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Sessão Extra

ORTIZ JUNIOR (PSDB).
“Você pode pensar que o perigo já passou, mas isso não
é real. O vírus continua aqui”,
disse o prefeito de Taubaté,
em vídeo postado dia 9.

Divulgação/PMT

Combate ao vírus. Desinfecção da Praça Dom Epaminondas, na região central de Taubaté. Ação tem sido feita nas áreas públicas da cidade

Exames

A deputada estadual Leticia
Aguiar (PSL) fez uma indicação ao governo estadual
para solicitar que o Instituto Adolfo Lutz credencie
laboratórios nas cidades
da região para realização
de exames de detecção do
novo coronavírus.

Sobrecarregado

O Adolfo Lutz tem unidades
regionais em Santo André,
Sorocaba, Ribeirão Preto,
Bauru e São José do Rio
Preto. “A RMVale possui 39
cidades e mais de 2,5 milhões de habitantes e não
tem uma unidade regional
do Adolfo Lutz. Os exames
tem que ser enviados a São
Paulo e demoram mais de
15 dias, por isso solicitei
o credenciamento de ao
menos um laboratório nas
cidades da região”, declarou Leticia. “O objetivo é
desafogar o Adolfo Lutz [da
capital], que está sobrecarregado”, completou.

Efeito colateral

Um dirigente do PT na re-

gião ironizou um dos ‘efeitos
colaterais’ da atuação do
presidente Jair Bolsonaro
em relação ao novo coronavírus. “O Bolsonaro está nos
obrigando a fazer uma coisa
que a gente achou que era
impossível: estamos elogiando o [governador de São
Paulo, João] Doria. Temos
várias diferenças com ele,
mas o governo [estadual]
tem adotado medidas corretas, de acordo com o que
recomendam as autoridades
de saúde”, disse o petista, ao
comentar a situação do país.

Enquete:

Menos médicos

O vereador Wagner Balieiro
(PT) divulgou um balanço
para apontar que São José
dos Campos perdeu 10 profissionais de saúde do setor
público (quatro médicos e
seis enfermeiros ou assistentes) em março, em comparação com fevereiro.

Balanço da oposição

“Desde que Felício [Ramuth,
do PSDB] assumiu, em 2017,
são 270 profissionais de
saúde efetivos a menos atendendo a população. Com os

COMO VOCÊ AVALIA A
FORMA COMO O GOVERNO
DORIA LIDA COM A
PANDEMIA DO COVID-19?
Resultado até 16h do dia 10
de abril, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

últimos dados são menos 95
médicos (de 567 em janeiro
de 2017 para 472 em março
de 2020) e menos 175 profissionais de enfermagem (de
782 em janeiro de 2017 para
607 em março de 2020)”,
afirmou Balieiro.

Enrolação?

Thomaz Henrique Barbosa,
ex-coordenador do MBL
(Movimento Brasil Livre) em
São José e pré-candidato a
vereador pelo Novo, disse
que parlamentares estão
usando a devolução de R$ 4
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IZAIAS SANTANA (PSDB).
“Discordo de todas as manifestações e falas do presidente
[Jair Bolsonaro]”, disse o prefeito de Jacareí, sobre embates
com o ministro da Saúde.

milhões feita pela Câmara à
prefeitura para se promoverem. “Eles estão tentando te
enganar”, afirmou.

Sem economia

Barbosa ressaltou que é
prática, em todos os anos,
a devolução de valores à
prefeitura. E destacou que,
no comparativo entre o
orçamento da Câmara e os
valores restituídos, o Legislativo tem gastado mais a cada
ano. “Esses R$ 4 milhões que
eles dizem que estão doando
para a prefeitura para ajudar
no combate ao coronavírus,
na verdade é uma obrigação
legal que estão antecipando”, argumentou.

Irresponsável

Isaac do Carmo, que foi candidato do PT à Prefeitura de
Taubaté em 2012 e 2016, criticou os passeios de Bolsonaro, que ignoram as regras
de isolamento. “Literalmente
um irresponsável e multiplicador de mortes pelo Brasil
em razão da Covid 19. Quem
representa o povo tem que
ter responsabilidade”.

