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EDITORIAL

ARTIGO

a disputa nas urnas
Com pesquisa a respeito da disputa à Prefeitura de São
José, OVALE dá início à sua maior cobertura eleitoral

N

esta edição, publicando
a primeira de uma série
de pesquisas, OVALE dá
início à cobertura eleitoral 2020.
Uma disputa ainda envolta em
um cenário de dúvidas, devido à
pandemia da Covid-19, mas com
uma certeza: em meio ao tsunami
de fake news e à crescente demanda por informação de qualidade,
o jornalismo de OVALE terá um
papel decisivo na cobertura do
pleito, que vai afetar diretamente
a vida de 2,5 milhões de habitantes distribuídos nas 39 cidades
da região.
Naquela que será a maior
cobertura eleitoral de sua história, OVALE, veículo líder,
trará ao eleitor debates, sabatinas e entrevistas exclusivas,
tudo isso com o melhor jornalismo da região.
Será uma cobertura multiplataforma, pautada pelo jornalismo crítico, apartidário, plural
e independente, DNA presente
nas páginas online e impressas
de OVALE - veículo que nunca
foi tão lido, assistido, curtido,
visto e compartilhado.
A primeira pesquisa da série,
publicada em um caderno especial nessa edição, mostra
um cenário bastante favorável ao prefeito de São José
dos Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), que buscará a reelei-

ção nas urnas.
Segundo o levantamento
OVALE/Paraná Pesquisas, o
tucano registra intenção de
votos superior à soma do resultado dos outros nove prováveis postulantes ao Paço
Municipal.
No cenário estimulado, Felicio Ramuth aparece com 40,8%
das intenções de voto, bem
à frente de Wagner Balieiro
(PT), com 10,3%, Renata Paiva
(PSD), com 9,5%, Dr. Constantino Cury (PSB), com 4,3%, Leticia Aguiar (PSL), com 4,2%,
Coronel Eliane Nikoluk (PL),
com 3,2%, Shakespeare Carvalho (Republicanos), com
2,7%, Agliberto Chagas (Novo),
com 1,6%, Toninho Ferreira
(PSTU), com 0,9%, e Luiz Carlos de Oliveira (PTC), que apareceu com 0,3%.
Muita coisa ainda pode acontecer até o dia da eleição, mas
os números atuais apontam
grande chance de a disputa
não ter segundo turno, repetindo 2016.
Oficialmente, o primeiro turno ainda está previsto para o
dia 4 de outubro, mas a pandemia do coronavírus pode levar
a um adiamento.
O que já é certo é que a prevalência da democracia é o
voto de OVALE.
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Uma boa parte dos brasileiros ainda acredita que basta a
força de vontade do eleito para
um bom governo. Voluntarismo
não basta! É preciso aliar o poder de articulação política para
governar. Evidencia-se que Jair
Bolsonaro não tem condições
de articulação política, a não
ser com os mesmos métodos
que já levaram outros eleitos
ao impeachment, mau governo
ou até à cadeia.
Acrescente-se que o seu autoritarismo pode levar o país
para uma ruptura institucional anunciada pelo seu filho,
o número 03. Vejamos o que
já falou: Eu sou a Constituição! Eu sou o chefe supremo
das Forças Armadas! Eu quero todo mundo armado! E no
entorno do “projeto piloto” de

Brasília, acampamento com
300 bolsonaristas, lembrando
Mussolini ou Chaves, alguns
armados “para proteção dos
acampados”, alimentam atos
por “intervenção militar” contra o Congresso e o STF.
De nada valem declarações
de amor à democracia e às liberdades com atos a que comparece mesmo contrariando
orientações sanitárias contra
a covid-19. E ameaça com o
artigo 142 da Constituição
convocar as Forças Armadas,
sem ler, no entanto, artigos
precedentes da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Mesmo decretando
o estado de defesa ou de sítio
para restabelecer a paz social
por grave instabilidade institucional, depende da aprovação do Congresso Nacional
para sua execução.
Um final feliz resta ao presidente Jair Bolsonaro: a renúncia e posse do vice Hamilton
Mourão, melhor preparado
para terminar o mandato popular.
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Quarentena. Visão panorâmica de Aparecida, com a Basílica vazia
ao fundo, durante a semana de feriado prolongado na região
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PARQUE DA CIDADE
Meu nome é Emilly Carvalho
sou de São José dos Campos, sou aluna do 5º ano B,
da escola Nelson Ferreira
da Silva. Li a reportagem no
jornal OVALE sobre “Com os
casos do vírus em alta, Felicio reabre parque da cidade” e eu não concordo que
reabra nosso parque, pois
corremos grande risco de
sermos infectados pelo novo
coronavírus devido à aglomeração de pessoas em um
mesmo local.
Emilly de Carvalho Landim
São José dos Campos

ROTA DO IMPEACHMENT
Depois de 18 meses de péssima gestão, de afronta as
nossas instituições, ofensas a
supostos opositores e filhos
desta Pátria, Jair Bolsonaro
cavando a sua própria cova
está acuado pelas manifestações populares contra o seu
governo! Em consequência,
abre a rota para um provável
impeachment. Como dos 30
pedidos já existentes no Congresso, e 8 pelas ações sobre
fake news contra a chapa
Bolsonaro/Mourão... Soberbo, desafia manifestantes
que participaram do último

domingo na Avenida Paulista, chamando-os de imbecis,
fascistas, idiotas e terroristas. Em resposta, mesmo
em meio a essa pandemia,
o povo brasileiro indignado
com seu governo, também,
neste domingo, diga-se, em
grande número, sai as ruas
e avenidas do Rio, Brasília,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
e São Paulo, etc., e dá seu
recado de “fora Bolsonaro”,
e de um basta às suas ações
antidemocráticas! Que, incendiário que é, tem apoiado
abertamente o fechamento
do Congresso e do STF. Pior

ainda, quando esse iletrado
presidente, não demonstra
também nenhum sentimento
para salvar vidas. Como dos
quase 700 mil infectados e
37 mil mortes de brasileiros
pela Covid-19 que se acumulam no Brasil. E, tal qual, fez
o golpe militar de 1964, que
tentou esconder na época
um surto de meningite no
País, (inclusive deste surto
perdi um filho), esse soberbo
e inconsequente presidente
em claro ato de picaretagem
deseja subtrair o número de
mortos pelo coronavírus dizendo que estão inflados.

Farsa de autêntico ditador! E
de total desrespeito aos atendentes da área médica, aos
governadores e prefeitos que
fazem o possível para salvar
vidas. Esse é o perfil deste
mesquinho presidente, que
com suas mentiras abertamente flerta com regime de
exceção, e deseja um povo
mal informado para se fortalecer no poder.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
MÁSCARAS
É claro que terá pessoas nas
ruas sem máscara. O povo

