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PAULO GUEDES
O ministro da Economia
disse que o auxílio
emergencial será prorrogado
por mais dois meses.

ROBERTO CAMPOS
O presidente do Banco
Central espera maior
abertura da economia no
segundo semestre.

OSMAR TERRA
A comissão da CPI da Covid
convocou o deputado
federal e ex-ministro para
prestar depoimento.

EE

Toda história
tem começo,
meio e fim

FLORDELIS
O Conselho de Ética da
Câmara recomendou perda
do mandato da deputada
por quebra de decoro.

ANTÓNIO GUTERRES
O Conselho de Segurança
da ONU aprovou um
segundo mandato do
secretário-geral.

5 FRASES

A CPI da Covid descobriu o fio
da meada. Após passar semanas
vendo a verdade ser espancada
sem dó por um bando de intrujões, a CPI vai quebrar o sigilo
de executivos das empresas
EMS e Aspen, fabricantes de hidroxicloroquina, o elixir difundido pelo presidente Jair Bolsonaro como a receita mágica
contra a covid-19. É a velha regra: siga o dinheiro. Em inglês,
a frase “follow the money” é
atribuída ao Garganta Profunda,
fonte anônima dos jornalistas
Carl Bernstein e Bob Woodward
na cobertura do caso Watergate.
Talvez por aí muita coisa comece a fazer sentido.
Até aqui, só a verdade pagou
o pato, além, é claro, da CPI ter
escancarado a omissão criminosa do governo.
E tem gente que acha que está
tudo bem. Sinal dos tempos. Há
mais ou menos 500 anos, uma
expedição comandada por Fernão de Magalhães enfrentou
fome, sede, doenças, revoltas,
tempestades e mares desconhecidos para completar a primeira
viagem de circunavegação da
história. Ao dar a volta na Terra
pelo mar, Magalhães provou, na
prática, o formato esférico do
planeta. Mesmo assim, ainda
hoje mais de 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é
plana, fazendo Nicolau Copérnico e Galileu Galilei tremerem
na tumba. Pobre Galileu, que
julgava ter derrotado, com uma
simples frase, o Tribunal do Santo Ofício, mesmo após ter sido
obrigado a abjurar Copérnico:
“eppur si muove”. E no entanto,
ela, a Terra, se move, disse ele,
na frase que, por séculos, foi

considerada um símbolo do poder da razão sobre a ignorância
e a censura. Para 11 milhões de
brasileiros, às favas, Galileu, o
que vale é a crença: se eu acredito, é o que importa. Que não
existe verdade absoluta, isso é
sabido desde o tempo do guaraná com rolha. Platão falou disso
400 anos antes de Cristo e foi
repetido por poetas, escritores
e filósofos. E, em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e
verdades fluídas, decodificados
por Zygmunt Bauman, a coisa foi
para o beleléu. É o reino do eu
acredito e ponto final, onde crenças e emoções valem mais que
tudo. Quem sabe agora, seguindo o dinheiro, a verdade atrás da
crença na pajelança bolsonarista
venha à luz. E a gente possa dizer: eppur si muove.

“Não sou hipócrita, não sou
alienado e sei que as coisas
acontecem. Mas sei dar
prioridade. Prioridade é meu
trabalho”
Tite
Técnico da Seleção Brasileira
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“Será que as alianças e
instituições democráticas
provarão sua capacidade contra
ameaças dos tempos modernos?
Acredito que a resposta é sim”
Joe Biden
Presidente dos EUA
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.

“Meu entendimento é que não
há evidência comprovada da
eficácia desses medicamentos
(para tratamento precoce contra
a Covid-19)”
Marcelo Queiroga
Ministro da Saúde

NOTAS
PONTO FUTURO
A deputada Letícia Aguiar
buscar um novo partido
para chamar de seu, dentro
do espectro de apoio a Jair
Bolsonaro em 2022.
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NO NINHO
O PSDB vai apostar na
dobradinha Eduardo
Cury-Juvenil Silvério para
federal e estadual em
2022. Vai funcionar?
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Pedro Guimarães
Presidente da Caixa

B

TELEVISÃO

a marca do Grupo
B Com
Thathi, de Chaim Zaher, a
chegada da SBT à região
tem mexido com corações e
mentes do mercado.

“Nesta gestão entendemos que é
o papel da Caixa, como banco da
habitação, ser o líder para baixa
renda que é fundamental, mas
também na classe média”
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“Estamos passando por um
momento difícil, conjuntural, de
forte restrição fiscal, mas isso
vai passar. Temos que pensar no
futuro”
Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura
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ma eleição desta mesma ala,
que se mostrou uma quadrilha desprezível, facínora,
esta sim uma ala próxima à
genocida, pois com seus roubos e corrupção impediu o
atendimento real de milhões
e milhões de brasileiros, a
estes eu nego veemente o direito de atacarem o atual. Se
apoiaram os criminosos corruptos que culminaram com
a destruição do país em todos os seus aspectos (e continuam apoiando), com que
moral criam as posições de
ataque exacerbado que ora
utilizam? Para mim, se tives-

sem um pingo de civilidade
e dignidade, deveriam é enfiar a “extensão posterior da
coluna vertebral situada em
posição dorsal em relação
ao ânus” entre as nádegas e
ir trabalhar para buscar uma
terceira via se for o caso, sem
destilar suas paixões e interesses pessoais e partidários.
Roberto Barbieri
Passos-MG
FUGA DE CÉREBROS
É mais do que lícita, para
qualquer ser humano, a busca por melhores oportunidades e condições de vida. Não

surpreende essa fuga de cérebros para o exterior; não é
de hoje nem acabará nunca.
O brasileiro não tem o perfil
de se sacrificar pelo seu país.
Como já diz um ditado: “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Só é lamentável que
muitos desses que ora abandonam o Brasil tenham sido
beneficiados em suas oportunidades e estudos pelo mesmo país ao qual agora viram
as costas. Seria justo que ao
menos indenizassem a nação
em tudo o que ela neles investiu.
João Manuel Maio

São José dos Campos
TENENTE BOAVENTURA
Descanse em Paz, verdadeiro
homem da Guerra (ex-combatente da Segunda Guerra,
da FEB), fez a cobra fumar e
certamente nunca esperou
compreensão e reconhecimento dos que nunca sentirão o cheiro da pólvora e o
calor do fogo. Hip hip hooray.
Danilo Martins
São José dos Campos
EDUCAÇÃO EM JACAREÍ
Jacareí avançando sempre
em suas ações. Os desa-

fios são muitos porém toda
a equipe da SME e todos os
profissionais da educação,
professores, educadores e
gestores abraçaram a causa
com muito amor e dedicação.
Parabéns Jacareí.
Luzinete Pereira
Jacareí
EDUCAÇÃO EM JACAREÍ-2
A Educação Especial de Jacareí esta realizando atendimentos e apoio aos alunos e
as famílias desde o inicio da
pandemia.
Margareth Carvalho
Jacareí
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