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O maior desafio
de SÃO PAULO e
do Brasil

ANDRÉ MENDONÇA
O novo ministro da Justiça
assumiu durante a semana
e chegou a chamar
Bolsonaro de ‘profeta’.

João Doria
Governador de
São Paulo

FELICIO RAMUTH
O prefeito de São José
assinou os contratos para
compra de 12 VLPs e para
as obras da Linha Verde.

GILMAR MENDES
O ministro negou pedido
de Eduardo Bolsonaro para
suspender a prorrogação da
CPI das Fake News.

DONALD TRUMP
O presidente dos EUA
cogitou restringir voos do
Brasil por conta do surto do
novo coronavírus.

ALEXANDRE RAMAGEM
Depois de ser nomeado
novo diretor-geral da PF por
Bolsonaro, teve a decisão
revogada pelo presidente.

5 FRASES

A pandemia de Covid-19
gera ansiedade, temor, mortes e chacoalha verdades
estabelecidas. Entendo que
haja discordâncias.
Mas, à semelhança das grandes democracias, enfrentamos o coronavírus com medicina e ciência.
O isolamento social é a única forma de evitar a explosão
mortífera do vírus.
Em quarentena, ganhamos
tempo para preparar hospitais, produzir testes, cuidar
das consequências que atingem os mais vulneráveis e
também rearranjar a atividade econômica.
Governos responsáveis estabelecem prioridades e ações,
não politizam o vírus em
meio à maior excepcionalidade em mais de um século.
Em São Paulo, teremos quarentena até dia 10 de maio.
Em boa parte do Brasil, porém, vivemos um paradoxo: o
acerto de medidas de governadores e prefeitos, que pouparam milhares de vidas até
o momento.
E os que minimizaram a
doença. Houvesse pilhas de
corpos, os que hoje se queixam estariam em silêncio.
Muitos desperdiçam tempo
com manifestações irresponsáveis e promoção de ódio.
Fere a lógica imaginarmos
que alguns tentam fazer comício em velórios.
A pandemia confinou 4,5
bilhões de pessoas em 110
países.
Superlota hospitais, ameaça
médicos e enfermeiros.
O que ainda é preciso para

reconhecer tamanho poder
destruidor?
Até que surja uma vacina
ou remédio comprovadamente eficaz, o coronavírus será
parte do nosso cotidiano.
São Paulo preparou sua estrutura de saúde com compra
de equipamentos, criação de
leitos, contratação de profissionais de saúde e hospitais
de campanha.
Também está em curso a
doação de quatro milhões
de cestas básicas reforçadas com produtos de higiene
para poder atender aos mais
carentes.
A ação solidária é resultado
de doações de quase 90 empresas.
O Estado fornece ajuda financeira para mais de 700 mil
alunos em situação de extrema pobreza.
Negociamos, com as empresas de água, luz e também de
gás encanado, a carência de
90 dias para famílias de baixa renda que estejam inadimplentes.
Precisamos de união para
construir a nova realidade.
Quanto maior for nossa disciplina e respeito ao próximo, mais eficiente e segura
será a retomada gradual da
economia.
A quarentena é uma etapa
imprescindível para que São
Paulo, e o Brasil, vençam o
maior desafio da sua história.
Temos de nos guiar pela
ciência, pela inovação e pela
solidariedade.
Essa é a tarefa de quem não
tem tempo a perder. Nem
medo do que fazer.

.

“E daí? Lamento (as mortes pelo
coronavírus). Quer que eu faça o
quê? Sou Messias, mas não faço
milagre. Mas é a vida. Amanhã
vou eu”
Jair Bolsonaro
Presidente da República

EE

“Se o governo precisar reforçar,
contratar mais enfermeiro, dar
aumento de salário, ele pode
fazer isso, mas não o resto (dos
servidores)”
Paulo Guedes
Ministro da Economia
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“Quando é que vai ser pico?
Não sei e ninguém sabe. Um dos
problemas de se definir data é que
aquela sugestão se transforma em
promessa de dado real”
Nelson Treich
Ministro da Justiça
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“(Jair Bolsonaro) Pare com
essa política da perversidade.
Pare de fazer política em meio
a um país que chora mortes e
infectados”
João Doria (PSDB)
Presidente da República
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“A prefeitura, o Felicio e a
Secretaria de Saúde estão
sendo o mais transparentes
possível (nas ações contra o
coronavírus)”
José Dimas (PSDB)
Vereador em São José
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Porém, excetuando também a
sua falta de aptidão para governar, carrega o pior dos pecados como de não respeitar
vidas humanas. Até quando?
Paulo Panossian
São Carlos-SP
PAPEL PRESIDENCIAL
Concordo com o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido):
realmente ele não faz milagres, porém, sinceramente,
por não ser milagreiro, poderia estar sendo presidente
do Brasil. Ele foi eleito para
estar ao lado dos brasileiros,
na alegria e na tristeza, como

em um casamento, como ele
mesmo gosta de dizer. Ficar
no palácio da Alvorada com
toda a família, super protegido, com toda a mordomia,
provavelmente com a prole
sendo testado toda a semana,
subestimando uma pandemia que esta matando milhares de brasileiros e, mesmo
diante disso, classificando a
pandemia como sendo uma
gripezinha, um resfriadinho,
não está certo. Um presidente
que está preocupado somente com a economia do país e,
com o bem estar de seus familiares, deixando a saúde da

população em segundo plano.
Foi eleito prometendo cortar
as mordomias dos servidores
públicos, inclusive de seus
filhinhos tão mimados, porém, resolveu simplesmente
autorizar o corte de salários
dos trabalhadores da iniciativa privada. Um presidente
que se diz democrático porem, que não pode ser contrariado, que bate no peito
dizendo que quem manda e
ele, que dispensa ministros
competentes por estarem
em maior evidencia que ele,
que quer colocar um delegado, amigo de sua família, na

PF para proteger seus filhos
das investigações que estão
em curso, que briga com governadores que protegem a
população de seus estados,
com a quarentena, evitando
aumentar o numero de infectados e com isso, o colapso
dos recursos para a saúde,
um presidente que não sai de
sua redoma, como disse o governador Doria (PSDB), para
visitar os doentes em hospitais e constatar a real situação que estamos passando.
E esse presidente que temos
que engolir até 2022 e, diante disso, penso que somente

podemos pedir que Deus nos
ajude e nos proteja.
Valdecir Ginevro
São José dos Campos
QUE REI SOU EU?
A culpa de termos um messias no governo é do povo
desinformado e despolitizado.
Presidente virtual nos leva a
isto: Primeiro o Mandetta, em
seguida o Moro (o qual não
aceitou imposição) e muito
provavelmente o Guedes? O
Brasil não pode ser quintal de
déspota. Acorda Brasil!
Nelson Scatena
São José dos Campos
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