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Sessão Extra

NOME EM EVIDÊNCIA.
Cotado para ser candidato
do governo à sucessão de
Ortiz Junior (PSDB), Eduardo
Cursino trocou Secretaria de
Governo pelo Planejamento.

Claudio Vieira/PMSJC

Ponte estaiada. Homem observa pela janela obra do Arco da Inovação, em São José, que foi liberada para o tráfego no dia 24 de abril

Bolsonaro x Moro 1

A demissão de Sergio Moro
do Ministério da Justiça, na
sexta-feira (24), gerou uma
série de críticas de grupos
e de políticos da região
ao governo Jair Bolsonaro
(sem partido).

Bolsonaro x Moro 2

“O depoimento de Moro incrimina Bolsonaro e prova
todo esquema de corrupção e obstrução da justiça
do atual desgoverno. Entre
os crimes estão: pagamento
secreto de ministro, obstrução de justiça e prevaricação”, afirmou a vereadora
Amélia Naomi (PT), de São
José, em postagem feita
nas redes sociais.

Bolsonaro x Moro 3

“Trágico fim de um juiz que
utilizou o Judiciário para
construir seu projeto de
poder contra os direitos
democráticos na prisão do
ex-presidente Lula. Ao final,
precisou reconhecer a autonomia dada pelos governos
petistas à PF”, completou a
parlamentar petista.

Bolsonaro x Moro 4

“A demissão do ministro
Sérgio Moro vem para que,
mais uma vez, sejamos
alertados: Bolsonaro não
tem boas intenções. Desde o
início de seu governo, o presidente tem assumidamente
trabalhado em prol de seus
próprios interesses, utilizando a estrutura estatal para
benefício próprio e de seus
familiares”, postou o MBL
(Movimento Brasil Livre) de
São José dos Campos, em um
texto carregado em elogios
ao ex-juiz federal.

Enquete:

Bolsonaro x Moro 5

“É melhor já irem se acostumando. O mundo é redondo e dá voltas”, ironizou o
presidente do Cidadania de
Taubaté, Urbano Patto.

Bolsonaro x Moro 6

“Interferir nos relatórios da
PF para barrar as investigações sobre as ações de seus
filhos? O ministro deixou
claro que nem na época do
PT isso aconteceu, por isso a
Lava Jato teve tanto sucesso”, reclamou Andreia Gonçalves (PL), ex-secretária de

COMO VOCÊ AVALIA A
FORMA COMO O GOVERNO
DORIA LIDA COM A
PANDEMIA DO COVID-19?
Resultado até 16h40 do dia
24 de abril, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

NOME AMEAÇADO.
O empresário Marco Fenerich, pré-candidato à Prefeitura de Taubaté, está rompido
com o Podemos. Decisão partiu da executiva da legenda.

Meio Ambiente do governo
Ortiz Junior (PSDB).

Bolsonaro x Moro 7

“A interferência política escancarada por Moro é grave,
mas pior ainda foi a denúncia de que Moro não assinou
a exoneração do diretor da
PF, como foi publicada no
Diário Oficial nesta madrugada [dia 24]. Não pode haver
demissão sem justificativa
plausível”, afirmou Gabriel
Pinelli (Avante), pré-candidato à Prefeitura de Taubaté,
em postagem no Facebook.
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Impeachment de Doria

Ao lado de colegas da bancada do PSL, a deputada estadual Leticia Aguiar assinou
o pedido de impeachment
do governador João Doria
(PSDB). “Não concordo com
as medidas ditatoriais do
governador”, disse. O pedido
alega que Doria usa a máquina pública para autopromoção e utiliza a propaganda
oficial do governo para
divulgar ações inexistentes.

Felicio x família de juíza

Após o prefeito de São José,
Felicio Ramuth (PSDB), postar um vídeo com críticas à
juíza que suspendeu a eficácia do decreto que afrouxaria as regras de quarentena
no município, e até com
menções à mãe da magistrada, o vereador Wagner Balieiro (PT) criticou o tucano.
O petista classificou como
“lamentáveis as declarações
ofensivas do prefeito” e disse que Felicio deveria basear
suas decisões “na ciência” e
em “estudos técnicos”. “Não
foi isso que aconteceu”, sentenciou Balieiro.

