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AS CARAS

HENRIQUE MANDETTA
O ministro da Saúde voltou
a defender o isolamento
social como prevenção ao
coronavírus.

CASEMIRO
O volante do Real Madrid
vai doar 6.000 máscaras de
proteção a profissionais de
saúde em São José.

FELICIO RAMUTH
O prefeito de São José
afirmou que o município
possui leitos suficientes
contra o coronavírus.

ELIANE NIKOLUK
Após 10 meses, a Coronel
deixou a Secretaria de
Segurança e Defesa do
Cidadão de Jacareí.

AUGUSTO HELENO
O ministro do GSI anunciou
esta semana que está
curado após contrair
coronavírus.

ESPECIAL

5 FRASES
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São Paulo se
une contra a
pandemia
João Doria
Governador
de São Paulo

Diante da maior crise mundial de saúde em mais de cem
anos e profundos reflexos
econômicos, autoridades públicas devem tomar decisões
técnicas, falar a verdade, ter
transparência e fornecer dados reais.
De maneira serena e equilibrada, unir pessoas e países.
Esse tem sido o exemplo de
líderes mundiais contra a Covid-19.
São Paulo foi o primeiro estado a ter, no Brasil, um Centro de Contingência contra o
coronavírus. Desde fevereiro,
adotamos medidas de prevenção, limitando eventos
públicos e recomendando a
suspensão de atividades privadas até decretar a quarentena de 15 dias, em vigor desde 24 de março.
Reduzir o contágio é a forma correta de se combater
esta nova doença, salvando
o maior número possível de
vidas.
Na economia, precisamos
garantir serviços essenciais e
manter o maior nível de atividade possível das empresas.
Em São Paulo, liberamos R$
500 milhões em crédito subsidiados às empresas, pela DesenvolveSP e Banco do Povo.
Suspendemos o protesto de
dívidas de pessoas físicas e
empresas por 90 dias.
Na área social, isentamos
durante 90 dias as famílias
que pagam a tarifa social de
água e fizemos acordos para
evitar cortes de energia elétrica e gás.
Criamos repasses de R$ 55
mensais para garantir a se-

gurança alimentar de 700 mil
estudantes inscritos no cadastro único.
A rede Bom Prato passou a
servir três refeições diárias,
sete dias por semana, em embalagens descartáveis.
Uma pandemia exige medidas extraordinárias, ainda
que temporárias. Mais da metade da população do planeta
está aconselhada, ou obrigada, a permanecer em casa.
E São Paulo não é uma ilha,
o Brasil não é uma ilha.
Os esforços prioritários são
para resguardar e ampliar os
serviços de saúde para salvar
mais vidas.
A grande maioria da população entendeu as necessidades das medidas excepcionais, oferecendo colaboração
e solidariedade para quem
precisa.
Nós estamos ganhando dias
preciosos para produzir mais
testes e diagnósticos. Fabricar respiradores para pacientes casos graves da Covid-19
e instalar milhares de leitos
para quem manifestar sintomas.
E preparar mais equipes de
saúde para o atendimento.
O passo inicial é controlar a
epidemia. Só se reconstrói a
economia se mantivermos a
curva de contaminação achatada e tratarmos os pacientes
em estado grave.
São ações urgentes, que demandam dos governantes o
espírito de união e de cooperação.
São Paulo faz parte desse
esforço mundial. Juntos, vamos superar a crise.

.

“Então a empresa que resolver
manter os empregos, nós não
só complementamos o salário
como damos crédito para o
pagamento”
Paulo Guedes
Ministro da Economia
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“O governo tem condição, em
um trabalho por mutirão, de se
organizar e fazer o pagamento
aos brasileiros antes de 16 de
abril”
Rodrigo Maia
Presidente da Câmara
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“O efeito colateral de combate ao
coronavírus não pode ser pior do
que a própria doença. A minha
obrigação como presidente vai
para além dos próximos meses”
Jair Bolsonaro
Presidente da República
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“É a combinação de uma doença
ameaçadora para todo o mundo
e de um impacto econômico que
conduzirá a uma recessão sem
precedentes”
António Guterres
Secretário-geral da ONU
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“É absolutamente crítico que
o povo americano siga as
orientações pelos próximos 30
dias. É uma questão de vida ou
morte”
Donald Trump
Presidente dos EUA
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sas custas!
Taiane Oliveira
São José dos Campos
BOLSONARO
Ele não sabe o que é sentir falt a de ar, ter febre
alta, complicações a ponto
de precisar de um leito de
hospital, de um respirador,
enfim. Tomara que ele não
precise, né? A pessoa só saberá a dor do outro quando
sentir na pele.
Rodolpho Toledo
São José dos Campos
ROTATÓRIA DO GÁS
Olha, passo ali todo dia des-

de que começou a obra e
não vejo motivos para atrasar tanto. Já trabalhei com
obras civis muito mais complexas e não cola esse papo
do prefeito. Gosto dele, sei
que ele é um bom gestor
(não é perfeito, é prefeito,
obviamente), mas tem algo
errado aí. Não era para essa
obra demorar tanto assim,
não mesmo.
Allison Távora
São José dos Campos
CORONAVÍRUS EM TAUBATÉ
Seria possível usar o hospital São Lucas? O prefeito

pode fazer isso, usar o local
para ajudar as vítimas do
coronavírus? Acredito que
lá tenha os equipamentos e
macas necessárias. E estão
usando estádios para unidades de atendimento, porque
não fazer isso aqui com o
Joaquinzão?
Camila Gomes
Taubaté
EMBRAER NA PANDEMIA
Não tem jeito. A Embraer
vai sofrer demais com isso,
mais que qualquer outra indústria.
Emmanuel Cavalcanti

São José dos Campos
EMBRAER NA PANDEMIA-2
Reduzir salários? Será também que os donos de supermercados também irão reduzir o preço de tudo a venda?
Como alguém chegará com
salários baixos e ver a mercadoria com os preços lá em
cima? Só ferra uma parte da
população, os gananciosos
continuam a ter lucro.
José Luís Silva
Jacareí
EMBRAER NA PANDEMIA-3
Agora todos querem reduzir
salários do povo. Será que

aqueles que ganham um salário altíssimo vão reduzir
também ou será que é só
daqueles que ganham uma
miséria? Afinal, a corda só
arrebenta no lado mais fraco.
Adriana Oliveira
São José dos Campos
QUARENTENA
Todos os empresários e comerciantes prejudicados, deveriam se organizar pra impor
o retorno de suas atividades.
Já estamos chegando a segunda semana de paralisação.
Bruno Gouveia
São José dos Campos
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