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“Quando é que o país vai ter um pouco de estabilidade? Mantendo esse comportamento, ele não
tem condição de permanecer. Podia renunciar, né?”
Clique aqui para ver a notícia no site

De Janaina Paschoal, deputada estadual, sobre Bolsonaro (ela quase foi vice dele). "Quando é que o país
vai ter um pouco de estabilidade? Mantendo esse comportamento, ele não tem condição de permanecer.
Podia renunciar, né?”, de JANAINA PASCHOAL // deputada estadual, sobre Bolsonaro (ela quase foi vice
dele). A desigualdade da renda do trabalhador voltou a crescer no primeiro trimestre do ano. O número
pega o começo da desaceleração da economia por causa da pandemia. Mais: o crescimento da renda cai
26%, fazendo com que o bem-estar geral da nação caia 68%. São dados de Marcelo Neri, da FGV
Social, que adverte: “É só o começo. O pior ainda vem por aí”. In – Gravatas com listras finas Out –
Gravatas estampadas Tudo vai mudarA cantora britânica Dua Lipa, 24 anos, que já vinha fazendo sucesso
no mundo inteiro, mas ganhou notoriedade no Brasil depois que a ex-BBB Manu Gavassi se declarou fã
em pleno reality show e criou uma coreografia da sua música Don’t Start Now. Na capa de Elle US disse
que espera que seu álbum lançado virtualmente dia 27 de março continue fazendo sucesso, porque traz
muita de sua essência em suas composições. Morando com seu namorado Anwar Hadid (ele é irmão de
Gigi e Bella Hadid) durante o distanciamento social, acredita que tudo irá mudar depois do fim da
quarentena. “Eu acho que as coisas vão mudar definitivamente. Acho que vamos caminhar de maneira
diferente com a mãe natureza, não seremos tão descuidados quanto fomos. Acho que seremos mais
empáticos e faremos os momentos valerem. Não tomaremos as coisas como garantidas. Acho que nosso
mundo provavelmente vai mudar para sempre”. Doença da almaA palavra psicopatia vem do grego
psiché, alma e pathos, enfermidade. O psicanalista Joel Birman diz que a psicopatia “não é uma loucura
no sentido clássico, é uma insanidade moral, um desvio de caráter”. A pandemia, segundo ele, tornou
esses traços mais gritantes em Bolsonaro por seus atos marcados “por crueldade e violência”. A OMS
classifica a psicopatia como um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das
obrigações sociais. E a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, autora de Mentes perigosas, diz que “a psicopatia
não é uma doença, é uma maneira de ser”. Mais: Mesmo com recomendação ao contrário do GSI, Jair
Bolsonaro mantém a prerrogativa de ser o único a entrar com celular nas reuniões ministeriais (ele agora
quer acabar com elas). Chega a ficar por mais de uma hora digitando no aparelho, quando não raramente
atende ligações.
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