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AS CARAS

ESPECIAL

HENRIQUE MANDETTA
O ministro da Saúde foi
demitido pelo presidente
Jair Bolsonaro nesta quintafeira à tarde.

WILSON WITZEL
O governador do Rio
anunciou esta semana que
está infectado com o novo
coronavírus.

MARCOS PONTES
O Ministro da Ciência e
Tecnologia afirmou que irá
testar remédio contra o
coronavírus.

GILMAR MENDES
O ministro do STF suspendeu
a cobrança de tarifa pela
disponibilização de limite no
cheque especial.
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Por quem
os sinos dobram
em são José?
Guilhermo
Codazzi
Jornalista
e escritor,
editor-chefe
de OVALE e
Gazeta de
Taubaté

NELSON TEICH
O médico oncologista é o
novo ministro da Saúde,
nomeado pelo presidente
Jair Bolsonaro.

5 FRASES

Por quem os sinos dobram?
Deitado em seu leito, onde repousava o corpo cansado, palco
de uma dura batalha travada na
entre vida e morte, o poeta John
Donne (1572 - 1631) escutava o
som vindo do campanário.
Era a pergunta que seguia-se,
feita por pessoas próximas, por
quem por ali passava.
Trocando em miúdos, de forma
resumida, o questionamento era:
‘quem morreu?’. O tilintar indicava uma morte.
Em sua obra intitulada Meditações, de 1624, o escritor e reverendo britânico publicou aquele
que é seu poema mais conhecido, que resiste aos séculos e ainda segue sendo recitado nos dias
atuais. E ele diz:
“Nenhum homem é uma ilha,
isolado em si mesmo; todos são
parte do continente, uma parte
de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o
mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de
teus amigos ou o teu próprio; a
morte de qualquer homem me
diminui, porque sou parte do
gênero humano. E por isso não
perguntes por quem os sinos
dobram; eles dobram por ti”.
Traduzindo: não pergunte quem
morreu, pois se um homem morreu, morreu também um pedaço
de toda a humanidade.
Nos dias atuais, o sino dobra à
exaustão em meio à luta contra a
pandemia do novo coronavírus,
que já matou aproximadamente
150 mil pessoas em todo o mundo. É a maior crise global desde
a Segunda Guerra Mundial.
E quanto vale uma vida?
Segundo um estudo da Unifesp

(Universidade Estadual Paulista), os casos da Covid-19 no interior paulista estão três semanas
atrás dos números registrados
na capital. “Então não é hora de
relaxar a quarentena. Estamos
vivendo a maior calamidade pública desde a gripe espanhola”,
diz o professor Carlos Magno
Castelo Branco Fortaleza, da Faculdade de Medicina da Unesp.
E nesse cenário tão crítico, que
deverá se agravar nas próximas
semanas, a Prefeitura de São
José, contrariando a ciência, o
Estado e a OMS (Organização
Mundial da Saúde), cedeu à pressão do comércio e flexibilizou as
regras para o isolamento social
-- única arma contra o vírus.
É o maior erro deste governo.
Por quem os sinos dobram?
Eles dobram por ti. Blém
-blém...

João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo
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CONTRAMÃO
Decreto do governo Felicio
Ramuth (PSDB) contraria
a orientação da OMS, do
governo João Doria (PSDB)
e do mundo científico.

B

BANDEIRANTES
Medida, que vai ao
encontro do discurso de
Jair Bolsonaro, foi recebida
com surpresa no Palácio
dos Bandeirantes.
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NO COLO

houver mais mortes, a
culpa cai no colo dele. E
em São José?

“As pessoas têm que seguir
as orientações que forem
necessárias para debelar essa
pandemia e nós temos que tomar
cuidado com exageros”
Sergio Moro
Ministro da Justiça
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“O nosso psicológico fica
bastante abalado, pois fui
sozinho para a internação.
Fiquei longe da família. É muito
difícil. Tive medo de morrer”
Romário Miranda Pacheco Filho
Pediatra de Caraguatatuba

B

afirmou que
B Bolsonaro
se o comércio reabrir e

“A gravidade da crise não
permite o desrespeito da
Constituição. Na crise é que as
normas constitucionais devem
ser ser respeitadas”
Alexandre de Moraes
Ministro do STF
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NOTAS

“Desastre se tivermos a saída
do ministro e de secretários
executivos. Eles vêm
demonstrando responsabilidade,
apoio técnico, respeito à ciência”
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“É importante a liderança
local para mobilização, seja da
população que deve ficar em casa,
seja do setor privado que pode
contribuir”
Vinicius Lummertz
Secretário Estadual de Turismo

AV. CASSIANO RICARDO, 401, SALA 508B - HYDE PARK - JARDIM AQUARIUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP - CEP: 12.246-870 - TEL: (12) 3878-4499

tegendo o seu filho dos perigos
enquanto ele se tornava adulto
segundo a tradição da Nação
Cherokee. Estamos vivendo
noites escuras diante da pandemia da Covid-19, que diante
da perplexidade e profundidade dos sentimentos que estamos experimentando, nos abate e nos reduz, em razão dos
conflitos do isolamento e incertezas quanto ao trabalho e
o sustento. Concomitantemente, nos conduz a uma reflexão
quanto ao conhecimento mais
íntimo de nós mesmos. Mesmo
longe das nossas igrejas, temos
a percepção da inspiração Divi-

na e, como criatura, a inequívoca presença do Criador sentado, o tempo todo, ao nosso
lado, quando experimentamos
enxergar Deus com os olhos
da alma e estar confiantes na
aurora de um novo dia. A noite escura da Covid-19 logo será
luz porque o sol reaparecerá.
Portanto, evite tirar a sua venda antes do amanhecer!
Antonio Carlos R. Santos
Jacareí
FIQUEM EM CASA
Em apenas 30 dias, ou seja, de
17 de março, deste ano em que
foi anunciada a primeira morte

em consequência do novo coronavírus, até às 17 horas desta quarta-feira 1.736 pessoas
morreram e outras 28.320
infectadas por essa ainda desconhecida e letal pandemia.
E, infelizmente, conforme expectativas dos especialistas
estamos distante do pico dos
efeitos do coronavírus no País.
Porém, no mundo, já são mais
de 2 milhões de infectados, e
quase 150 mil mortes. A ordem é que a população, por
favor fique em casa, se proteja, e o próximo também. O
isolamento social determinado por governantes sensatos e

responsáveis tem se mostrado
eficiente, e minorado o número de mortes e infectados. Ou
seja, Jair Bolsonaro, nunca foi
um bom conselheiro, até porque, de forma irresponsável
afronta cientistas, infectologistas, já que deseja o fim do
isolamento social.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
DADOS DO CORONAVÍRUS
Eu particularmente não acredito em pesquisas, até porque,
nunca vi e nem fui pesquisado. E tem outra, se observarem, todo inicio de mês esse
ministro Mandetta sai com

um novo dado sobre o pico
da pandemia, em março disse
que o pico seria em abril, agora já jogou para maio/junho,
vai acreditar em pesquisas!
Mario Celso Guimarães
Taubaté
DADOS DO CORONAVÍRUS-2
80% nem sabem serem portador do vírus e como os
teste tem um baixo índice de
efetividade com mais falha
do que acerto, sim é possível
que hoje tenhamos mais de
1000% a mais de casos.
Jorge Reis
São José dos Campos
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