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Sessão Extra

ISOLAMENTO SELETIVO.
O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), editou
decreto para determinar o
‘isolamento seletivo’, afrouxando regras de quarentena.

Divulgação/CMJ

Cuidados. Vereadores de Jacareí usam máscaras de proteção durante a sessão extraordinária realizada pela Câmara na quarta-feira (15)

Sessões presenciais

Embora tenha aprovado no
início do mês um projeto
que autoriza a realização
de sessões com deliberação remota, a Câmara de
São José dos Campos irá
continuar a promover de
forma presencial as sessões
ordinárias semanais.

Tudo continua igual

O tema provocou discussão
acalorada na sessão da última quinta-feira (16), quando o vereador Calasans
Camargo (PSDB) sugeriu
que as sessões passassem
a ser remotas. Após outros
parlamentares se posicionarem pela manutenção
das sessões presenciais, o
presidente da Casa, Robertinho da Padaria (Cidadania), anunciou que não
haverá mudança.

Requerimentos

Apenas dois requerimentos
foram rejeitados pela Câmara de São José na sessão
da última quinta - ambos
de Amélia Naomi (PT). Em
um deles, a petista pedia

que a prefeitura fornecesse
máscaras e luvas para todos
os servidores que seguem
trabalhando. No outro, que
os funcionários fossem vacinados contra gripe.

Ponte Juana Blanco

A Câmara de São José aprovou projeto do vereador
Cyborg (Cidadania) que dá
o nome de Juana Blanco à
ponte estaiada do Colinas.
A arquiteta, que era casada
com o ex-prefeito Emanuel
Fernandes e atuou na prefeitura em governos do PSDB,

morreu em 2013, de câncer.

PT x PSDB

O PT e o PSDB de São José
travaram na última semana uma batalha nas redes
sociais. Primeiro o PSDB postou que o ex-presidente Lula
precisava explicar uma suposta aplicação de R$ 256,6
milhões nas contas da ex-primeira-dama Marisa. Após a
revelação de que a notícia
era inverídica, o PT acusou
o PSDB de usar fake news
para “tentar tirar o foco das
maldades de Felicio”.

Bom Conselho

Enquanto o prefeito de
Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
não decide quem será o
candidato do governo à
sucessão, pega fogo nos bastidores a disputa sobre quem
será o candidato a vice.

Nomes ventilados

Por enquanto, três nomes
estão entre os mais cotados.
O PSD, partido do vice atual,
Edson Oliveira, tenta emplacar o médico Rubens Freire.
O Republicanos sugere a
vereadora Vivi da Rádio,

QUARENTENA.
Prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), após recomendação do Ministério Público, disse que seguirá à risca decreto
estadual de quarentena.

recém-filiada à legenda. O PL
busca a indicação de Andreia
Gonçalves, que foi secretária
de Meio Ambiente no início
do governo Ortiz.

Sucessão

Na disputa pela candidatura do PSDB a prefeito,
também são três os nomes
mais cotados atualmente:
Eduardo Cursino (secretário
de Governo), Johnny Bibe
(secretário de Desenvolvimento e Inovação) e Guará
Filho (vereador). Com força
nos bastidores, Cursino é
considerado o favorito hoje.

Mapa do Coronavírus

Enquete:

COMO VOCÊ AVALIA A
FORMA COMO O GOVERNO
BOLSONARO LIDA COM A
PANDEMIA DO COVID-19?
Resultado até 16h20 do dia 17
de abril, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.
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O Mapa Dinâmico do Coronavírus, lançado essa semana
pela Prefeitura de Taubaté,
é feito em parceria com o
gabinete do deputado estadual Sérgio Victor (Novo),
que é da cidade. Os dados
são compilados pelo Comitê
Municipal de Enfrentamento
ao Coronavírus de Taubaté e
encaminhados aos analistas
de dados do gabinete, que
fazem a tabulação e a geolocalização dos indicadores.

