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AS CARAS

ESPECIAL

SARA WINTER
A ativista foi presa pela
Polícia Federal em inquérito
que investiga atos contra o
Congresso e o STF.

FLAVIO BOLSONARO
Com a prisão de Queiroz,
o senador e filho do
presidente volta a ficar em
evidência.

ABRAHAM WEINTRAUB
O ministro da Educação foi
demitido do cargo, mas vai
assumir função no Banco
Mundial.

GRACINHA
A Câmara de Ilhabela abriu
processo de cassação
da prefeita, baseado em
relatório do TCE.

EE

Sob a
inspiração
de Incitatus
Marcos
Meirelles
Jornalista

FABRÍCIO QUEIROZ
O ex-assessor do senador
Flávio Bolsonaro foi preso
em Atibaia nesta última
quinta-feira.

5 FRASES

A pandemia avança, a economia afunda e é impossível não
falar, neste momento, no Brasil,
sobre o doido da cloroquina e
sobre seus desmandos e de seus
familiares.
E é preciso falar também sobre a maluquice de tantos brasileiros, em exposição frenética
à Covid-19 nas ruas e aglomerações, todos eles magnetizados
pelas sandices do presidente.
Já dizia Simão Bacamarte, este
personagem tão singular de Machado de Assis, em O Alienista:
“A loucura era até agora uma
ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é
um continente.”
Como já disse, o essencial,
na narrativa dos bolsonaros,
é desqualificar a verdade. Nas
minhas leituras de Foucault, um
dos textos que mais me fascinaram foi a análise do comportamento de um criminoso em
“Eu Pierre Rivière, que degolei
minha mãe, minha irmã e meu
irmão”. “O sujeito, preso na armadilha, por seu turno também
arma uma: ele se deixa prender de maneira a estabelecer
a incerteza dos médicos e dos
magistrados, numa espécie de
indecidível universal da loucura (...). Tudo é dito, com efeito,
para que a prova se volte contra
ela mesma.”
Fato: o clã Bolsonaro tem agora, em Queiroz, o seu corrupto
de estimação, preso em Bangu
6. Junto com Cabral e Pezão.
Morre por terra, simbolicamente, o último bastião do
discurso bolsonarista: “nunca
fomos corruptos, nunca estivemos envolvidos em esquemas
envolvendo dinheiro público”.

Diz o MP: Flávio, o Zero 1, usava Queiroz para arrecadar grana de funcionários fantasmas
da Assembleia. E fantasmas assombravam também o gabinete
de Bolsonaro em Brasília.
As provas são fartas e irrefutáveis. Para sujeitos voluntariamente deslocados do eixo da
realidade, infelizmente, podem
significar coisa alguma.
Queiroz será novamente a
pobre vítima da Justiça? O
Zero Um voltará a afirmar
que jamais poderia desconfiar
que o braço direito de seu pai
desviava dinheiro de maneira
ilegal?
O Twitter do Carluxo nos dirá.
Mas o xilindró está irremediavelmente associado à família
que hoje rege o destino de 220
milhões de brasileiros.

“Eu não vou ser o primeiro a
chutar o pau da barraca. Eles
estão abusando. Isso está a olhos
vistos. Está chegando a hora de
tudo ser colocado no devido lugar”
Jair Bolsonaro
Presidente da República
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“Fui internada para exames
que confirmaram a doença.
Um quarto do pulmão está
comprometido. Não é só uma
gripezinha”
Joice Hasselmann (PSL-SP)
Deputada Federal
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.

“Então agora que estamos
finalizando nossos programas
emergenciais, vamos voltar às
reformas nos próximos 60, 90
dias”
Paulo Guedes
Ministro da Economia

NO DETALHE
VELHA AMEAÇA
“Não estica a corda”,
ameaçou o general de
Bolsonaro. Favas contadas.
A questão militar remonta
à Roma Antiga.

B

O QUE RESTA
Na busca de legitimação
verde-oliva, é mais um
general de pijama na cena
administrativa em Brasília.
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Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito de São José dos Campos

B

CALÍGULAS

nos iludamos sobre
B Não
o fascínio que líderes
infames exercem sobre
esta gente. Para eles,
vale até as ignomínias de
Weintraubs ou Incitatus.

“Em um momento onde a classe
política esta desacreditada obter
70% de aprovação só aumenta
minha responsabilidade e
determinação”

EE

“Os sinais caminham para
uma possível estabilização (no
Brasil), mas a doença pode voltar
a crescer, como já vimos em
outros países”
Michael Ryan
Dir. Executivo da OMS
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ção. Porém, perde o rumo,
não consegue governar, e
deixa cair sua máscara que
há 18 meses se apresenta ao
País, tal qual, um presidente
que literalmente flerta com
regime de exceção. Desumano, também não se preocupa em salvar vidas, como
no caso desta pandemia do
covid-19. Mas o alto custo fica
nas costas do povo, já que, o
Brasil, se afunda na depressão econômica e flagelo social incalculável. Ou seja, pior
impossível!
Paulo Panossian
São Carlos-SP

PESQUISA
Estamos com Felicio porque,
até agora, não apareceu nenhum concorrente a altura
para a disputa.
Júlia Luzia Silveira Pereira
São José dos Campos
FUZIS PARA A GCM
Parabéns à atual gestão pela
iniciativa! A modernização
das polícias é fundamental
para melhor desempenho
das atividades de segurança pública em nosso município. Os municípios podem
e devem contribuir para
proteger o cidadão de bem,

através de suas Guardas Municipais conforme disposto
em lei.
Max Silvério
São José dos Campos
FUZIS PARA A GCM-2
Efetivamente a aquisição é
legal pelas normas vigentes,
só não entendo o sentido,
se não será utilizada, pois a
Guarda Municipal não é força
ou escola de instrução.
Luiz Fernando Codinotti
São José dos Campos
FUZIS PARA A GCM-3
Se realmente for somente
para treinamento, não ha-

via necessidade de comprar
essas armas. Não é proibido
para Guarda Municipal, mas
na prática mesmo são de uso
das Polícias Civil e militar e
das forças armadas.
Roger Pereira
São José dos Campos
PRISÃO DE QUEIROZ
A família inteira desse Queiroz foi lotada nos gabinetes
dos Bolsonaros.
Drielle Rumich
Taubaté
PRISÃO DE QUEIROZ-2
OVALE, sugiro vocês se prepararem para fazer um do-

cumentário sobre o maior
escândalo da República Brasileira: ‘A família Bolsonaro
no poder’. É muita matéria.
Desde quando o Bolsonaro
assumiu a presidência, o Brasil se transformou em páginas e escândalos policiais e
de terror macabros.
Natanael Silva
São José dos Campos
PRISÃO DE QUEIROZ-3
Prende os laranjas e não
prende o responsável pelos
laranjas. Que piada.
Leandro Sampaio
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.

