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Sessão Extra

CORTE DE GASTOS.
O prefeito de Caraguatatuba,
Aguilar Junior (MDB), anunciou corte de 50% no próprio salário para auxiliar no
enfrentamento ao vírus.

Claudio Vieira/PMSJC

Paço Municipal. Hall de entrada da Prefeitura de São José dos Campos. Medidas de segurança visam evitar disseminação da Covid-19

Crise no Comus 1

Com votação decisiva da
base aliada ao governo
Felicio Ramuth (PSDB), a
Câmara de São José dos
Campos rejeitou na noite de
quinta-feira (7) um requerimento verbal da vereadora
Amélia Naomi (PT) que
pedia que os diretores do
Comus (Conselho Municipal
de Saúde) que renunciaram
aos postos fossem convocados para explicar o motivo
da decisão que tomaram.

Crise no Comus 2

O requerimento foi feito
após OVALE mostrar que
três dos quatro diretores,
incluindo o presidente,
renunciaram, alegando motivos pessoais. A renúncia
ocorreu logo após a prefeitura terceirizar, temporariamente, três UBSs. Uma das
entidades contratadas para
atuar em uma das unidades tem em sua diretoria
a esposa do secretário de
Saúde, Danilo Stanzani.

Crise no Comus 3

Em contato com o jornal,

feito na noite de quinta (7),
o médico Othon Becker,
que renunciou à presidência, afirmou que a decisão
foi motivada por questões
pessoais. “Por problemas
estritamente particulares, de
saúde na família, que estão
me ocupando 24 horas por
dia e com isso impedindo de
tocar as atividades de presidente como outros colegas
achavam que deveria estar
sendo feito”, afirmou.

Crise no Comus 4

O ex-presidente negou que a

Enquete:

terceirização das UBSs tenha
influenciado na decisão. “Em
momento algum me manifestei contrário às medidas
tomadas pela Secretaria de
Saúde, mesmo porque não
cabe ao conselho participar
ou ingerir na administração,
mas sim fiscalizar o que está
sendo feito”, disse.

Luto

Nas repartições da Prefeitura de São José, as bandeiras
de São Paulo e do município
passaram a ser hasteadas
a meio mastro, em sinal de

COMO VOCÊ AVALIA A
FORMA COMO O GOVERNO
DORIA LIDA COM A
PANDEMIA DO COVID-19?
Resultado até 21h20 do dia 8
de maio, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.
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luto. A medida foi tomada para cumprir o decreto
do governador João Doria
(PSDB) que determinou luto
oficial em todas as cidades
paulistas em respeito às
milhares de vítimas do novo
coronavírus em São Paulo.

Contra a quarentena

Já a deputada Leticia Aguiar
(PSL) criticou a decisão de
Doria de estender a quarentena no estado até 31 de
maio. “É um absurdo não
pensar em nossos trabalhadores em um momento
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FAKE NEWS.
Justiça ordenou que presidente do PSL de São José,
Anderson Senna, faça retratação por postagem com
informações inverídicas.

difícil como esse. As pessoas
precisam levar o sustento
para suas casas, muitos já
perderam seus empregos e
estão sobrevivendo com a
ajuda de terceiros”, disse.

Atendimentos no HR

O vereador Dr. Elton (MDB)
solicitou ao governo estadual o histórico de atendimentos do Hospital Regional
de São José ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) e ao Grau (Grupo
de Resgate e Atendimento
às Urgências). O objetivo é
checar os relatos de que o
Samu não vem tendo acesso
ao HR, o que caracterizaria
descumprimento do contrato, segundo o parlamentar.

Perfumaria

A Câmara de São José aprovou cinco projetos na sessão
da última quinta-feira (7).
Um deles alterou regras de
uma honraria concedida pela
Casa, a medalha ‘Mérito Social’. Outras quatro propostas aprovadas nomeiam vias
e áreas públicas nas regiões
sul e sudeste.

