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EDITORIAL

ARTIGO

o golpe está armado?
Ameaçado por seu enfraquecimento político, Bolsonaro
avança sobre Forças Armadas e evidencia ímpeto golpista

A

série de episódios ocorridos na última semana envolvendo o governo de Jair
Bolsonaro e as Forças Armadas
evidencia: até o presidente percebeu que sua administração é insustentável e, tal qual uma criança
mimada, busca espernear em uma
tentativa desesperada de manter
algum controle sobre a situação.
Politicamente, Bolsonaro é
refém do Centrão, grupo ao
qual se aliou intimamente para
evitar processos de impeachment e para tentar blindar
seus quatro filhos investigados
- em especial, aqueles envolvidos em ‘rachadinhas’.
Dias após líderes do Centrão
elevarem o tom contra a administração Bolsonaro, o grupo
foi agraciado com cargos no
primeiro escalão do Planalto.
O presidente, que sonhou usar
o Centrão para se fortalecer,

viu que a realidade é o oposto
disso: o grupo amplia seu domínio à medida em que Bolsonaro se enfraquece.
Acuado pelo avanço do Centrão e pela volta de Lula ao
tabuleiro político, o presidente se desesperou. Ficou nítido
isso. Primeiro, com a tentativa
de politizar as Forças Armadas, que na visão do presidente deveriam endossar seus
devaneios. Não colou, os generais não embarcaram. Depois
veio o projeto de um deputado
bolsonarista de dar ‘poder de
guerra’ a Bolsonaro, que acabou barrado no Congresso.
Apesar desses insucessos, a
sociedade precisa ficar em alerta com o presidente. O ímpeto
golpista de Bolsonaro ficou evidente. A guerra dele é contra o
Brasil e contra quem ameaçar
seu projeto de poder.
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Não teremos
festa em
Jacareí
Guilherme
Mendicelli
Presidente
da Fundação
Cultural de
Jacarehy

É 3 de abril. Jacareí completa
369 anos. Vivemos uma tragédia
da vida real. É triste a tragédia
não estar associada apenas a
um gênero dramático ou apresentação artística como quando
foi criada na cidade de Atenas,
na Grécia, no século 6 a.C., mas
o significado preserva a essência “lidar com questões graves
dos seres humanos e o personagem principal, em sua maioria,
acaba morto”.
A arte, logo ela, que sempre
serviu, e serve, para elaborar,
reinventar e nos salvar das dificuldades do cotidiano, assume
papel coadjuvante. A tragédia
está posta e os protagonistas
mais próximos que imaginamos.
Como sinal de esperança, Pixinguinha e João de Barro nos
emprestam a letra de Carinhoso

para contextualizar essa data
especial para Jacareí, Athenas
Paulista, berço da arte e da cultura, celeiro de artistas.
Foi na orla do Rio Paraíba do
Sul, em arquibancadas semelhantes a de um teatro grego,
espaço público e recém contemplado pelas artes visuais do
grafite e do muralismo e guiados por um clássico da MPB
que, por alguns minutos, sentimos, à flor da pele, o sinal vital
mais importante.
Em uma reunião de símbolos
do nosso patrimônio cultural
ecoamos “meu coração, não
sei porquê, bate feliz, quando
te vê”. E projetamos o tão esperado reencontro, vivenciando o
que os poetas Benedito Mendes
e Messias Santos eternizaram
em nosso hino: “e bem sei que
o futuro não dista, novamente
será, grande Atenas Paulista”.
Ah! Como faz falta a efervescência das manifestações de
afeto, a entrega dos artistas.
Parabéns, Jacareí. Parabéns
a cada um que vive e ajuda a
construir a história da cidade.
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IMAGEM DA SEMANA

Superferiado. Barreira sanitária em São Sebastião para controlar
o fluxo de turistas e evitar aumento de casos de Covid-19
Williams/S.Sebastião
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BOLSONARO X MILITARES
Se o presidente Jair Bolsonaro continuar a irritar os
militares como vem fazendo,
talvez consiga finalmente a
intervenção deles no Governo, mas não exatamente da
forma que ele gostaria. Só
para lembrar, seu vice-presidente é um general e ele é
um ex-capitão.
João Manuel Maio
São José dos Campos
EMPREGO E DESEMPREGO
Se é estranho o título “Mais
emprego e desemprego”, tem
explicação! Primeiro a ótima

notícia a que foi divulgada
pelo Caged (Cadastro Geral
de Empregos e Desempregados) que no último mês de
fevereiro foram criados no
País, 401.639 empregos com
carteira assinada. O melhor
resultado para o mês desde 1992. O setor de Serviços
surpreende criando 173.547
vagas. Seguido da Indústria
com 93.621 novos postos,
Comercio mais 68.041, Construção Civil, 43.468 e a Agricultura, 23.055, novos postos
com carteira assinada. E, entre janeiro e fevereiro deste ano, acumulo de 659.780

novas vagas de trabalho.
Porém, na expectativa dos
analistas o mês de março não
deve repetir grande resultado na criação de empregos.
Como também não é boa a
segunda notícia sobre mercado de trabalho. Já que o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na sua
pesquisa Pnad Contínua, que
levanta dados em mais de
3,5 municípios do País, confirma um índice desolador
de desemprego! Um recorde
de 14,2%, ou de 14,3 milhões
de pessoas desempregadas
no trimestre até janeiro des-

te ano. Ou, 2,36 milhões à
mais que no mesmo período
de 2020. E 5,9 milhões de
pessoas, que gostariam de
trabalhar, mas, desalentadas,
não procuram porque não
acreditam que vão encontrar
oportunidade. É um quadro
desesperador de milhões de
brasileiros! Que, sem emprego, e, sem um programa
social emergencial digno,
que atenda minimamente a
subsistência, o desespero se
instala em grande parte da
família brasileira!
Paulo Panossian
São Carlos-SP

COVID EM SÃO JOSÉ
Tristemente estamos perto de
chegar a marca de mil óbitos!
Encontrar leito disponível não é
sinônimo de cura! Lamentável!
Marcus Hypólito
São José dos Campos
COMUNICAÇÃO
Parabéns, O Vale! Poucos
meios de Comunicação tem
divulgado matérias importantes de cunho científico!
Ana Maria Portezani
São José dos Campos
ISOLAMENTO SOCIAL
A Fiocruz recomenda fica em

