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ROBERTO FERREIRA DIAS
O ex-diretor do Ministério
da Saúde, Roberto Ferreira
Dias, teve prisão decretada
na CPI por perjúrio.

LUÍS ROBERTO BARROSO
O ministro do STF e
presidente do TSE,
defendeu o semipresidencialismo no Brasil.

ANDRÉ MENDONÇA
O advogado-geral da
União será indicado por
Bolsonaro para assumir
cadeira no STF.

EE

A VERDADE
NOS LIBERTARÁ
DE BOLSONARO

JAIR BOLSONARO
O presidente afirmou, sem
provas, que Aécio Neves
(PSDB) derrotou a eleita
Dilma Rousseff (PT) em 2014.

JOÃO DORIA
O governador de SP
flexibilizou a quarentena
e estendeu horário de
estabelecimentos até 23h.

5 FRASES

João 8:32.
“E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará”, cita o versículo bíblico, o mantra bolsonarista desde a vitória nas eleições
presidenciais de 2018, realizadas
com uso de urna eletrônica e sem
voto impresso -- apesar das delirantes acusações de fraude, sem
nenhuma prova, do próprio lado
vencedor do pleito. É fato, como
diz a frase atribuída ao maestro
Tom Jobim (1927-1994), o Brasil
não é para principiantes.
Considerado desonesto, autoritário, despreparado, indeciso, incompetente, falso e ainda pouco
inteligente pela maioria dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na última
quinta-feira (8), o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) chegou
ao seu 919º dia no Palácio da Alvorada com a chocante marca
de 3.314 declarações falsas ou
distorcidas, diz levantamento do
site de checagem ‘Aos Fatos’.
Em média, o chefe do Executivo mente à nação, falseando fatos, desinformando a população
brasileira e torturando a verdade,
nos porões de sua mente despótica, cerca de quatro vezes por dia.
Um detalhe: o número explodiu
na pandemia, justamente em um
período tão dramático, em que a
nação enlutada chora a perda de
mais de 530 mil vidas, em que a
sociedade precisava seguir o farol da verdade diante do tsunami
de fake news, ver a luz da ciência.
Os números não deixam dúvida: de acordo com o levantamento do site ‘Aos Fatos’, o recorde
de mentiras ditas pelo presidente
havia sido registrado em outubro
de 2019 (78); depois, chegou a
236, em janeiro último. Nessa es-

pécie de ‘mentirômetro’, o menor
índice, no período da pandemia,
ocorreu em agosto de 2020 (114).
Mas, justiça seja feita, Bolsonaro está certo: a verdade liberta.
Nas últimas semanas, o noticiário foi inundado por informações
acerca das ‘rachadinhas’ (leia-se
peculato, desvio de dinheiro público), pedido de propina para a
compra de vacinas, além do flagrante descaso do governo federal na aquisição de imunizantes e
na guerra ao vírus -- o que provocou milhares de mortes.
Desequilibrado, o ocupante temporário da cadeira presidencial
vê seu governo se decompor em
praça pública e ameaça a ordem
democrática, frontalmente.
Só a verdade das investigações -com apoio de instituições sólidas
-- nos libertará de Bolsonaro.

“Não sabemos o que vai
acontecer. O grande aprendizado
atual é o seguinte: a pandemia
não é uma situação matemática.
Temos que observar dia a dia”
Dimas Covas
Pres. Instituto Butantan
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“Se houver um cenário em que as
vacinas possam ser adquiridas
pela iniciativa privada, aí eles
vão ao plano. No momento atual,
é impossível”
Marcelo Queiroga
Ministro da Saúde
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.

“O senhor Dominguetti, que
aqui nessa CPI foi constatado ser
um picareta que tentava aplicar
golpes, deu mais uma prova de
sua desonestidade”
Roberto Dias
Ex-diretor Min. Saúde

NOTAS
TERÇO 1
A teoria dos terços afirma
que o eleitorado brasileiro
está dividido em três fatias
principais: pró-Lula, próBolsonaro e centro.

B

TERÇO 2
Quem define o resultado
da eleição, por essa teoria,
é o eleitor de centro. Em
2018, ele votou contra a
candidatura do PT.

EE

Paulo Guedes
Ministro da Economia

B

TERÇO 3

de acordo com as
B Agora,
pesquisas, esse eleitorado
votaria contra Bolsonaro.
Fato é, ainda é cedo. Muita
coisa ainda vai acontecer.

“Não pode ter vergonha de ser
rico, tem que ter vergonha de não
pagar imposto. Se reinvestir, se
ficar na empresa, o imposto deve
ser baixo”

EE

“Os bons das Forças
Armadas devem estar muito
envergonhados com algumas
pessoas que hoje estão na
mídia”
Osmar Aziz
Presidente da CPI da Covid-19
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de ter que jogar para o fim
da fila os “especialistas em
vacina” que querem escolher a marca da tal. Passaram a vida tomando vacina sem nem se impor tar
em saber de onde vinham
e agora querem dar uma
de “sommelier de vacina”.
Toma teu rumo, cidadão!
Tomava corote com outras
bebidas misturadas nas festas e carnavais, as vezes da
mão de desconhecidos, e
agora quer escolher a vacina?
Lucas Neves
São José dos Campos

AULAS EM SÃO JOSÉ
Tem muita s sala s que se
voltar todo mundo é impossível manter a distância de
uma metro entre os alunos.
Paulo Cezar
São José dos Campos
AULAS EM SÃO JOSÉ-2
A preocupação maior era os
professores vacinados, não
é? Está aí. Agora quem paga
são nossas crianças que serão
obrigadas a terem contatos
com professores imunizados
sendo que alguns estão tendo
uma vida normal fora da escola (com viagens e festinhas

com familiares e amigos) pois
as redes sociais estão aí pra
provar. E ainda mais, terão
que ter contato com crianças
onde os pais são irresponsáveis e deixam nas ruas e em
aglomeração tanto com familiares e amigos. Triste saber
que o governo tem total controle sobre meus filhos que
Deus abençoe a volta aulas de
nossas crianças.
Bruna Nascimento
São José dos Campos
GRÁVIDA DE TAUBATÉ
O que a mulher fez foi horrível
e degradante, mentiu em rede

nacional, uma, coisa esquisita. É uma problema que vai
acompanhá-la pela vida toda e
talvez além. Mas nesse episódio da matéria tem um outro
problema, que é a qualidade
da mídia brasileira que vive de
sensacionalismo barato e uma
falta de assunto que move
uma vontade de espezinhar a
situação e moer a pessoa até
que fique impossível para ela
existir. Tão violenta quanto a
reação do marido é o ato de
forçar trazer à tona uma vergonha desse tamanho e não
permitir que a pessoa siga a
vida. A história já cobrou seu

preço.
Cesar Godoy Bertazzoni
Lorena
PANDEMIA
Morte de 524 mil pessoas
não podem ser consideradas
coisas normais. Se fossem cidades como Niterói, Macapá,
Caxias do Sul e Jundiaí, elas
poderiam ter sumido do mapa
com tanta corrupção, negacionismo e ineficiência desse
governo genocida. O impeachment não basta! Tem que levar
Bolsonaro para o TPI em Haia.
Sergio Lopes Corrêa
São José dos Campos
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