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Sexta-feira, 27 de Março de 2020

REPASSE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS A PARTIR DO DIA 3 DE ABRIL AOS MUNICÍPIOS

PROTEÇÃO

Estado anuncia R$ 16,7 mi
contra o vírus na região
Montante deve ser destinado para
combate ao coronavírus e atendimento
de pessoas em vulnerabilidade social
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), anunciou
o repasse de aproximadamente R$ 16,7 milhões para serem
usados contra o coronavírus
na RMVale.
As verbas serão destinadas
para as seis cidades com
mais de 100 mil habitantes na
região, com montantes proporcionais ao tamanho dos
municípios e ao piso de atenção básica do SUS (Sistema
Único de Saúde). Segundo o
governador, elas foram sele-

cionadas para atuarem como
referência médica e hospitalar
e foram priorizadas por já serem polos regionais em atendimento na área da saúde.
Na região, São José dos Campos é a cidade que será contemplada com a maior verba,
de R$ 8,5 milhões. Em seguida,
Taubaté, com R$ 3,1 milhões.
Na sequência, estão Jacareí (R$
1,8 milhão), Pindamonhangaba
(R$ 1,3 milhão), Guaratinguetá
(R$ 968 mil) e Caraguatatuba
(R$ 957 mil).
“O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras para mecanismos de
controle e acompanhamento
por parte do governo do Estado para ajudar no combate ao
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Fábricas. Produção no estado

Detentos
confeccionam
máscaras em
Tremembé

Governo do Estado de SP

Anúncio. Verba contra a doença contempla seis cidades da região

8,5 é o valor do
AMilhões
montante enviado
pelo governo estadual
para ações contra o
coronavírus em São José.

coronavírus e também no atendimento à pessoas com vulnerabilidade social”, afirmou o
governador. “Vamos respeitar
as decisões dos prefeitos e prefeitas. Todos eles na nossa visão estão comprometidos com
ações corretas”, completou.

.

PRODUÇÃO. Detentos das
Penitenciárias Masculina 1 e
Femininas 1 e 2 de Tremembé iniciaram na quarta-feira
a confecção de máscaras de
proteção descartáveis.
A previsão é a de que, nessas unidades, a produção
diária seja de 18 mil peças,
com 121 máquinas trabalhando. A confecção do item
deve envolver 250 reeducandos de várias regiões do estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de
Administração Penitenciária, as máscaras serão vendidas a preço de custo.
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Coronavírus. Unidade Militar de Emergência da Espanha tenta desinfetar locais públicos
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