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Sexta-feira, 20 de Março de 2020

Especial
COMBATE POR ENQUANTO, MUNICÍPIO TEM UM CASO CONFIRMADO DA DOENÇA; NOVAS MEDIDAS VALEM POR 15 DIAS

ENCONTRO

Com 84 suspeitos, Taubaté
quer reduzir a circulação

Codivap reúne
prefeitos para
debater o vírus

Cidade do Vale com o maior número de casos suspeitos de coronavírus, Taubaté publica
decreto em que orienta para fechamento de estabelecimentos e proibição de eventos
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Vírus. Mulher em frente à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Central de Taubaté utilizando máscara

estar limitados a 10 pessoas e
não devem acontecer ao mesmo tempo.
Além disso, todos esses estabelecimentos são obrigados a
intensificar ações de limpeza,
disponibilizar álcool em gel

aos clientes, divulgar informações e medidas de prevenção
sobre a doença e, em casos
específicos, manter um espaçamento de dois metros entre
mesas. Estão autorizados serviços online e serviços de en-

Abre aspas

“Continuaremos lutando em
defesa dos trabalhadores e
pela manutenção dos empregos, não aceitaremos que
a prefeitura, mais uma vez,
beneficie o lucro das empresas”, disse Amélia.

Elevou o tom

Diego Ortiz, irmão do prefeito de Taubaté, Ortiz Junior
(PSDB), elevou o tom contra
moradores da cidade após
críticas feitas ao governo tucano no Facebook. “Haters,
por que não vão embora
para outra cidade, se odeiam
tanto Taubaté?”, disse Diego,
que é assessor do gabinete
do deputado federal Eduardo Cury (PSDB).

‘Maquiagem das UPAs’

As críticas ao governo Ortiz
foram feitas após o jornal
mostrar que o Ministério
da Saúde não reconhece a
‘maquiagem’ feita pela ges-

.

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DE TAUBATÉ
ERRARAM NO CASO DA
'FARRA DAS VIAGENS'?

Diego Ortiz. Irmão do
prefeito Ortiz Junior (PSDB),
após críticas feitas por
moradores ao governo
tucano, no Facebook

A vereadora Amélia Naomi
(PT) criticou o secretário de
Mobilidade Urbana, Paulo
Guimarães, pela declaração
de que o edital da licitação
da nova concessão do transporte público de São José
dos Campos não irá manter
a obrigatoriedade de cobradores nos ônibus.

trega de mercadorias.
A prefeitura também suspendeu o funcionamento de casas
noturnas e cultos religiosos e
missas em igrejas. As medidas
também valem para os camelódromos da cidade.

Enquete:

“Haters, por que não vão
embora para outra cidade,
se odeiam tanto Taubaté?”

Cobradores

Sem demissões

ciação de Municípios do Vale
do Paraíba) reuniu prefeitos
das sub-regiões da RMVale
nesta quinta-feira para debater temas de combate ao
coronavírus. Foram abordadas questões como leitos da
saúde e presença de turistas.
Estiveram presentes no encontro realizado os prefeitos
de Jacareí, Guaratinguetá,
Ubatuba, Cruzeiro e São Luiz
do Paraitinga.

.

Com 84 casos suspeitos e
um confirmado de coronavírus, Taubaté vai ampliar
as medidas para reduzir a
circulação de pessoas no
município.
Um novo decreto editado
nesta quinta-feira pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB), com
prazo de validade de 15 dias,
determina que os estabelecimentos comerciais da cidade
proíbam acesso de pessoas
ao seu interior, para evitar
aglomeração.
A suspensão não afeta estabelecimentos de necessidades essenciais, como
farmácias, mercados, açougues, quitandas, padarias,
lojas de conveniência, lojas
de alimentos para animais,
distribuidores de gás. As funerárias continuam em atividade, mas os velórios devem
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DEBATE. O Codivap (Asso-

Resultado até 15h25 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

tão tucana na nomenclatura
das unidades de urgência e
emergência da rede municipal, que passaram a ser
chamadas de UPAs mesmo
sem integrarem o programa
do governo federal.

Família unida

Outro irmão do prefeito,
Beto Ortiz, também usou as
redes sociais para rebater
críticas feitas ao governo
após a publicação dessa
reportagem. Beto, eterno tesoureiro do PSDB de Taubaté, ficou marcado na eleição
de 2016 ao ser condenado
pela Justiça Eleitoral por
‘fake news’.
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Post adulterado

Na época, Beto postou na
internet uma imagem que
mostrava que Ortiz Junior
estava com a candidatura
aprovada pela Justiça Eleitoral, o que não era verdade - a imagem havia sido
adulterada.

Agosto Lilás

TRÂNSITO. A Prefeitura de
Taubaté vai interditar a rua
Joaquim Távora para a passagem de um gerador que será
instalado para a nova ala do
Hospital Municipal Universitário. A interdição será a partir de 8h. A unidade de saúde
vai receber mais dez leitos de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 leitos de clínica
médica, como suporte aos
casos suspeitos de coronavírus no município.

A Câmara de Taubaté aprovou essa semana o projeto
da vereadora Gorete Toledo
(DEM) que inclui no calendário oficial de eventos o Agosto Lilás, para estabelecer
o mês de conscientização
sobre a violência doméstica
e familiar contra a mulher.

Depende
1%

Lei Maria da Penha

O objetivo do texto é sensibilizar a sociedade sobre a
violência contra a mulher,
divulgar a Lei Maria da Penha e incentivar denúncias
por parte das vítimas.

Comércio ambulante

A Câmara de Jacareí aprovou, em segunda votação,
o projeto do presidente da
Casa, vereador Abner de
Madureira (PL), que permite ao vendedor ambulante
estacionar carro, carrocinha
ou trailer nas vias públicas,
desde que previamente autorizado pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.

