18 a 24 de Julho de 2020

7
Diretor responsável
Editor-Chefe
Editor-Executivo

Fernando Salerno
Guilhermo Codazzi
Julio Codazzi

Endereço
Av. Cassiano Ricardo, 401 - sala 508 B - Hyde Park Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP: 12.246-870
T (12) 3878-4499 - W ovale.com.br

AS CARAS

ESPECIAL

Marcos
Meirelles
Jornalista

GILMAR MENDES
O ministro do STF criticou
o emprego de militares
no Ministério da Saúde e
causou polêmica.

GEDDEL VIEIRA DE LIMA
O ex-deputado e exministro de Estado poderá
cumprir a prisão em regime
domiciliar.

PAULO SKAF
O presidente da Fiesp
anunciou esta semana
que também está com
coronavírus.

EE

A arapuca
do Capitão
Cloroquina

PAULINHO DA FORÇA
O deputado federal foi alvo
nova etapa da Lava-Jato,
denominada Dark Side,
sobre crimes eleitorais.

LUBIA VINHAS
A coordenadora do Inpe
foi exonerada do cargo
após dado de devastação
desmentir governo.

5 FRASES

“Não é aceitável que se tenha
esse vazio no Ministério da
Saúde. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo
do governo federal, é atribuir
a responsabilidade a estados e
municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma
coisa. Isso é ruim, é péssimo
para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de
maneira muito clara: o Exército está se associando a esse
genocídio, não é razoável. Não
é razoável para o Brasil”. A declaração é do ministro do STF
Gilmar Mendes e causou indignação nas Forças Armadas.
Mas analisemos a declaração,
frase por frase. Alguém, em sã
consciência, julga que não há
um vazio no Ministério de Saúde, comandado interinamente
por um general que não sabe
onde fica a Linha do Equador?
Quem duvida que a estratégia
do Capitão Cloroquina foi jogar toda a responsabilidade de
combate à pandemia para Estados e municípios?
Quem duvida que isso não foi
péssimo para imagem das Forças Armadas, associadas a um
governo irresponsável, cruel e
incapaz? E, por fim, quem ainda
tem dúvidas de que não está em
curso uma política de genocídio, com a ausência deliberada
de governo especialmente entre
os segmentos mais vulneráveis
da sociedade?
Em minúcias: tenho um primo
bolsonarista, morador do Mato
Grosso, que acredita que índio
bom é índio morto.
A indiferença do governo
diante do avanço da pandemia
de Covid-19 nas aldeias indí-

genas brasileiras é, sim, um
comportamento genocida. E satisfaz o desejo secreto de extermínio dos povos indígenas que
alimenta uma legião de bolsonaristas ligadas ao agronegócio
(ou melhor, ao latifúndio).
O Capitão Cloroquina já foi
denunciado ao Tribunal Penal
Internacional, em Haia, por
crime contra a humanidade na
condução da resposta do governo brasileiro à pandemia de
coronavírus. Quem se associa a
esse desgoverno é, inevitavelmente, co-responsável.
É fato, é inapelável, e não
será a tentativa de enquadrar
o ministro do STF na Lei de
Segurança Nacional, instituída
durante a ditadura militar, que
irá ajudar a melhorar a imagem
das Forças Armadas.

“Nós não temos que celebrar
nem Ano-Novo, nem Carnaval
diante de uma pandemia.
Apenas com uma vacina pronta e
aplicada”
João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo
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“Encontrei com ele (Jair
Bolsonaro) há dois dias e já estava
assintomático. Inclusive é difícil
segurar ele em casa, a primeiradama tá ralando ali pra segurá-lo”
Eduardo Bolsonaro
Deputado e filho do presidente
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.

“O presidente [Bolsonaro] já
compreendeu que em qualquer
presidencialismo você precisa
ter uma base dentro do
Congresso”
Hamilton Mourão
Vice-presidente da República

NO DETALHE
ROTO E ESFARRAPADO
Quem sustenta hoje
o governo do Capitão
Cloroquina são os militares
e o Centrão. E o Centrão
prepara mais uma tungada
no bolso dos brasileiros.
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Paulo Guedes
Ministro da Economia

MAIS IMPOSTO

Ipiranga (leiaB Oseex-Posto
Paulo Guedes) negocia
com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, a
volta disfarçada da CPMF.
TAXA DE CRUELDADE

meta de Guedes é
B Ataxar
todas as transações
eletrônicas, com cartão, com
uma tarifa de 0,2%.

“Temos que usar nossas
riquezas de forma inteligente.
Não há sentido para o grau de
apedrejamento que recebemos
hoje”
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“Ao tempo em que reafirmo o
respeito às Forças Armadas
brasileiras, conclamo que se faça
uma interpretação cautelosa do
momento atual”
Gilmar Mendes
Ministro do STF
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Eucaliptos e Satélite lideram
no ranking’, publicada em
26/6/2020, sobre número de
pessoas que foram infectadas. Acredito que os casos da
Covid-19, estão aumentando
porque as pessoas não estão
respeitando a quarentena em
vez de ficarem em casa isolados sem sair. E importante
sair só quando necessitar de
verdade para poder resolver suas coisas. Muitos estão
pensando que a quarentena
já acabou e o distanciamento
social não está sendo respeitado. Amo o seu jornal. Abraços e obrigada por me ensi-

narem coisas novas.
Ana Lívia da Silva Costa
São José dos Campos
MARCO DO SANEAMENTO
Finalmente, e, com atraso de
décadas, o presidente Jair
Bolsonaro, acaba de sancionar o marco legal do saneamento básico! Graças ao
oportuno protagonismo que
hoje impera no Congresso,
esse projeto foi aprovado, e,
agora sancionado (com 11 vetos) pelo Planalto. E poderá
pagar uma dívida cruel, como
o da falta de saneamento básico para quase 50% da po-

pulação, que vive sem coleta
e tratamento de esgoto, e,
sem água encanada em suas
residências. E que ao longo
dos anos, milhares de brasileiros faleceram, e muitos
ainda adoecem e vão a óbito
com essa perversa falta de
saneamento básico. O que
se espera, é que, esse programa sanitário seja urgentemente executado, e não fique
adormecido nas gavetas do
Planalto, dos governadores
e prefeitos dos 5.568 municípios. E que, essas empresas
estatais, sejam concedidas
para iniciativa privada. Já

que, além de salvar vidas, os
investimentos previstos para
universalizar os serviços de
saneamento, devem consumir até R$ 700 bilhões, em
10 anos, e ainda criar milhões
de empregos em todo o País.
Em tempos de pandemia,
essa é uma ótima notícia.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
MACHISMO
No último domingo (12), o
prefeito de São José divulgou
um vídeo intitulado “a importância das mulheres na pandemia”. A gravação tinha o

intuito de homenagear as mulheres, mas não passou de um
festival de machismo. Ao comparar um limoeiro às mulheres, exaltar que somos capazes de realizar várias tarefas
ao mesmo tempo, como janelas do windows, e reafirmar
que carinho e cuidado são características inerentes ao nosso gênero, Felicio escancara
sua visão conservadora nos
moldes de Damares e Bolsonaro, para quem as mulheres
têm um espaço específico na
sociedade: o cuidado.
Jéssica Marques
São José dos Campos
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