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e Gazeta de
Taubaté

ALEXANDRE DE MORAES
O ministro do STF autorizou
o compartilhamento de
provas que podem cassar
Bolsonaro por fake news.

EMANUELA MEDRADES
A diretora da Precisa
Medicamentos ganhou o
direito de ficar em silêncio ao
depor na CPI da Covid.

RICHARD BRANSON
O bilionário foi, no último
domingo, ao espaço a
bordo da nave da sua
empresa Virgin Galactic.

EE

SOBRE HISTÓRIAS,
MISTÉRIO E
JORNALISMO

JAIR BOLSONARO
O presidente foi internado
essa semana por causa de
dores abdominais, mas não
precisou de cirurgia.

RODRIGO PACHECO
O presidente do Senado
anunciou esta semana
a prorrogação da CPI da
Covid-19 por mais 90 dias.

5 FRASES

Eu ingressei no jornalismo,
como uma profissão, no início da década de 2000. Mas
minha relação com essa arte
de contar histórias começou
bem antes. Tendo um pai jornalista, era natural que o tema
fizesse parte da nossa rotina,
embora nós dois nem morássemos na mesma cidade. Eu
não me lembro de como foram
as primeiras conversas sobre
o trabalho dele, mas me recordo que as histórias sobre um
caso me marcaram bastante: o
famoso ‘Caso Marco Aurélio’,
como ficou conhecido o sumiço de um escoteiro de apenas
15 anos no Pico dos Marins,
em Piquete, em 1985. Meu pai,
então nos seus primeiros anos
de profissão, trabalhou na cobertura dessa história.
Em 2005, passados 20 anos,
era eu quem dava os primeiros passos na profissão. Trabalhava em uma emissora de
TV, e em uma das pautas eu
precisava conversar várias vezes com um senhor, também
jornalista, que morava em São
Paulo. Ele fazia parte da organização de competições de
tênis que eram realizadas em
Campos do Jordão, e que tinham cobertura da TV. As conversas com esse senhor eram
bem agradáveis. Era aquele
tipo de pessoa extremamente
educada, bem-humorada, que
passava leveza. Certo dia, ele
disse que precisava me passar
uma sugestão de reportagem,
mas sobre um tema que não
era ligado às competições de
tênis. E me falou algo como:
“Você que é mais novo talvez
não saiba da história, mas um

escoteiro desapareceu nos
Marins em 1985 e nunca mais
foi visto. Ele é meu filho, e eu
o procuro há 20 anos”. Foi ali
que descobri que o Ivo Simon,
aquele senhorzinho simpático
com quem eu conversava por
telefone, era o pai do Marco
Aurélio. A reportagem sugerida por ele foi feita, com minha
ajuda na produção, e exibida
no Fantástico. Me recordo que
alguns colegas de trabalho
até estranharam o fato de um
jornalista de 23 anos, recémformado, ser tão familiarizado
com um caso que havia ocorrido apenas três anos depois
dele nascer.
Semanas atrás, os relatos sobre o Caso Marco Aurélio voltaram à tona. Primeiro, com
boatos que, posteriormente, foram desmentidos. Mas,
como mostramos nos últimos
dias (e também nessa edição),
havia um fundo de verdade no
que se falava, e o inquérito sobre o desaparecimento do escoteiro será reaberto.
A princípio, a Polícia Civil
vai trabalhar com duas linhas
de investigação: uma das hipóteses é que Marco Aurélio tenha sido morto e enterrado na
propriedade em que o grupo
de escoteiros acampava; a outra, baseada em informações
levantadas por uma apuração
paralela feita por parentes e
amigos da família, é de que ele
ainda possa estar vivo.
Que, dessa vez, nós jornalistas possamos escrever o último capítulo dessa história. E
que seja um final feliz. O seu
Ivo, hoje com 82 anos e ainda
muito simpático, merece.

.

“Ele não gosta de máscara. Todo
mundo sabe que o presidente
anda sem máscara. Ele me
perguntou a partir de que
momento será possível ficar sem”
Marcelo Queiroga
Ministro da Saúde
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“A Argentina está indo para um
caminho que não apreciamos,
que é um caminho que a
Venezuela já foi e não queremos
seguir”
Paulo Guedes
Ministro da Economia
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“A queda acentuada da
letalidade por Covid-19 no
estado de São Paulo é resultado
dos altos índices de cobertura
vacinal”
João Doria
Governador de São Paulo
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“(O presidente Jair Bolsonaro)
Chegou a ser intubado, sim. Isso
já havia acontecido em cirurgias
passadas, por precaução, nada
de grave”
Flávio Bolsonaro
Senador
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“Precisamos dar uma resposta
para os nossos jovens no
presente e no futuro. Não
podemos abandoná-los com
escolas fechadas”
Milton Ribeiro
Ministro da Educação
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vivo e com saúde para ele
pagar por todos os crimes
que praticou, pelas mais de
500 mil vidas ceifadas, pela
corrupção na compra da vacina e pelos crimes como miliciano.
Ricardo Salem
São José dos Campos
SAÚDE DE BOLSONARO-3
O desespero de Bolsonaro é
tão grande a ponto de espetacularizar uma internação
para remoção de fezes. Em
acelerada queda, Bolsonaro
faz uso político da situação
para tentar desviar o foco so-

bre os casos de corrupção do
seu governo, tenta construir
mais uma vez a imagem de
mártir, só se for mártir ladrão
de vacina. As verdadeiras vítimas do Brasil são os 537 mil
mortos da pandemia, suas
famílias e o povo que morre
de fome.
Cleber Felício
São José dos Campos
PRIVATIZAÇÕES
Cada vez mais vamos perdendo nossa soberania e os
países dominantes agradecem nossa volta à condição
de “colonia”.

Marco Reis
São José dos Campos
VÔLEI TAUBATÉ
Vamo s inve s tir no p ovo
taubateano! Melhorando os
campos amadores, investindo em escolinhas de base
em todas as modalidades,
contratando mais juízes pra
aumentar o número de times
nas competições amadores,
assim o dinheiro será destinado ao povo.
William Junior Silva
Taubaté
VÔLEI TAUBATÉ-2
Para um país que falta tudo,

não se pode dar ao luxo de
pagar atletas de primeira linha com salários exorbitantes. Temos coisas mais importante para investir. Deixa
para os empresários e milionários do país que só querem
enriquecer cada vez mais.
Gutemberg Oliveira
Taubaté
CPI DA COVID-19
Tem que fazer quebras de
sigilo bancário telefônico até
desvendar os culpados por
essa tentativa de corrupção.
Claudio Lopes
São José dos Campos

CUBA
“Em Cuba as pessoas morrem de fome e vivem na miséria”, diz o gado enquanto
vê que 15% da população
brasileira está desempregada, não consegue mais colocar um pedaço de bife no
prato, trocou o gás pela lenha, anda de bike porque a
gasolina está caríssima, leite
e arroz viraram luxo em casa,
viagem só na maionese e ainda corre o risco de trocar a
luz pela vela. Mas o problema
está em Cuba!
Sergio Lopes Corrêa
São José dos Campos
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