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AS CARAS

POLITICANDO

5 FRASES

EE

AFUNILA DISPUTA
PARA DEFINIR O
NOME DO PSDB

JAIR BOLSONARO
Após montar em cavalo no
domingo anterior, Bolsonaro
pediu aos apoiadores não
irem às ruas.

Julio Codazzi
Jornalista,
editorexecutivo dos
jornais OVALE
e Gazeta de
Taubaté

CELSO DE MELLO
O ministro Celso de Mello,
do STF, rejeitou pedido para
que o celular de Bolsonaro
fosse apreendido.

ALEXANDRE DE MORAES
O ministro do STF,
Alexandre de Moraes
tomou posse como
membro efetivo do TSE.

DONALD TRUMP
O presidente dos EUA
ameaçou colocar o exército
nas ruas para conter as
manifestações no país.

EDUARDO PAZUELLO
O general Eduardo Pazuello
foi oficializado como chefe
interino do Ministério da
Saúde.

Um dos principais mistérios
da política taubateana nos últimos oito anos está perto do
fim. Quem será o candidato do
governo Ortiz Junior (PSDB) à
sucessão do tucano, que deixará o Palácio do Bom Conselho em dezembro?
A decisão, é óbvio, será tomada pela família Ortiz. E
com grande probabilidade
de sucesso nas urnas, como
mostram os fatos. Desde 1983,
Taubaté teve cinco diferentes
prefeitos. Dois deles do clã
Ortiz: o pai, José Bernardo,
por três mandatos, e o filho,
Junior, por dois. Os outros três
prefeitos (Salvador Khuriyeh,
Mário Ortiz e Roberto Peixoto) chegaram ao poder após
indicação do velho Bernardo.
Dessa vez, a indicação caberá
ao filho. E, nos corredores da
prefeitura, ela já é considerada
praticamente certa. Se nos últimos meses o nome de Eduardo Cursino já vinha ganhando
força nos bastidores, na última
semana a escolha ficou ainda
mais evidente.
Dos secretários municipais
que eram cotados para a disputa, apenas Cursino deixou
a prefeitura antes do dia 4 de
junho, prazo máximo para a
desincompatibilização exigida
pela Justiça Eleitoral nesse
caso. Ou seja, nomes como
dos secretários Claudio Macaé (Educação) e Johnny Bibe
(Desenvolvimento e Inovação)
estão fora da corrida.
Hoje, assessores do Palácio
do Bom Conselho garantem
que seria uma surpresa muito
grande se Cursino não fosse o
candidato. Com menos força,

ainda correm por fora nomes
como o do vereador Guará
Filho (PSDB) e o de Rosa Celano, diretora de Saúde que
tem ganhado destaque por comandar o Comitê Municipal de
Enfrentamento à Covid-19. No
caso de Rosa, o tempo corre
contra. Para ser candidata, ela
teria que deixar a prefeitura
até o dia 4 de julho. Em plena
pandemia, abandonar o combate ao vírus para embarcar
em um projeto político poderia pegar muito mal.
Voltando a Cursino, o maior
trunfo do ex-secretário de
Governo e ex-secretário de
Planejamento está nos bastidores. Ele é o nome indicado
por Edsson Chacrinha, chefe
de gabinete de Ortiz.
Desconhecido pelo eleitorado em geral, Chacrinha tem
grande influência nas tomadas de decisões do prefeito.
Foi ele quem coordenou as
últimas três campanhas eleitorais de Ortiz - em 2010, para
deputado estadual, e em 2012
e 2016, à prefeitura.
Nos últimos meses, Chacrinha costurou nos bastidores
diversos apoios ao nome de
Cursino. Alguns até inesperados, de políticos que eram cotados como pré-candidatos ao
Bom Conselho. Tudo isso para
convencer Ortiz de que ele é a
melhor opção.
Na campanha, Cursino deve
ser apresentado como o ‘pai
do CAF’, em referência ao milionário pacote de obras que
será usado como vitrine. Resta
saber se isso será suficiente
para que o eleitor também o
veja como melhor opção.
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“O presidente (Jair Bolsonaro)
passeia a cavalo enquanto
a pandemia galopa e a crise
econômica segue
sem rédeas”
João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo
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“À medida que diminuímos
a taxa de infecção (do
coronavírus), com os esforços
que estamos fazendo como país,
é vital que evitemos a reinfecção”
Boris Johnson
Primeiro ministro britânico
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“Prefeitos e governadores
devem estabelecer uma
presença esmagadora de
agentes da lei até que a violência
seja contida”
Donald Trump
Presidente dos EUA
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“Eu certamente caracterizaria
hoje as Américas Central e do
Sul como as zonas de intensa
transmissão desse vírus nesse
momento”
Michael Ryan
Dir. Exec. OMS
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“Curar as pessoas, não poupar
(dinheiro) para ajudar a
economia, (é importante)
curar as pessoas, que são mais
importantes do que a economia”
Papa Francisco
Líder da Igreja Católica
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cisam de vocês vivos! Os neoliberais te acham apenas números e estáticas. Você para
eles é um mero consumidor
descartável.
Joka Faria
São José dos Campos
CORONAVÍRUS
A taxa de transmissão (contaminação) e a capacidade de
leitos de UTI e de enfermaria
são indicadores mais importantes do que o número de
casos. Se a taxa de contaminação estiver igual ou abaixo de 1, indica que a doença
está sob controle, mesmo

que novos casos continuem
aparecendo. Felizmente o
Estado de São Paulo vem se
aproximando desse número.
Jeferson Neu
Jacareí
ECONOMIA X SAÚDE
Não adianta sobreviver à Covid-19 e depois suicidar-se
por encontrar-se endividado
e sem meios para sustentarse e sustentar a família. Se
a mídia tivesse colaborado
com o presidente muito poder-se-ia ter realizado: isolamento para idosos e ou para
qualquer pessoa, criança

ou adulto, que tivesse alguma doença preexistente e
as pessoas que pudessem
trabalhariam em casa; campanha que incentivasse a carona. Somando-se tais ações
com a máscara, o álcool em
gel e o distanciamento social
não se ficaria livre da pandemia, mas ela teria sido assumida de forma sensata.
Maria Rita Sousa Pinto
São José dos Campos
BOLSONARO
Ele vive numa outra realidade! Chocantes e vergonhosas
as atitudes e a falta delas por

parte desse psicopata que
deveria sofrer um impeachment urgente!
Vera Lucia Ruas Torriero
São José dos Campos
CORONAVÍRUS
Olha, eu vou dar minha opinião: as pessoas estão cientes de que esta doença mata
e também estão cientes sobre as normas e os cuidados
que todos têm que tomar
agora. Se não obedecerem,
vão se contaminar e, pior,
vão levar a doença para casa
e os parentes vão pegar. Então gente, se cuidem porque
a coisa é séria e não está

para brincadeira. Depois, não
adianta chorar por isso. Tem
que ter muito cuidado, usem
máscaras, leve álcool em gel
na bolsa. Se cuide e cuide de
quem vocês também amam.
Salete Nunes
São José dos Campos
CORONAVÍRUS-2
Para isso que o hospital de
campanha vai ser feito: para
receber essas pessoas que
ficam andando em meio da
população. A Covid 19 está aí.
Cuide-se.
Rosângela Rabelo
São José dos Campos

As opiniões
emitidas pelos
colunistas e
leitores, são de
responsabilidade
deles próprios, e
não traduzem o
posicionamento do
O VALE.
As cartas
devem conter
identificação,
telefone e
endereço. As
cartas poderão
ser resumidas pela
redação.

