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AS CARAS

JOÃO DORIA
O governador de São Paulo
anunciou que a polícia do
estado passará por um
novo treinamento.

ESPECIAL

MARIO FRIAS
O ator tomou posse como
novo secretário especial
de Cultura, em cerimônia
reservada.

DONALD TRUMP
O presidente dos EUA
anunciou suspensão
temporária de vistos para
preservar empregos

CELSO DE MELLO
O ministro do STF enviou
para 1ª instância inquérito
contra Abraham Weintraub
sobre racismo.
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NUVENS NO CÉU,
JOGO DE DADOS E
COVID NA URNA
Guilhermo
Codazzi
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Gazeta de
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JOÃO EBRAM NETO
A Câmara de Taubaté
aprovou convocação do
secretário de Saúde para
prestar esclarecimentos.

5 FRASES

“Política é como nuvem, Você
olha e ela está de um jeito. Olha
de novo e ela já mudou”. Apesar
de chavão, a frase de Magalhães
Pinto (1909-1996), velha raposa
da política mineira, é cirúrgica e
atual, ainda mais em 2020, quando um dia dura uma semana em
meio à pandemia da Covid-19.
Tudo pode mudar abruptamente neste Brasil solapado por três
crises severas: a Covid-19, a sua
consequência avassaladora na
economia e Jair Bolsonaro.
E como anda São José?
OVALE, dando início à maior
cobertura de sua história, largou
na pole, publicando com exclusividade a foto das nuvens que
pairam sobre o céu da política
joseense. O levantamento OVALE/ Paraná Pesquisas, publicado
no último dia 13, mostrou quais
são as cartas sobre a mesa.
Revelando a fotografia, observando os negativos, lendo nas
entrelinhas, é possível verificar
o embate isolamento e flexibilização como o pano de fundo.
Após mais de três meses de
quarentena, apesar dos apelos
feitos pelas autoridades científicas, o apoio ao distanciamento
social, visto no início do processo, foi minado pelo discurso do
Palácio do Planalto -- o capitão
apostou na artificial dicotomia
saúde versus economia.
Em abril, pesquisa da prefeitura mostrou apoio de 82% da
população às medidas de isolamento. Dois meses depois, levantamento de OVALE mostrou
uma mudança drástica: 64,5%
dos joseenses a favor da reabertura do comércio. Isso mesmo
com a explosão no número de
casos e mortes, em um país que

já enterrou mais de 55 mil vidas
ceifadas pela Covid-19.
Essa alteração, que também influenciou governantes, permeou
a pesquisa. Defensor maior da
reabertura, o presidente é avaliado em São José como ótimo
ou bom por 39,4%. Bolsonaro é
aprovado por 51,6%.
Principal antagonista de Bolsonaro, o governador João Doria
(PSDB) segue por um caminho
contrário: sua gestão foi reprovada por 50,4%. Atento aos humores da sociedade, o governo
Doria recalculou a rota devido à
queda de avaliação. Se em maio
a palavra da vez era lockdown,
ela foi substituída por ‘reabertura consciente’ no mês de junho.
Em São José, o prefeito Felicio
Ramuth (PSDB), que já em abril
iniciou a defesa de uma reabertura gradual, teve aprovação de
69,9% na pesquisa.
O tucano lidera a corrida pelo
Paço, com 40,8% na intenção de
votos -- na pesquisa estimulada.
A defesa da flexibilização trouxe, por ora, dividendos políticos
ao prefeito, favorecido também
pela ausência de um nome forte
ligado ao presidente, que pudesse ‘herdar’ o ativo, e ainda pela
falta de uma sombra, de um adversário que -- ao menos hoje -mostre-se competitivo.
Com o aumento no número de
casos e mortes de Covid-19, Felicio atenuou o discurso e adotou
novas medidas, como restringir
o comércio não-essencial no fim
de semana.
Revelada a foto do céu de São
José, resta agora saber como as
nuvens se movimentarão até a
eleição e qual será o impacto da
pandemia nas urnas.

.

“Acreditando que está sendo
usado para prejudicar a mim e ao
presidente Bolsonaro, (Wassef)
deixa a causa mesmo ciente de
que nada fez de errado”
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)
Senador
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“Essa é a primeira vez na
História que alguém (Abraham
Weintraub) diz que está exilado
e tem o apoio do governo.
Geralmente é o contrário”
Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Presidente da Câmara
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“A intensificação da produção de
comida no Brasil para atender
mercados internacionais é uma
forma de se otimizar o uso global
de recursos naturais”
Tereza Cristina
Ministra da Agricultura
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“Se tivesse uma cesta básica de
direitos fundamentais, o elemento
fundamental seria exatamente
a liberdade de expressão e
liberdade de imprensa”
Cármen Lúcia
Ministra do STF
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“Esse plano de recuperação (na
área da educação) incluirá até
2022, porque a gente sabe que
essa recuperação será muito
longa”
Rossieli Soares
Secretário de Educação de S. Paulo
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ESPORTES
Olá equipe de esportes do
jornal OVALE. Meu nome é
Leandro, tenho 10 anos e estudo no 5º ano A da EE Prof
Nelson Ferreira da Silva. Li a
reportagem ‘Copa do mundo é nossa’ e vi que na copa
1962 teve alguns jogadores
importantes e que são do
Vale do Paraíba: Zito, volante
nascido em Roseira, e um extécnico de Taubaté. Na minha
opinião, deveriam dar chance
aos jovens jogadores da nossa região. Deem chance para
aos jovens jogadores da região do Vale do Paraíba!

Leandro Dias dos Santos
São José dos Campos
POSITIVISTA
Tenho percebido que OVALE
está na esteira dos demais
meios de comunicação enfatizando o ‘efeito Urubu’, ou seja,
dando ênfase ao número de
mortes ocorridas atribuídas
à Covid-19. Entendo que uma
linha de positivismo seria muito interessante divulgando os
casos recuperados e os caminhos para cura, sem envolver
as demandas ou interesses
políticos partidários. Já nos
basta a mesquinharia de “me-

dição de poder” entre os governantes! OVALE poderia ser
sinal de esperança de correta
orientação aos seus leitores.
Amadeu Pelóggia Filho
São José dos Campos
CONFISSÃO DE FRAUDE
O governo de Jair Bolsonaro,
cometeu fraude ao publicar
no Diário Oficial de sábado,
20, a desoneração do inútil
e incendiário, Abraham Weintruab. Porém, essa edição
extra do Diário Oficial, somente foi autorizada depois
que esse ex-ministro em fuga
do Brasil, confirmou que já

estava nos EUA. Pressionado
pelas críticas de ser esse ato
revestido de verdadeira ‘mutretagem’ palaciana, apavorado, Bolsonaro, confessando
essa grave ilicitude, mandou
que fosse retificada a data
no Diário Oficial, para a sexta, dia 19. Que advertido pelo
Tribunal de Contas da União,
o subprocurador, Lucas Furtado, disse que houve fraude
neste processo de desoneração. Ora, é cristalino que não
temos um governo sério, e
compromissado pelo rigor da
ética com o país.
Paulo Panossian

São Carlos-SP
PRAÇAS SEM BANCOS
Taubaté não fiscaliza nada. Esses dias fui na farmácia e, passando na Praça Dom Epaminondas, vi uns quatro guardas
municipais em frente à Matriz,
conversando entre eles. E, no
meio disso, várias pessoas
sem máscaras. O que esses
guardas deveriam fazer? Ir até
essas pessoas e solicitar para
eles colocarem. Não sei se isso
não é a função deles mas, então, quem vai fiscalizar?
Mario Celso Guimarães
Taubaté
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