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LULA
O TRF-4 manteve, por
unanimidade, a condenação
do ex-presidente Lula no
caso do sítio de Atibaia.

REGINA DUARTE
A secretária de Cultura
balançou no cargo esta
semana, mas foi mantida
por Jair Bolsonaro.

NELSON TEICH
Após reuniões com
secretários estaduais, o
ministro da Saúde garantiu o
isolamento social.
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‘Este é um país
que vai pra
frente’

ROLANDO A. DE SOUZA
O delegado foi nomeado
por Bolsonaro como novo
diretor-geral da Polícia
Federal.

BRUNO COVAS
O prefeito de São Paulo
desistiu de bloqueios
de avenidas após gerar
congestionamentos.

5 FRASES

Algumas coisas melhoram
com o tempo, como o vinho.
Outras, pioram.
Nos vinhos, algumas sensações só são reveladas com o
tempo. São aromas terciários,
formados durante lenta oxidação. É dentro das garrafas que
se forma o “buquê”, a personalidade do vinho, que lembra o
aroma de frutos secos, amêndoas, bagaço envelhecido em
silêncio, sombras e solidão.
Poético? Sim, mas vinhos também podem envelhecer mal,
transformados no mais amargo
vinagre. Aí voltamos à frase inicial, com um adendo: algumas
coisas melhoraram com o tempo, como o vinho; outras, pioram, como eu e Regina Duarte.
Para mim, o tempo trouxe dores que não conhecia.
Para a “Namoradinha do Brasil”, o tempo trouxe o que parece ser loucura. Pensei nisso
ao ver suas últimas entrevistas,
olhos arregalados, falando, falando, falando coisas sem lé
nem cré. Não vi sombra da órfã
Patrícia e da aeromoça Cecília,
papéis que a lançaram ao estrelato. Nem da Viúva Porcina.
Muito menos de Malú. Regina
estava mais para Luana Camará
rendida, enfim, à sua entidade
espiritual Priscila Capricce,
como em “Sétimo Sentido”,
última novela de Janete Clair.
Nas entrevistas, Regina parece
possuída. Grita. Do nada, canta.
Depois se cala. Reclama. Reclama das perguntas. Reclama das
respostas.
Regina tem, como qualquer
pessoa, o direito de pensar e
falar o que quiser. Quando foi
indicada secretária nacional

de Cultura, achei natural. Não
torço contra. Ela gosta de Jair
Bolsonaro? Problema dela. Eu
não? Problema meu. Segue o
baile. Simples assim? Sim, mas,
na prática, não foi. Não por culpa minha. Eu esqueci Regina.
Soube depois que ela não tem
mais contrato com a Globo e
que vem sofrendo ataques de
Bolsonaro. Só voltei a ver Regina nas entrevistas recentes. E
fiquei assustado.
Para afastar o ruim, mergulhamos de cabeça no pior. Para
superar isso não basta entoar a
Canção do Exército, nem cantar “Pra frente Brasil”. Temos
que abandonar personagens,
aposentar Priscila Capricce
e voltar a ser gente. Voltar a
ser povo. Tão diferentes, tão
iguais.

“Isso de ‘fique em casa’ (durante
a pandemia do coronavírus) é
coisa de meio de comunicação
que não tem responsabilidade
com o país”
Boanerge dos Santos (PTB)
Pres. Câmara de Taubaté
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“Sabemos o quanto é difícil ficar
em casa, mas a população tem
que continuar se sacrificando.
É a única alternativa que temos
(contra o coronavírus)”
David Uip
Coord. Comitê Contingência
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“O risco de retornar ao bloqueio
permanece muito real se os
países não administrarem a
transição com muito cuidado e
com uma abordagem em fases”
Tedros Adhanom
Agência Brasil

DETALHE
ELEIÇÃO-1
Cresce a pressão para o
adiamento das eleições,
previstas para outubro,
em razão dos efeitos da
pandemia.
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ELEIÇÃO-2
A proposta defendida pelo
ministro Luiz Roberto
Barroso, do STF, tem
ganhado adesões na
Câmara Federal.
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Jair Bolsonaro
Presidente da República
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ELEIÇÃO-3

haja consenso,
B Caso
as eleições seriam em
novembro, no mais tardar
no começo de dezembro.
Decisão sai até junho.

“Cala a boca, não perguntei
nada. Cala a boca, cala a boca.
Não tenho nada contra o
superintendente do Rio e não
interfiro na PF”
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“Lamentavelmente,
ultrapassamos 3.000 mortos com
coronavírus, é o maior volume da
história do estado em menos de 60
dias”
João Doria
Governador de São Paulo

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

também por ciúmes da sua
grande popularidade. Já que,
de forma inconstitucional
desejava interferir na Polícia
Federal, inclusive, exigindo
até a demissão do diretor da
corporação Mauricio Valeixo.
Como ocorreu horas depois
do pedido de demissão de
Sérgio Moro. O ex-ministro
que já tinha liberado à imprensa mensagens de celular
envolvendo falas que recriminam Bolsonaro e também
a deputada aliada do Planalto, Carla Zambelli, fez outras
menções que devem preocupar o Planalto. Como da

mensagem gravada também
no celular de Moro, no qual,
Bolsonaro, diz “você tem 27
superintendências (da PF) eu
quero apenas uma a do Rio”.
Como comprova o novo diretor nomeado da PF, Rolando
Alexandre de Souza, que, no
seu primeiro ato substituiu
o diretor da PF no Rio de
Janeiro. Por quê? Ora, para
tentar bloquear as investigações contra seu filho senador
Flavio Bolsonaro, pelas vis
rachadinhas de salários com
ex-assessores. Porque, também, o ex-diretor atuava com
muita eficiência no combate

as milícias do porto do Rio
das Pedras, supostamente ligadas a seus filhos e a Fabrício de Queiroz! Entenderam?
Esse é o presidente que disse
na campanha que combateria a corrupção, mas, não foi
capaz, sabe Deus, por que,
de manter Sergio Moro, o
algoz dos corruptos em seu
governo. Como dizia o recém
falecido compositor Aldir
Blanc, numa das suas celebres canções: “O Brasil não
conhece o Brasil”.
Paulo Panossian
São Carlos-SP

CORONAVÍRUS
O problema desse vírus é
que, em muitos casos, ele
não mata o infectado. Ele
mata o vizinho, o amigo, o
parente próximo. E o infectado continua espalhando
a doença por aí. Os países
que tiveram mais sucesso
no comb ate à p andemia
foram aqueles em que o
povo é disciplinado, e não
politiza a doença. Estamos
em um ‘mato sem cachorro’
porque ele morreu de covid-19.
Helder Caires
São José dos Campos

RENÚNCIA NO COMUS
Onde vamos parar com tanto desmando? Espero que
as autoridades competentes
ajudem a nação que pede
socorro todos dias, porque
os recursos pelos que se vê
em reportagem é descaso no
cumprimento da lei para uso
dos recursos públicos.
Tereza Rodrigues
São José dos Campos
AGUILAR CORTA SALÁRIO
Deve servir de exemplo para
outros prefeitos e políticos.
Denise Gallego Esquerra
São José dos Campos
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