e em
nossa região.
Por isso, em nome da ACI de
São José dos Campos, agradeço
pelo reconhecimento que tivemos, ao longo desses anos, pelo
trabalho realizado por nossa diretoria à frente dessa entidade,
instituição que representa mais
de 30 mil empresas, responsáveis por manter mais de 185
mil empregos formais em nosso
município. Informar, analisar e
opinar, essa é a missão da imprensa. Uma missão vital para
a nossa sociedade e as nossas
instituições. Por tudo isso, muito obrigado.
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FRASE

SOBE
TESTE DE CORONAVÍRUS
O primeiro lote com 500
mil kits de testes rápidos
para o novo coronavírus,
comprados pela empresa
Vale, já chegaram ao Brasil.
No total, são 5 milhões de
kits doados pela Vale.
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“A oposição vai ter que
encontrar um caminho
para ver o que fazer com o
Bolsonaro porque ele hoje
é um perigo, para o mundo”
Luiz Inácio Lula da Silva
Ex-presidente da República

desce
EMPRESÁRIOS
O Índice de Confiança
Empresarial, medido pela
Fundação Getulio Vargas,
caiu 6,5 pontos de fevereiro
para março deste ano. Foi
a maior queda desde a
recessão de 2008/2009.
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ELEIÇÕES 2020
Considerando o calendário eleitoral previsto para o pleito de
2020, estamos finalizando o período de filiações e o período de
desincompatibilização para os
futuros candidatos; considerando
que atualmente ocupo o cargo de
vereador nesta cidade e que, me
colocarei a disposição para ser
candidato novamente nestas eleições que se aproximam; considerando que se inicia um período
muito importante para o partido,
de preparação da chapa de vereadores que disputarão as eleições;
e considerando que acredito que
este processo deva ser o mais

transparente e isonômico possível, solicito o meu afastamento do
cargo de presidente do Diretório
Municipal, até que se encerre o
processo eleitoral deste ano. Esta
iniciativa, além de evitar interferências e conflitos de interesses
no processo de escolha da chapa
de vereadores, visa também não
prejudicar os demais trabalhos do
partido, que tendem a aumentar
neste período e, como possível
candidato, terei a minha disponibilidade de tempo comprometida.
Aproveito a oportunidade para
agradecer a todos os colegas da
Executiva, todos os membros do
Diretório, bem como a todos filia-

dos pela confiança em mim depositada neste período a frente
do PSDB Municipal e me colocar
à disposição, como de costume,
para os desafios que se aproximam. Obrigado a todos e fiquem
com Deus!.
Juvenil Silvério
São José dos Campos
CORONAVÍRUS
O momento é propício para que
São José dos Campos entre de
vez no mercado da Medicina,
aproveitando as novas turmas
na cidade e também criando
dentro do Parque Tecnológico,
estudos e pesquisas voltadas

para a Medicina. Porque não fabricarmos luvas, etc.
Domingos Savio Bassi
São José dos Campos
CORONAVÍRUS-2
Em Taubaté não precisa de hospital de campanha, temos um
hospital pronto, basta apenas alguns ajustes para receber exclusivamente pessoas com suspeita
ou com caso confirmado do coronavírus. Temos o São Lucas que
está fechado, ele poderia receber
pessoas de Taubaté, Tremembé,
Caçapava e Pindamonhangaba.
Mario Celso Guimarães
São José dos Campos
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