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SAÚDE

de São Paulo
B Governador
disse que é a saúde quem
indicará o momento de
flexibilizar as regras de
isolamento no estado.

QUARENTENA.
O governador
de São Paulo, João
Doria, durante coletiva
em que anunciou
a ampliação do
isolamento
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Criação. Agente oferece máscara para pedestre em rua de São José; cidade agora vai integrar o Conselho Municipalista contra o coronavírus

S. José integra Conselho
Municipalista contra vírus
Conselho foi criado pelo governo para abrir canal de diálogo direto e com maior rapidez
com os grandes municípios do interior, para discussão de ações contra o coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale
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MIL VIDAS
foram salvas no estado de
São Paulo desde o início
da quarentena, segundo o
governo estadual

O prefeito de São José dos
Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), irá integrar um conselho municipalista formado pelo
governo do Estado de São Paulo contra o novo coronavírus.
A criação do grupo foi anunciada na tarde desta sexta-feira
(8), em coletiva com o governador João Doria (PSDB).
Além de Felicio, participarão 14 prefeitos de cidadessede de região administrativa,
como Campinas, Araraquara e
São José do Rio Preto, e mais
o prefeito da capital, Bruno
Covas (SP).
Ao todo, serão 16 os mandatários no Conselho Municipalista, que terá reuniões regulares
com membros do governo estadual sobre a pandemia.
Segundo o secretário de De-

senvolvimento Regional, Marco
Vinholi, o conselho deve se reunir semanalmente para discutir
as medidas de enfrentamento
ao vírus, que tem crescido no
interior do estado. O objetivo é
ampliar o diálogo e pactuação
das ações.
“Com o conselho, isso se fortalece [divisão de recursos] e
faz com que a velocidade das
informações e seja mais rápida,
além da representatividade que
esses 16 prefeitos terão com
outros municípios. Deve acelerar medidas a partir de agora”,
disse Doria.
Na contramão das ações
estaduais, o governo Felicio
Ramuth chegou a ir à Justiça
para solicitar a reabertura dos
comércios no município a partir de 27 de abril. O pedido foi
negado em todas as instâncias.
Segundo Vinholi, uma das
missões do conselho será assegurar que as medidas de isolamento sejam homogêneas em
todo o estado. O governo prevê

ASPAS
serão
EE“Ações
regionalizadas para
superar o período mais
duro que iremos passar”.
Marco Vinholi
Desenvolvimento Regional

16

PREFEITOS
de cidades-sede de região
administrativa no estado
participam do Conselho
Municipalista do governo

que até o final de maio todas as
cidades paulistas tenham casos
confirmados de coronavírus
--381 das 645 cidades têm casos.
DIÁLOGO.

O secretário de Desenvolvimento Regional disse que a
meta será ampliar o diálogo
com os municípios e regiões
do interior e fazer com que as
ações sejam “consorciadas,
agregadas e regionalizadas e
que possamos superar o período mais duro”.
Membro do Conselho Municipalista, o secretário de Estado
da Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles, destacou
que não é o isolamento que
está causando a crise na economia. “O que afeta é a pandemia,
não as medidas para combater
a pandemia. Experiências de
outros países mostram que a
atividade econômica retorna
depois que se passa o pico.
Quarentena visa combater a
contaminação”.
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