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AS CARAS

ESPECIAL

JAIR BOLSONARO
O presidente testou positivo
para Covid-19 e gravou
vídeo tomando cloroquina
e enaltecendo o remédio.

DONALD TRUMP
O presidente dos EUA
anunciou formalmente a
saída do país da OMS a
partir de 2021.

HAMILTON MOURÃO
O vice-presidente foi
convidado pelo Senado
a dar explicações sobre
Amazônia.

FLAVIO BOLSONARO
O senador prestou
depoimento ao Ministério
Público na investigação
sobre ‘rachadinha’.

RICARDO NUNES
O fundador da rede
varejista Ricardo Eletro foi
preso por sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro.

5 FRASES

EE

Somos um país
com 209 milhões
de médicos
Hélcio Costa
Jornalista e
diretor da
empresa
Matéria
Consultoria &
Mídia

Já fomos assim com o futebol
e, recentemente, com o Direito,
quando o STF decidia sobre a
prisão em segunda instância.
Agora, chegamos à Medicina.
Depois de sermos, por décadas, milhões de técnicos de futebol e milhões de magistrados
na era Lava-Jato, agora somos
209,5 milhões de médicos a debater, sem pudor, protocolos
médicos no tratamento do novo
coronavírus, uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, pesquisas sobre vacinas salvadoras
e estatísticas sobre a pandemia.
Do presidente ao motorista de
Uber, viramos virologistas, doutores em biologia molecular,
sanitaristas de mão-cheia. Mesmo sem registro no CRM, Jair
Bolsonaro festeja ter contraído
a doença e continua a receitar
cloroquina como panaceia universal, espécie de elixir mágico que os doutores de araque
receitavam antigamente para
dores estomacais, câncer e soluço. Outro dia, um motorista
de aplicativo me deu uma aula
sobre como o governo mascara
os números da Covid-19.
Como a corrida foi curta, fiquei
sem entender se era para mais
ou menos. Mas a convicção do
motorista quase me convenceu. E como somos convictos:
um amigo, empresário, decidiu
ignorar os protocolos de saúde
fiel às orientações de Bolsonaro de que o novo coronavírus é
uma chuva que, hora ou outra,
vai molhar a gente. Mas, pensei,
não dá para usar guarda-chuva?
Seria engraçado se não fosse
trágico. Tem gente, como Bolsonaro e seu histórico de atleta,
que não dá a mínima. Ou usa a

doença como palanque político (pior, ele não está sozinho;
tem espaço para João Doria e
outros). Mas, tudo bem. Afinal,
somos um país de 209,5 milhões
de médicos, cujo presidente virou garoto-propaganda de um
medicamento, o governador
inventou a quarentena-sanfona
e os recursos da Saúde acabam
no sorvedouro da corrupção.
Parecemos acreditar que, como
nos filmes de médico na TV -do
antigo Doutor Kildare até o recente Shaun Murphy, de “The
Good Doctor”, sem esquecer
Francisco Cuoco, em “Obrigado
Doutor”--, os fatos vão se encaixar rumo ao final feliz. Não é
verdade. No país do Doutor Bolsonaro, a trama parece comédia, escorregada para farsa, mas
é, na verdade, uma tragédia.

“Desejo que o presidente Jair
Bolsonaro saia dessa
situação como uma pessoa
melhor do que antes do
coronavírus”
João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo
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“Uma sociedade livre não se
constrói com ódio e intolerância,
mas com respeito à diversidade,
elemento essencial à
convivência democrática”
Dias Toffoli
Presidente do STF
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“Nós temos que preparar o
ingresso à formalidade de uma
multidão de marginalizados
hoje, que estão sendo assistidos
pela verba emergencial”
Guilherme Afif Domingos
Ass. Esp. Min. Economia

NO DETALHE
ELEIÇÃO 1
Pesquisas: com fôlego
extra pelo adiamento das
eleições, os candidatos a
prefeito de São José estão
de olho nos números.
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ELEIÇÃO 2
De salto alto, os tucanos
apostam no índice de
aprovação do governo
como garantia da reeleição
de Felício Ramuth (PSDB).
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Celso Monteiro
Presidente do São José
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ELEIÇÕES 3

Aguiar (PSL)
B Letícia
e Eliane Nikoluk (PL)
disputam o voto
conservador. Wagner
Balieiro (PT) tenta
ressuscitar a oposição.

“Todos (os patrocinadores)
fortes e acreditando no nosso
projeto e nosso objetivo, que é
montar um grande elenco e tirar
o São José desta situação”
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“Sou judeu e carrego comigo a
dor da intolerância religiosa e
sempre busco me posicionar de
maneira firme no combate a toda
e qualquer discriminação”
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Presidente do Senado
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BOLSONARO COM COVID-3
Diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que tem à
disposição uma equipe médica durante 24h e pode fazer exames e radiografia do
pulmão ao sentir os primeiros
sintomas, a maioria da população sequer tem acesso ao
exame mais simples para saber se houve contaminação.
Diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que pode se
isolar num quarto para evitar
passar a Covid-19 para seus
familiares, muitos brasileiros
moram aglomerados em pequenas casas. Quase metade

da população não tem acesso
ao saneamento básico. Diferentemente do presidente Jair
Bolsonaro que passou a usar
hidroxicloroquina, mas é monitorado 24 horas para evitar
qualquer risco de efeitos colaterais como arritmia cardíaca,
vários brasileiros que contraíram a doença não conseguem
sequer um atendimento em
hospital. Crescem os relatos
de que pessoas estão morrendo em suas próprias casas
com sintomas do coronavírus.
Pela sua situação privilegiada,
o presidente Jair Bolsonaro jamais deveria usar o seu

caso pessoal para relativizar
a gravidade dessa pandemia
no Brasil.
Paulo Almeida
São José dos Campos
BOLSONARO COM COVID-4
Esta notificação de contaminação do presidente Bolsonaro é
pura estratégia de mudança
de foco. Este presidente está
virando o ‘Pinóquio’. As mentiras já não colam mais, pois,
se ele estivesse com Covid-19,
acham que o embaixador do
EUA seria capaz de ir no almoço com ele e se arriscar a um
contágio e como consequência

contaminar os seus parentes?
Esta suposta contaminação de
Covid-19 é só para esfriar o clima que está muito quente no
Palácio e acalmar o STF e PF
nos casos onde a família e o
próprio presidente está sendo
investigado.
José Carlos Costa
São José dos Campos
HOSPITAL DE RETAGUARDA
Quando você vê algo assim,
uma estrutura fixa que vai
ser utilizada após a pandemia, isso dá orgulho. O dinheiro do povo não sendo
usado apenas para desvio

em estruturas descartáveis.
Lia Madeira
São José dos Campos
COVID EM SÃO JOSÉ
A prefeitura está fazendo a
parte dela, mas a população
também tem que colaborar,
principalmente aqueles que
fazem parte do grupo de risco.
Podem ver nos ônibus: o que
mais tem são pessoas mais
de 60 anos batendo perna no
centro sem nenhuma necessidade, correndo risco de pegar
e transmitir a outras pessoas.
Rebeca Ariadne Lima
São José dos Campos
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