20

2 a 8 de Maio de 2020

Sessão Extra

DECISÃO DO DECANO
Ministro Celso de Mello,
do STF (Supremo Tribunal
Federal), rejeitou recurso da
Prefeitura de São José sobre
‘isolamento seletivo’.
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O novo normal. Sozinho, Felicio Ramuth (PSDB) participa de uma reunião virtual entre prefeitos brasileiros e turcos no dia 30 de abril

Raio-x do vírus no Vale

A Câmara de São José dos
Campos aprovou na quintafeira (30), por unanimidade,
o requerimento do vereador Dr. Elton (MDB) que
solicita ao governo estadual
informações sobre o boletim epidemiológico da região, que incluam a taxa de
ocupação de leitos normais
e dos leitos destinados a
pacientes de Covid-19.

Fila no banco

Também aprovado por unanimidade o requerimento
da vereadora Amélia Naomi
(PT) que pede que a GCM
(Guarda Civil Municipal) organize as filas nas unidades
da Caixa Econômica Federal, para evitar aglomeração. A medida foi solicitada
à parlamentar pelo Sindicato dos Bancários.

Volta do atendimento

A Câmara de Jacareí retoma
na segunda-feira (4) o
expediente de atendimento
ao público em geral, mas
com restrições e adequações para evitar aglome-

rações e a disseminação do
novo coronavírus.

Regras

Segundo ato da Mesa Diretora, o atendimento ao público
será feito somente mediante agendamento prévio,
devendo a cada gabinete
parlamentar a organização
dos atendimentos - cada
gabinete deve ficar com, no
máximo, dois funcionários
ao mesmo tempo. As sessões ordinárias voltam a ser
realizadas às quartas-feiras,
às 18h, com portas fechadas

ao público externo. Já as reuniões internas não poderão
ter mais do que 10 pessoas.

Gastos emergenciais

A deputada estadual Leticia Aguiar (PSL) é uma das
oito integrantes da comissão criada pela Assembleia
Legislativa para acompanhar
os gastos emergenciais do
governo João Doria (PSDB)
referentes à Covid-19. “Vamos pedir esclarecimentos,
verificar as despesas de
compras e aluguéis de materiais dispensando licitações”,

explicou a parlamentar.

Taxa de luz

A Câmara de Taubaté aprovou na última sessão (28)
uma indicação para que o
governo Ortiz Junior (PSDB)
suspenda, durante a pandemia do novo coronavírus, a
cobrança da taxa de luz. No
texto, os vereadores Digão
(PP), João Vidal (PSB) e Loreny (Cidadania) dizem que a
medida proporcionaria “uma
redução das despesas dos
contribuintes taubateanos
que estão sendo drastica-

FAKE NEWS EM DOBRO
Justiça identificou ‘fake news’
em dois posts de Thomaz
Henrique Barbosa, ex-coordenador do MBL de São José,
contra políticos do PT.

mente afetados pela crise do
coronavírus”.

Momento difícil

Somente no ano passado, foram arrecadados R$ 18,2 milhões com a taxa de luz. Para
os vereadores, a suspensão
proporcionaria “economia
a todos os contribuintes
taubateanos, sejam eles
profissionais autônomos,
comerciantes ou empresários. Sem falar nos inúmeros
trabalhadores quem possam
estar desempregados nesse
momento difícil”.

Politicagem

Enquete:

COMO VOCÊ AVALIA A
FORMA COMO O GOVERNO
BOLSONARO LIDA COM A
PANDEMIA DO COVID-19?
Resultado até 18h10 do dia 1º
de maio, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Boa
45%

Regular
18%

Não sabe
2%

Ruim
35%

Pré-candidato a prefeito
de Taubaté, Gabriel Pinelli (Avante) criticou o “uso
político” que o governo Ortiz
Junior (PSDB) faz da Secretaria de Planejamento. Cotado
para ser candidato a prefeito
pelo PSDB, Eduardo Cursino
assumiu a pasta, que antes
era chefiada pelo vice-prefeito, Edson Oliveira (PSD).
Para Pinelli, por não ser comandada por um “técnico”,
a pasta deixa de prestar um
serviço mais eficiente.

