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EDITORIAL

ARTIGO

super-heróis da saúde
Capa da edição de hoje presta homenagem aos médicos
e enfermeiros que estão na linha de frente contra o vírus

O

pulso ainda pulsa. Ali, em
meio ao branco que grita
na capa desta edição, está
a linha de um coração que bate no
ritmo da esperança de que, apesar
de difícil, este pesadelo passará. O
futuro, ainda uma semente, recita
o poeta Fernando Pessoa (1888 1935) a Alberto Caieiro, Álvaro de
Campos e Ricardo Reis, com a fé
de quem vê adiante, além da névoa
espessa da noite mais escura deste
século: “Tenho em mim todos os
sonhos do mundo”. Já pensou se
um deles não retrucaria utilizando Mário Quintana (1906 - 1994),
dando asas aos conhecidos versinhos: “Todos esses que aí estão,
atravancando meu caminho, eles
passarão... eu passarinho!”
Fato é que o combate à pandemia, crise global mais grave desde a Segunda Guerra Mundial,
um dia vai passar, porém não se
sabe quando e com qual trágico
saldo. Muito longe de ser uma
‘gripezinha’ ou ‘resfriadinho’, a
Covid-19 já infectou aproximadamente um milhão de pessoas,

com milhares de vidas já ceifadas
no planeta. Trata-se de uma guerra e quem está na linha de frente,
nas trincheiras da batalha diária
travada entre leitos dos hospital:
são os profissionais de saúde,
verdadeiros heróis.
São super-heróis sem capa ou
superpoderes, mas que têm nas
mãos a responsabilidade de tentar salvar o mundo desse inimigo
tão perigoso. A capa da edição
de hoje de OVALE e Gazeta de
Taubaté homenageia os profissionais de saúde, vestindo o jaleco branco e mantendo o coração
batendo. Pulsando.
A pandemia, ainda não se sabe
quando, passará. E passará, em
grande medida, graças a esses
profissionais. Como, de maneira
magistral em ‘O Mar Português’,
escreveu o poeta Pessoa, vai ser
doloroso, mais vai passar.
“Quem quer passar além do
Bojador, tem que passar além
da dor. Deus ao mar o perigo e o
abismo deu, Mas nele é que espelhou o céu”.

.

Por favor,
fique em casa
na pandemia
Poeta
Marcelo
Escritor,
professor e
jornalista

Esqueça a questão política,
tanto faz em quem você votou,
mas fica em casa! Tanto faz a
sua fé, no que você acredita
e até se você não acredita em
nada: fica em casa!
E não relativize! Quem está
nas ruas hoje é quem precisa.
É um esforço da sociedade.
Alguns precisam ir para fora
para que muitos possam ficar
para dentro. Fica em casa!
E daí, da sua casa, você pode
e deve cobrar seus governantes
por medidas de proteção econômica, distribuição de renda, bolsas, auxílios, suspensão de dívidas, manutenção de consumo,
políticas trabalhistas e sociais
adequadas. Mas faça isso da sua
casa. Fica em casa!
A quarentena não é uma decisão que cabe a algum políti-
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co, especialmente no Brasil. A
gente teve essa prerrogativa:
chegou aqui depois de chegar
em outros centros. A gente só
precisa seguir as condutas e
práticas realizadas no mundo,
respeitar a decisão da imensa
maioria dos médicos e infectologistas, que a nossa chance de
sair dessa com mais rapidez e
menos dor é imensa. E, adivinha só: a recomendação é ficar
em casa! Fica em casa!
Defender o isolamento vertical ajuda a alimentar uma falsa sensação de segurança. E
não faz de você alguém preocupado com a economia. Faz
de você um vetor. Faz de você
alguém perigoso que está carregando o vírus por aí.
Quer ajudar? Fica em casa.
E não precisa ser pelo o que
seu político favorito falou ou
deixou de falar. Faça pelo seu
vizinho, por quem trabalha com
você, por quem você vai esbarrar da porta para fora. Faça
pelo seu semelhante. Ame o
próximo como a si mesmo.
Por favor: fica em casa.
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FRASE

SOBE
AJUDA
O Banco Central anunciou
que pode liberar até R$
650 bilhões na economia
por conta da pandemia de
coronavírus. Serão aceitos
créditos com níveis baixo
de risco.
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“A burocracia é enorme.
Uma canetada minha
errada é crime de
responsabilidade. Dá
para você entender isso?”
Jair Bolsonaro
Presidente da República

desce
ESPANHA
O número de mortos pelo
coronavírus na Espanha
superou a marca de 10 mil
após um recorde de 950
mortes nas últimas 24 horas,
informou nesta quinta o
Ministério da Saúde.
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ROTATÓRIA DO GÁS MAIS CARA
Ótimo. A cidade tem recursos
pra pagar. Melhor do que não
fazer nada e esse dinheiro sumir. Sem contar que essa obra
irá ajudar muito a zona leste da
cidade.
Ezequiel Silvestre
São José dos Campos
CORONAVÍRUS
São Paulo pode virar um caos
se não forem fechadas todas
as fronteiras do Brasil, porque
senão os infectados de outros
países chegarão em nosso país.
Luciana Justen
São José dos Campos

CORONAVÍRUS-2
Se tem algum problema com os
números é porque eles apontam
menos mortos do que os que
estão sendo relatados. Não o
contrário.
Vítor Marcel Nunes
São José dos Campos
CORONAVÍRUS-3
Acorda São Paulo, acorda Brasil. O povo brasileiro está no
meio de briga política e as consequências serão graves. Que
pena que têm pessoa s que
apoiam essa quarentena sem
pensar no amanhã. Claro que eu
tenho medo, mas sou arrimo de

família e tenho medo de perder
meu emprego.
Cláudia Moreira
São José dos Campos
CORONAVÍRUS-4
Vão obrigar banco a derrubar
juro (no auxílio durante a pandemia)? Porque facilitar o crédito
para pagamento de funcionário,
aumentar liquidez dos bancos
e o juro continuar igual, não
adianta nada. O empresário vai
chegar lá no final cheio de divida e os bancos de boa na lagoa,
como sempre.
Leonardo Ladeira
São José dos Campos

CORONAVÍRUS-5
Em todo post sobre o vírus, culpam a China. A culpa é do ser
humano em si, que desrespeita
a natureza. O vírus apareceu lá,
mas poderia ter aparecido em
qualquer outro canto do planeta
onde o consumo de animais silvestres (ou até mesmo os não silvestres) existe e não tem controle
algum. Culpar a China, ofender
os chineses além de não adiantar
nada, é falta de empatia, respeito
e crime. Não, o vírus não foi criado. E não, não fizeram uma vacina como alguns tem falado.
Lucas Neves
São José dos Campos
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