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Sessão Extra

DE MOLHO.
Após contato com caso positivo de Covid-19, Danilo Stanzani, secretário de Saúde de São
José, está afastado do trabalho presencial desde dia 13.

Claudio Vieira/PMSJC

Obra. Após denúncia de abandono feita pela oposição a MP e TCE, governo Felicio iniciou a reforma de quiosques da orla do Banhado

Transparência

O Observatório Social do
Brasil lançou durante a semana a segunda avaliação
do nível de transparência
das compras para o combate ao coronavírus em São
José dos Campos e Jacareí.

Pontuação

A escala vai de 0 a 100.
Jacareí, que havia obtido
nota 76,6 (bom) no levantamento de junho, passou
para 82,3 (ótimo). Já São
José, que estava com 48,1
(regular) em junho, passou
para 79,8 (bom).

Processo

No intervalo entre um e
outro levantamento, uma
decisão judicial obrigou
a Prefeitura de São José
a aperfeiçoar a transparência de seus atos, com a
divulgação de informações
que até então não estavam
acessíveis no site oficial.

Participação

“O que mais sentimos falta
nessa nova avaliação é a
falta de um comitê com

representantes da sociedade
civil que se reúnam rotineiramente, mesmo que de
forma virtual, para discutir
as ações para enfrentamento
da pandemia e suas compras
relacionadas”, disse o presidente do Observatório em
Jacareí e São José.

Menos médicos

Levantamento do vereador
Wagner Balieiro (PT) apontou que desde o início do governo Felicio Ramuth (PSDB),
em 2017, São José perdeu
cerca de 300 profissionais

da saúde. “É preciso repor
com urgência os médicos e
enfermeiros para reduzir a
longa espera por consultas,
exames e cirurgias”, disse.

Eleições 2020

O partido Novo, que não terá
candidato à Prefeitura de
Taubaté esse ano, decidiu
promover uma série de entrevistas com os postulantes
de outras legendas ao Bom
Conselho. A atividade será
comandada pelo deputado
estadual Sergio Victor, que
mora no município.

Calendário

Por enquanto, estão previstas seis entrevistas, sempre
às 19h, com transmissão pela
internet. O calendário tem:
Loreny (Cidadania) no dia 20
de julho; José Saud (MDB),
dia 23; Salvador Khuriyeh
(PT), dia 27; Capitão Souza
(PRTB), dia 29; Gabriel Pinelli
(Avante), dia 3 de agosto; e
Digão (PP), dia 5.

Vota Consciente

Segundo o Novo, a iniciativa
faz parte do projeto Vota
Consciente Taubaté, que visa

SUCESSÃO DE ORTIZ.
Presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus
em Taubaté, Rosa Celano entrou na disputa pela candidatura do PSDB à Prefeitura.

“aumentar a consciência crítica nos eleitores da cidade
sobre a importância do voto
nessas eleições de 2020”.

Rombo previdenciário

Após o IPMT (Instituto de
Previdência do Município
de Taubaté) apontar déficit
financeiro de R$ 858 milhões
nos próximos 34 anos, o vereador João Vidal (PSB) criticou o governo Ortiz Junior
(PSDB) pela mudança nas
regras dos aportes patronais
ao instituto, proposta pelo
tucano e aprovada em 2019
pela Câmara.

Manobra fiscal

Enquete:

Acertou
29%

GOVERNO ESTADUAL
ACERTOU OU ERROU AO
FLEXIBILIZAR A QUARENTENA
A PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 14h30 do dia 17
de julho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Não sabe
7%

Errou
64%

“Na época eu fui à tribuna,
denunciei isso, que era uma
manobra fiscal para sobrar
mais dinheiro no orçamento,
para ele [Ortiz] poder fazer
as obras e investimentos
que queria fazer em ano de
eleição, e talvez eleger o
sucessor dele”, disse. “Era a
intenção político-eleitoreira desse projeto, mas fazer
tudo isso nas costas de você,
servidor, nas costas da sua
aposentadoria”, completou.

