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AS CARAS

ESPECIAL

PAULO GUEDES
O ministro da Economia
disse que pode reduzir até
dez impostos com criação de
tributo sobre pagamentos.

JOÃO DORIA
O governador de São Paulo
disse que a vacina contra
o coronavírus pode estar
disponível em janeiro.

GUILHERME AFIF
Assessor do ministro Paulo
Guedes quer a criação de
‘microimposto’ digital para
desonerar folha salarial.

ORTIZ JUNIOR
Depois de anunciar a fase
amarela, o prefeito de
Taubaté recuou e manteve
a cidade na fase laranja.
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JOSÉ SERRA
O senador virou réu em
processo por lavagem de
dinheiro pela força-tarefa
da Lava-Jato de São Paulo.

5 FRASES

Passo a passo, minhas pegadas
ficam demarcadas no compasso
do tempo -- mesmo nesse tempo
tão repleto de contratempos, de
notas dissonantes e fora de tempo, nesses tempos de pandemia.
A pé, depois de tanto tempo
em isolamento, percorro passo
a passo as veias abertas da velha cidade que foi minha, mas
que, de concreto, já não é mais.
Ao caminhar pela minha terra
natal, a já quase quatrocentona
Taubaté, os meus pés acariciam
a face oculta da rua e, pisando
de leve sobre os ladrilhos gastos pelas invernais estações do
tempo e melancolia, me levam a
passear pelas alamedas da memória. E, nesse entroncamento
entre ontem, hoje e um amanhã
à espreita, ali na esquina, parto
logo cedo em busca de um café
e jornal, enquanto meu olhar espanta-se diante das mudanças
profundas impostas pelos ponteiros da vida no cenário da terra onde nasci e cresci. Mas onde
está a cidade que foi minha?
Na praça Santa Terezinha, ali
tão perto de casa, havia um casarão construído respeitando a
arquitetura alemã, assemelhando-se a uma daquelas simpáticas cabanas dos contos de fada
-- meus irmãos (Marina e Julio)
e eu, por sinal, por anos acreditávamos que ali viviam a Branca
de Neve e os sete anões. Mas, o
imóvel hoje ‘era uma vez’. Tornou-se pretérito, dando lugar a
uma insossa e tristonha farmácia de um tão combalido azul,
apesar de ainda ser conjugado
no presente dentro de mim. Ele
segue de pé em minha lembrança, enquanto eu sigo a pé.
E caminhando daqui para lá e

de lá para cá, encontrei portas
fechadas, além de outras farmácias e igrejas, como a que
ocupa hoje o espaço daquele
antigo cinema onde eu quase
nasci, no meio de uma sessão
noturna de sexta-feira em 1981.
Minha mãe conta que em cartaz estava o filme “Apertem os
cintos, o piloto sumiu”. Admito que eu prefiro a versão paterna, de que a telona do Cine
Palas exibia ‘O iluminado’ naquela noite de 30 de janeiro.
Mas, voltando ao trailer desta
minha vida em cartaz, percorro a pé uma cidade que muda a
todo o momento.
E tem remédio?
Esta é a receita do ‘progresso’,
diz o outro na prece do desenvolvimento. Seria saudosismo?
Não sei. Afinal, o que é bom
mesmo para a memória?
Esqueci. Que pecado. Só me
lembro que...
A pé, após tanto tempo afastado, eu percorro passo a passo
as veias abertas da cidade que
foi minha, mas que hoje, de
concreto, já não é mais.
Depois de tantos anos, porém,
a reconheço onde ninguém
mais a vê, no contrapé da obviedade erguida à vista de todos,
tijolo por tijolo.
E ela me reconhece também?
Aposto que quando me vê, ali
naquelas ruas, pensa o mesmo.
E nessa esquina da cidade que
foi minha e hoje, de concreto,
já não é mais, os meus pensamentos guardam morada na
sombra de uma jabuticabeira
que, após anos de frutos, hoje
dá saudade.Uma saudade doce,
colhida na pontinha do pé.
O tempo todo.

.

“Os indicadores continuam
mostrando que a região deve
ser classificada na fase laranja.
Estamos acompanhando todos
os dias o progresso da epidemia”
Marco Vinholi
Sec. Est. Des. Regional
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“Desconheço segredos ilícitos
no âmbito da Lava Jato. Ao
contrário, a Operação sempre
foi transparente e teve suas
decisões confirmadas”
Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça
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“Não podemos ficar à mercê
dessas falhas (nos bancos de
dados). Isso é muito grave,
nós temos que tomar uma
providência”
Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito de São José dos Campos
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“São 80 anos de GSI sem nenhum
incidente que possa ter ameaçado
seriamente o presidente, a família
do presidente e do próprio vicepresidente”
Augusto Heleno
Ministro do GSI
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“Não podemos normalizar,
condescender e aceitar as
fake news como um fenômeno
inevitável. Nós não podemos
aceitar isso”
Dias Toffoli
Miistro do STF
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entrar para fase verde. Até
80% de ocupação, nas amarelas e laranja. E acima de
80% de ocupação das UTIs,
se mantém a fase vermelha.
A fase verde, flexibiliza mais
os setores de atividade produtiva, permite até funcionamento de cinemas, teatros e
parques, etc. Essa nova regra
anunciada entrou em vigor
na última sexta-feira. Porém,
os municípios somente poderão mudar para fase verde
quando concluírem 4 semanas na fase amarela. Oxalá,
todo o Brasil passe para a
fase de total flexibilização,

desde que, a propagação
desta pandemia esteja seguramente controlada.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
ASSALTO EM BOTUCATU
Botucatu não é uma cidade
qualquer, tem cerca de 100
mil habitantes. Bandidos sitiando cidades com métodos
terroristas utilizando armamento de guerra e treinamento militar. E o governo do
Estado e o Judiciário assistem a esse acinte. Isso é terrorismo e precisa ser tratado
como tal.

Carlos Eduardo Camandoni
São José dos Campos
CORONAVÍRUS
Se o povo se posicionasse
contra o vírus, as coisas já estariam melhores. Mas, povo
chucro e teimoso dá nisso.
Roselli Tavares
São José dos Campos
SÃO PAULO ELIMINADO
É uma falta de caráter se o resultado não é positivo o técnico
dar uma respostas dessa. Entendo, sim, que antes da pandemia estávamos bem, porém,
era sabido dos desafios que teriam após retorno. O que choca

é ver a falta de vontade, grupo
partido, não estão unidos em
busca de o esmo objetivo, isso
reflete em campo, faltando
raça, vontade. Algo muito sério
passa por dentro da administração do Tricolor e isso precisa
mudar urgentemente. Passou
da hora já, temos ainda Libertadores e Brasileiro, tem que
mudar as atitudes. Porém, ano
de eleição, muita coisa ainda
por vir infelizmente. Ou felizmente. Vai depender de quem
está lá para defender a camisa
pesada que é a do São Paulo.
Dizer que é por redução de salário, isso é inadmissível.

Jackson Amâncio
São José dos Campos
NOTA DE R$ 200
Foi exatamente assim que
aconteceu no início dos anos
60: o dinheiro foi se desvalorizando e foram criando
e imprimindo mais notas de
valores mais altos. Com isso,
chegou nos anos 80 e a inflação já estava lá nas alturas.
Não é de se duvidar que logo
a mesma coisa vá acontecer
daqui uns 10 ou 20 anos, ou
talvez em até menos tempo.
Angelo Augusto Silva
São José dos Campos
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