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6 a 12 de Junho de 2020

Sessão Extra

INOCENTADO.
Justiça julgou improcedente
ação em que MP havia denunciado o vereador Juvenil Silvério (PSDB), de São José, por
improbidade administrativa.

Divulgação/PMT

Obra. Cinco anos e três meses após o prometido, o viaduto duplicado do Cidade Jardim foi liberado para tráfego na quarta-feira (3)

Queixa-crime

A Prefeitura de São Paulo
informou que irá registrar
uma queixa-crime contra
um grupo de deputados
estaduais e assessores que
entraram no hospital de
campanha do Anhembi na
tarde de quinta-feira (4),
sem autorização, e filmaram pacientes e profissionais, também sem autorização. Entre os parlamentares
está Leticia Aguiar (PSL), de
São José dos Campos.

Vidas em risco

A ação foi filmada e publicada nas redes sociais
pelos cinco deputados do
PDO (Parlamentares em
Defesa do Orçamento). A
prefeitura alega que os
parlamentares agiram “de
maneira desrespeitosa”
com pacientes e funcionários, e “colocando em
risco a própria saúde” e “a
própria vida dos cidadãos
que estão internados e em
tratamento na unidade”.

Fiscalização

Já os deputados alegam

que tinham autorização
para entrar na unidade e
que investigavam por que
o governo de São Paulo
irá alugar 4.500 leitos em
hospitais particulares por R$
594 milhões se diversas alas
do hospital de campanha do
Anhembi estão sem uso.

Sem politizar

À coluna, Leticia alegou
que “no exercício do mandato, nós deputados temos
livre acesso às repartições
públicas. Podemos fazer as
diligências, pessoalmente.

Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM A
FLEXIBILIZAÇÃO DA
QUARENTENA EM SP A
PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 17h20 do dia 5
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Podemos visitar os órgãos
da administração direta e
indireta”. A deputada também disse que “o objetivo do
grupo não é politizar absolutamente nada. O objetivo do
grupo é ser técnico, é buscar
irregularidades, se houver,
dentro dos contratos realizados nesse período”.

PSDB x Novo 2

PSDB x Novo 1

PSDB x Novo 3

Lideranças do PSDB e do
Novo em São José travaram
um embate na última semana sobre o financiamento
público de campanha.
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NOME FORTALECIDO.
Eduardo Cursino deixou
Secretaria de Planejamento e deve ser candidato do
governo Ortiz Junior (PSDB) à
Prefeitura de Taubaté.

Primeiro, o perfil do Novo
publicou um ‘desafio’ ao
PSDB: disse que se “o prefeito [Felicio Ramuth] realmente quiser seguir o exemplo
do Novo, ele e os candidatos
a vereador de seu partido
devem renunciar também ao
Fundão Eleitoral”.
Presidente do PSDB, Anderson Farias rebateu. Disse que
o partido já se manifestou
a favor de usar o Fundão
para ações de enfrentamen-

Não
46%

to ao coronavírus e que, na
cidade, o PSDB irá manter
o foco “em arrecadação de
recursos junto aos filiados e
simpatizantes e o tradicional
jantar de campanha”. “Tem
partido que se diz novo e
tenta enganar o cidadão, se
apropriando de boas práticas já realizadas antes da sua
existência”, disse. Na eleição
de 2016, Felicio usou R$ 96
mil do Fundão.

Aditamento da merenda

Em resposta a um requerimento dos vereadores
João Vidal (PSB) e Loreny
(Cidadania), o governo Ortiz
Junior (PSDB) alegou que o
aditamento de R$ 900 mil no
contrato com a SHA, empresa responsável pela merenda
escolar, foi necessário “para
alterar a fonte de custeio,
devido à suspensão das aulas”, e também “para prever
a embalagem descartável”,
uma vez que a refeição está
sendo distribuída nas escolas para que os alunos as
levem para casa. São cerca
de 13 mil refeições por dia,
segundo a prefeitura.

