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ARTIGO

É A CAIXA DE PANDORA
A cada dia, CPI da Pandemia revela novos dados sobre a
corrupção no processo de aquisição de vacinas no Brasil

C

entro do mito sobre a primeira mulher criada por
Zeus, a caixa de Pandora é
uma história conhecida até hoje.
Segundo a mitologia, o deus supremo do panteão helênico entregou
a caixa para Pandora, antes que
ela fosse enviada à Terra, e recomendou que ela não fosse aberta,
pois os deuses tinham armazenado nela todos os males do mundo
-- doenças, guerra, mentira, ódio,
etc -- e um único dom: a esperança.
Mas, já em solo terrestre, sem conter a curiosidade, Pandora abriu a
caixa e todos os males escaparam.
Ela ainda tentou fechar a tampa,
mas manteve aprisionada na caixa
apenas a esperança.
E a caixa de Pandora voltou à
baila, agora no Brasil. “A CPI da
Pandemia abriu a caixa de Pandora! Estão emergindo todos os
esquemas do governo federal na
compra de vacinas”, afirmou o
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é vice-presidente da
comissão que investiga a tragédia
da Covid-19 no país.
A afirmação foi dita após a descoberta de que o general Eduar-

do Pazuello, ex-ministro da Saúde, fora de sua agenda, negociou
a compra de 30 milhões de doses
da Coronavac e pelo triplo do valor do Instituto Butantan.
A cada capítulo, a CPI evidencia
que, ao custo imensurável de centenas de milhares de vidas (são
539 mil mortes, das quais 400 mil
poderiam ter sido salvas com a
antecipação da chegada das vacinas), o governo Bolsonaro não
trata-se “apenas” de um desgoverno absolutamente autoritário,
incompetente e negacionista.
É suspeito de corrupção, minando o último (e vazio) argumento
de que o presidente, PhD na arte
da rachadinha, era honesto. Crer
nisso inaugura uma cega espécie
de terraplanismo político.
Chamado de mito por apoiadores, a cada dia menos numerosos,
Bolsonaro, traçando um paralelo
com a mitologia grega, não é Pandora, mas a personificação daquilo que escapou da caixa. Que não
escape da Justiça -- dos homens
e da história. A esperança -- aquela ainda na caixa -- é que o julgamento seja célere e rigoroso.

Impeachment
de Bolsonaro é
uma realidade?
Juliana Fraga
Vereadora e
professora em
São José dos
Campos

É inegável que o presidente Jair Bolsonaro está a um
passo do impeachment. Há
diversos motivos pelos quais
sou favorável: Bolsonaro cancelou a compra de vacinas;
se recusou a negociar a aquisição de imunizantes; promoveu aglomerações; não incentiva o uso de máscaras; não é
democrático.
Enfim, são diversos os crimes de responsabilidade por
ele praticados que não daria
conta de quantificar.
Não sou a única a pensar assim. Até seus eleitores estão
cientes: Bolsonaro não sabe
governar! O que confirma que
meu raciocínio além de lógico é humano, pois não posso
compactuar com quem tem
desprezo pela vida.

Bolsonaro comete crimes
contra a Constituição Federal, viola os direitos humanos,
garantias individuais e sociais, exerce abuso de poder.
Olha eu novamente elencando motivos que justificam sua
expulsão da cadeira máxima e
defendendo que isso aconteça
a partir de regras constitucionais.
Diante da mais grave crise
de saúde pública do planeta,
Bolsonaro praticou o negacionismo, o deboche, a depreciação e a sabotagem assumida
das políticas de prevenção e
atenção à saúde dos cidadãos
brasileiros.
Observe que os adjetivos já
não são suficientes para mostrar quem realmente é Bolsonaro, mas também os verbos
que ecoam dia a dia a cada
aparição lunática daquele que
deveria gerir o país.
Por isso as pesquisas demonstram a insatisfação da
população e o movimento
#foraBolsonaro ganha mais
adeptos.
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Tragédia. As fortes chuvas na Europa Ocidental deixaram dezenas
de mortos durante a última semana e centenas de desabrigados
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IMPOSTO DE RENDA
Com altos impostos cobrados, o Brasil, infelizmente,
penaliza quem deseja produzir e gerar empregos de
qualidade. Agora, esse governo que não está preocupado com a s reforma s
estruturais, decidiu modificar as alíquotas do Imposto
de Renda das empresas, e,
propõe taxar lucros e dividendos. E, somente depois
de muita indignação das entidades empresarias com a
proposta inconcebível em
andamento no Congresso,
finalmente, o relator Celso

Sabino (PSDB-PA) entrega
seu relatório com algumas
importantes modificações.
No qual, propõe reduzir o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, dos atuais 15%,
para 5% em 2022, e para
2,5% em 2023. Em contrapar tida, lucros e dividendos que eram isentos desde
1.996, a partir de 2022, serão taxados em 20%. Ainda
assim menor que na maioria
dos países desenvolvidos
que cobram até 40%. E,
para diminuir a gritaria dos
empresários, o relator decidiu retirar do projeto, os

15% que deveria taxar os
FIIs (Fundos de Investimentos Imobiliários). Infelizmente, essa é mais uma reforminha capenga, fruto de
um governo sem coragem
para enfrentar a realidade
econômica e nosso desenvolvimento social. Já que,
despreza fazer a Reforma
Tributária, e Administrativa, que poderia em poucos
anos elevar o Brasil, ao patamar de uma economia desenvolvida.
Paulo Panossian
São Carlos-SP

SAÚDE DE BOLSONARO
As únicas estratégias dessa
família são: inundar as plataformas digitais com notícias
falsas e apelar para enfermidades. Os apoiadores que
restam se comoverão. Os críticos e a imprensa elevarão o
nome do político para a sociedade desfocar dos escândalos recentes. É o que o exministro dizia sobre “passar
a boiada”. Enquanto isso, o
zap dos tiozões continuarão
defendendo o combustível
a 6 reais, o gás a 80, o óleo
a 9 e por aí em diante. Isso
se chama “campanha”. O pa-

triarca fora de cena para não
defecar mais pela boca - já
que pela via natural, diz-se
impossível - e os filhos articulando politicamente. Flávio
participou de toda sessão da
CPI na maior tranquilidade
enquanto o pai dava entrada numa unidade de terapia
intensiva, despreocupado. É
como a moçada fala: o golpe
tá aí, cai quem quer. Se verdade for, melhoras Jair.
Douglas Oliveira
Taubaté
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Que Deus deixe esse homem

