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AS CARAS

ESPECIAL

JAIR BOLSONARO
Em queda de popularidade,
o presidente pediu a
empresários para segurar
preço dos alimentos.

GILMAR MENDES
O ministro do STF disse
essa semana que o Sistema
penitenciário é “tragédia
humanitária”.

WILSON WITZEL
O ex-governador do Rio
disse na CPI que faltou
diálogo para definição de
ações na pandemia.

LULA
Em aceno a evangélicos, ele
se reuniu no Rio com líder
da Assembleia de Deus,
aliado de Bolsonaro.

EE

Hegemonia
tucana sob
elevado risco
Marcos
Meirelles
Jornalista

ANDREW CUOMO
O governador de Nova York
suspendeu nesta semana
as últimas restrições da
Covid-19 no estado.

5 FRASES

O que será da sucessão paulista? Com o governador João
Doria decidido a se candidatar
a presidente, mesmo com sua
elevada rejeição, a sucessão
ao governo de São Paulo ganha
contornos imprevisíveis.
Doria quer emplacar Rodrigo
Garcia e, a exemplo de seus
antecessores, usa a máquina
do Palácio dos Bandeirantes
para controlar a sucessão no
ninho tucano.
Diferentemente do que ocorreu nos últimos 28 anos, no
entanto, há novos e velhos
atores capazes de complicar
os planos de Doria. O principal
deles, sem dúvida, é Geraldo
Alckmin. O ex-governador se
movimenta para viabilizar seu
nome, mais uma vez, ao Palácio dos Bandeirantes e conta
com o apoio de Márcio França,
seu último vice.
Há também o fator Bolsonaro,
que aposta no lançamento de
um novo nome, quiçá o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, para fazer frente ao “calcinha apertada” e tentar derrotar Doria em seu próprio quintal.
Correndo por fora, mas capaz
de fustigar Doria em outra frente, a esquerda tenta uma improvável união entre Fernando Haddad e Guilherme Boulos.
São três forças ou grupos políticos com potencial de complicar o caminho de Rodrigo Garcia, um político experiente e
alinhado há muito tempo com
o PSDB em São Paulo.
Talvez o desafio para Garcia
seja provar justamente que tem
autonomia de voo e que é um
aliado estratégico de Doria, e
não apenas um “poste”.

Para Alckmin, o teste é de
fadiga de material. O ex-governador já provou, em várias
ocasiões, ser um campeão de
votos entre os paulistas, mas a
última eleição presidencial chamuscou sua imagem.
Além disso, o pleito presidencial fortaleceu e deu voz à
extrema-direita, um setor do
eleitorado que antes “suportava” o PSDB e que agora parece
disposto a defender sua própria
representação e ideias.
Como Garcia ou Alckmin vão
lidar com o bolsonarismo? Se
tentarem cooptá-lo, serão devorados pelo monstro. Se tentarem confrontá-lo, estarão sob
artilharia pesada. A eleição em
São Paulo em 2022 é tão ou mais
imprevisível que a sucessão presidencial. Façam suas apostas.

“O governo tem 3,5 milhões de
doses de vacina estocada. O
governador João Doria mente
quando fala na televisão. Ele está
sendo criminoso”
Toninho Colucci (PV)
Prefeito de Ilhabela
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“Não temos previsão (para
2ª fase da Linha Verde).
Precisamos primeiro passar
o chapéu, arrumar um
dinheirinho”
Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito de São José dos Campos
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“Podemos pensar em um
incentivo para que todos esses
alimentos perdidos possam
serem canalizados para
programas sociais”
Paulo Guedes
Ministro da Economia

NOTAS
O VENTO MUDA
O ex-governador de
Pernambuco Eduardo
Campos dizia que, na
política, “não tem vento bom
para quem não sabe para
onde ir”. E menos para quem
subestima os eleitores.
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“As pessoas estão me
perguntando e esse 5G que está
aparecendo não é o 5G. Nós não
temos ainda o 5G, é apenas um
4G plus”
Fabio Faria
Ministro da Comunicação

SEM NOVIDADES

sem nada de novo, Lula
B Hoje,
articula frente ampla contra
o bolsonarismo, em 2022.
MUITO CHÃO

vento sopra a favor da
B Ooposição.
Amanhã, pode ser
que não. Por isso, o primeiro
erro pode ser subestimar o
Napoleão de Hospício.
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“Uma coisa é faltar na rede de
saúde, no hospital, outra coisa é
o paciente que está tratando em
casa tentar comprar o cilindro no
mercado”
Marcellus Campêlo
Ex-sec. Saúde Amazônas
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seria uma atitude mais lógica
fazer com que o preço seja
justo baixando o valor ao invés de aumentar o preço e
depois ter que dar auxílio?
Paulo Rodrigo
São José dos Campos
GÁS DE COZINHA-2
O PSDB é o principal responsável pelo desmonte da
Petrobras, indicou o Pedro
Parente no governo Temer e
implantou essa política que
sempre foi defendida pelo
partido. Está aí o resultado
e vai piorar. Se alguém tiver
dúvida, é só pesquisar na

internet. Comece pela campanha do Serra com o desmonte da petroquímica, gás
e combustível. Triste país que
elege políticos para defender
o interesse do capital externo em.detrimento do seu
próprio povo.
Álvaro Coelho Netto
São José dos Campos
GÁS DE COZINHA-3
É o 15º aumento seguido do
preço do gás de cozinha e o
‘gado’ ainda vai reclamar do
governador, não do presidente.
Edo Griskonis
São José dos Campos

ORIENTE MÉDIO
Não foi Israel quem desrespeitou o cessar fogo, e sim os
grupos terroristas na Faixa
de Gaza que voltaram a atacar Israel nos últimos dias.
Atentados feitos com balões
e outros suportes incendiários que são lançados no território israelense, causando
queimadas e destruição.
Marcelo Barbosa
São José dos Campos
CPI DA COVID-19
CPI deveria também solicitar
explicações dos governadores que desviaram dinheiro.

e pedem habeas para o STF.
Todos os políticos devem explicações à população: presidente, senadores, ministros,
deputados, governadores,
prefeitos e vereadores. Nossa
nação merece mais respeito.
Wellington Bueno
São José dos Campos
VACINAÇÃO
Infelizmente, para quem trabalha não está tão fácil assim. Quinta-feira, às 15h45, já
não havia mais vacinas nem
na Casa do Idoso Sul e nem
na UBS do bosque dos eucaliptos. Deveria haver uma

lei que as empresas fossem
obrigadas a liberarem seu
funcionários para tomarem a
vacina.
Luciana Monteiro
São José dos Campos
LULA PEDE INDENIZAÇÃO
Corretíssimo (pedido contra
Regina Duarte). Devia, também, processar todo mundo
que o chama de ladrão, sem
provas. Aliás, existe um canal
onde se pode enviar denúncias com print sobre calúnia
e difamação.
Lucy Miranda
São José dos Campos
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