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EMBATE

ELEIÇÕES PARTIDOS TRABALHAM COM DATA DO PLEITO PARA OUTUBRO, MAS AGUARDAM CONFIRMAÇÃO DO TSE

Bolsonaro e
Mandetta são
‘irreconciliáveis’,
analisa Izaias

Vírus altera estratégia de
siglas para pré-campanha

SAÚDE. O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB), fez
uma postagem no Facebook
para ressaltar que as orientações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, são “irreconciliáveis”. “Pessoalmente concordo com todas as decisões
do ministro, exceto com a de
querer continuar no governo.
Discordo de todas as manifestações e falas do presidente,
inclusive a de não exonerar
o ministro”, argumentou. Na
sequência, explicou ponto de
vista. “Não é possível governar
com dubiedade de comando.
Um só é o chefe, o presidente. Se um comandado diverge
publicamente do chefe e não
é exonerado, o chefe já não
governa. O Brasil precisa de
comando único mesmo que
seja errado. Os erros são corrigidos no tempo. A dubiedade
de comando gera anarquia,
conflitos e paralisia. Para enfrentarmos os dias difíceis que
virão é urgentemente necessário o entendimento”.
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COVID-19

Perigo é real
e ainda não
passou, alerta
Ortiz em vídeo
CUIDADOS. O prefeito de

Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
gravou um vídeo para pedir
que os moradores da cidade
mantenham o isolamento e
redobrem os cuidados para
tentar evitar a disseminação
do novo coronavírus. “Nos
últimos 15 dias conseguimos
conter bastante a propagação do vírus. Mas ainda sim
tivemos mortes, e isso é horrível”, disse. “Você pode pensar que o perigo já passou,
mas isso não é real. O vírus
continua aqui, e se a gente relaxar agora, vamos pagar um
preço grande daqui a pouco”,
acrescentou. “Todos os estudos nos dizem que o pior da
pandemia se espera para os
próximos 20 dias, inclusive
para maio. A única forma de
não lamentarmos mais mortes lá na frente é redobrar os
cuidados hoje. Não tem outro
caminho”, completou. Na gravação, divulgada no dia 9, o
tucano pediu para que as pessoas evitem reuniões de família na Páscoa. “Celebre dentro
do seu coração, para que na
próxima Páscoa não falte ninguém querido na sua mesa”.
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Partidos políticos trocaram os tradicionais encontros em bairros e o contato presencial
com os eleitores pelos aplicativos de troca de mensagens e também pelas redes sociais
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A pandemia do novo coronavírus tem forçado inúmeros
setores a se reinventarem.
Na política não tem sido diferente. Ainda mais devido à
coincidência de calendário:
o vírus tem se alastrado em
ano de eleições municipais no
Brasil. Em situações normais,
a pré-campanha estaria a todo
vapor. No entanto, as principais atividades que costumam
ser realizadas nessa etapa se
tornaram impraticáveis agora,
em razão da necessidade de
isolamento social. Como os
partidos poderiam, por exemplo, realizarem os tradicionais
encontros de bairro, reunindo
dezenas de moradores em um
mesmo espaço? Os como os
pré-candidatos percorreriam
as comunidades, batendo de
casa em casa?
Em São José dos Campos,
os aplicativos de troca de
mensagem e as redes sociais,
que ganham mais relevância
a cada eleição, são as principais ferramentas dos partidos
diante da impossibilidade de
contato presencial. “Na eleição anterior, nesse período
estaríamos realizando muitas
reuniões [nos bairros]. Esse
ano, não teremos nenhuma.
Isso irá fazer com que a gente mude de comportamento.
Precisamos ter novas estratégias. Redes sociais e meios
eletrônicos serão incentivados”, disse Anderson Farias
Ferreira, presidente em exercício do PSDB. “Nossa orientação é para que todos [do
partido] sigam o isolamento
social. Enquanto partido,
suspendemos todas as ações
presenciais. Nenhum pré-candidato tem autorização para
fazer visitas ou reuniões. Temos focado em ações nas redes sociais para dialogar com
a população nesse período”,
afirmou André Diniz, presidente do PT.
“O projeto PSL em Movimen-

6 faltam para a
AMeses
eleição, que está prevista
para outubro: dias 4
(primeiro turno) e 25
(segundo turno).

Divulgação/PSL

Covid-19. Devido ao vírus, partidos suspenderam eventos presenciais

to, que tinha o objetivo de ir
às pessoas, demos uma pausa
durante a pandemia. O nosso
trabalho, hoje, é virtual. O próprio Whatsapp está sendo uma
grande ferramenta. Já com os
pré-candidatos, o contato é por
telefone”, disse Anderson Senna, presidente do PSL.
Enquanto ninguém sabe ainda
quando a situação irá se normalizar, as legendas aguardam
a solução de outro impasse: saber se as eleições serão ou não
realizadas em outubro. “Não
acreditamos no adiamento da
eleição. Vamos trabalhar com
esse dado [de outubro], que é
o oficial”, disse o dirigente tucano. “A minha opinião é que
a eleição será adiada. Acredito
que fique para dezembro. Mas,
por enquanto, ainda trabalhamos com o calendário de outubro”, afirmou o petista.
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