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Sessão Extra

SAÚDE.
Reforço no enfrentamento
da pandemia do coronavírus,
Hospital de Retaguarda de
São José dos Campos foi entregue na quarta-feira (8).

Arquivo Pessoal/Denise Sesso

Manifestação. Professores temporários, eventuais e transportadores escolares fizeram protesto em São José na última quinta-feira (9)

Pedido negado

A Justiça de São José dos
Campos negou, em caráter liminar (provisório), o
pedido do prefeito Felicio
Ramuth (PSDB) para que a
página ‘Sou mais São José’
fosse obrigada a excluir
quatro postagens feitas no
Facebook entre os meses
de janeiro e abril.

Memes

Na ação, Felicio alega que
as postagens, todas com
memes, têm “conteúdos
difamatórios, caluniosos e
injuriosos, completamente
desabonadores” à sua honra. Os posts se referem ao
tucano com termos como
“mentiroso e malvado” e
também “megalomaníaco”.
Em uma das publicações,
com o título “Sábado de
Aleluia Escolha seu
Judas”, o prefeito foi retratado enforcado.

Decisão

Ao negar a liminar, o juiz
Marcos Pagan, da 2ª Vara
do Juizado Especial Cível,
apontou que, “em princípio,

o conteúdo supostamente
ofensivo” dos posts constitui um “ônus” inerente “ao
exercício do cargo [de prefeito]”, e que “eventual abuso
ou excesso” só poderá ser
analisado ao fim do processo, após produção de provas
e apresentação de defesa.

Ação

Ao fim do processo, além
de analisar a exclusão dos
posts, o juiz ainda irá decidir
sobre outros dois pedidos de
Felicio: que os responsáveis
pela página sejam condena-

Enquete:

dos a pagar uma indenização
de R$ 12 mil ao tucano por
danos morais e que sejam
obrigados a publicar um vídeo com direito de resposta
para o prefeito.

TV Câmara Taubaté

Serão encerradas na próxima sexta-feira, dia 17, as
inscrições para vagas no
Conselho Público de Comunicação da TV Câmara Taubaté: uma para representante
de veículo de comunicação
escrita, radiofônica ou televisa local e duas para mem-

Acertou

GOVERNO ESTADUAL
30%
ACERTOU OU ERROU AO
FLEXIBILIZAR A QUARENTENA
A PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 17h10 do dia 10
de julho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Não sabe
9%

bros indicados por entidades
da sociedade civil.

Inscrição

A inscrição deve ser feita
pelo e-mail secretaria@
camarataubate.sp.gov.br e
deverá constar o nome completo e CPF do interessado,
além do nome da entidade
que representa.

Conselho

A escolha será feita por uma
comissão. O anúncio dos
escolhidos será publicado
no dia 24. As atividades do

Errou
61%

FIM DA ESPERA.
Após 40 anos de sua inauguração, sede da Prefeitura
de São José enfim recebeu
o AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros).

conselho terão início em 4
de agosto. O grupo também
será formado por um vereador, um servidor efetivo
da Câmara e pelo diretor de
Comunicação da Casa.

Saúde na Justiça

A Câmara de Jacareí aprovou
um pedido de informação
em que o vereador Fernando
da Ótica Original (Republicanos) questiona a quantidade de processos judiciais
abertos nos últimos três
anos contra a Prefeitura por
pacientes que se sentiram
lesados em atendimentos
feitos pelo sistema público
de saúde.

Indenizações

O vereador pediu informações detalhadas sobre o número de ações ajuizados no
período, bem como quanto
já foi gasto em indenizações
pelo município. “Considero
que esses recursos poderiam
ser melhor empregados se
fossem tomadas medidas
para evitar os processos
judiciais”, afirmou o parlamentar do Republicanos.

