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AS CARAS

ESPECIAL

MARCELO QUEIROGA
O ministro da Saúde
defende volta às aulas
mesmo que professores
ainda não tenham a 2ª dose.

ANDERSON TORRES
O ministro da Justiça
defendeu esta semana
repressão “cada vez mais
dura” ao tráfico de drogas.

EBRAHIM RAISI
O presidente eleito do Irã
disse que a política externa
de seu país não se limitará
ao acordo nuclear de 2015.

ARTHUR LIRA
O presidente da Câmara disse
que o Brasil vai passar por
um racionamento de energia.
Porém, voltou atrás.

EE

São José pronta
para o crescimento
pós-pandemia
Felicio
Ramuth
Prefeito de
São José dos
Campos

JOE BIDEN
O presidente dos Estados
Unidos fez apelo por
vacinação no país, que tem
regiões abaixo da meta.

5 FRASES

Neste mês de junho conquistamos juntos uma etapa importante no enfrentamento da pandemia de covid-19: ter vacinado
a maioria da população adulta
de São José dos Campos.
Estamos na casa dos 60% de
vacinação das pessoas acima
de 18 anos que receberam a primeira dose do imunizante. Um
marco que traduz o esforço da
administração e a colaboração
da população no enfrentamento
da pandemia.
Nossa cidade saiu na frente e
antecipou a vacinação por idade até 43 anos. Foram dias de
muito trabalho e vitórias. Aplicamos quase 40 mil doses em
apenas 3 dias e concluímos o
calendário deste público antes
do prazo previsto pelo Estado.
Considerando as duas doses,
São José dos Campos já passou
a marca de 400 mil pessoas vacinadas.
Isso não quer dizer que podemos baixar a guarda. Há muito
trabalho a fazer e vamos continuar fazendo, acreditando que
estamos no rumo certo para garantir o melhor para São José,
seguindo as orientações do Comitê Municipal de Prevenção e
Enfrentamento ao Coronavírus
e agindo com firmeza e responsabilidade na adoção das medidas necessárias para a recuperação da Saúde e da Economia.
Quando foi necessário, suspendemos as atividades econômicas na cidade e defendemos a
abertura quando foi possível fazer isso com segurança. Foram
tempos de decisões difíceis, algumas contestadas judicialmente mas hoje já arquivadas, confirmando que não infringimos

nenhuma norma legal e nem
fomos levianos.
Uma das primeiras medidas
que adotamos no início da pandemia foi determinar que os
serviços públicos essenciais e
de apoio social à população permanecessem funcionando normalmente. Em um momento de
crise, o poder público precisa
estar à frente e preparado para
ajudar as pessoas mais afetadas
pelas mudanças.
Não tenho dúvida que São
José dos Campos terá um crescimento econômico expressivo
após a pandemia. É fato.
Somos referência em geração
de emprego, renda, inovação e
alta tecnologia. Temos indicadores de qualidade de vida compatíveis com cidades da Europa e
somos referência em segurança
pública, educação e saúde.
A Sala do Empreendedor deve
chegar ao final do ano registrando a abertura de 12 mil novos
negócios, superando os 10 mil
do ano passado. O Programa
Qualifica São José gerou mais
de 17 mil vagas de cursos de capacitação.
O mercado imobiliário está
em franco crescimento, apresentando índices recordes. Por
dia, a Prefeitura aprova de 25 a
30 projetos de novos empreendimentos, residenciais ou comerciais.
As perspectivas são excelentes para o segundo semestre
do ano e apontam para crescimento em todos os setores.
Nossa cidade já é referência
também em vencer desafios,
com uma gestão pública responsável e um povo trabalhador que ama sua cidade.

.

“Estou sem máscara em
Guaratinguetá, você tá feliz
agora? Vocês são uma porcaria
de imprensa. Cala a boca. Vocês
são uns canalhas”
Jair Bolsonaro
Presidente da República

EE

“500 mil mortos no Brasil!
Não são apenas números. É
uma terrível consequência da
negligência da gestão do atual
governo Bolsonaro”
Juliette Freire
Vencedora do BBB

EE

“Para nos recuperarmos dos mais
graves retrocessos dos direitos
humanos jamais vistos, devemos
ter uma visão de mudança e uma
ação concertada”
Michelle Bachelet
Alta comissária da ONU
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“Acho que esse foi o grande
erro, uma campanha de
esclarecimento firme, como
tivemos no passado, de outras
vacinas”
Hamilton Mourão
Vice-presidente da República
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“O presidente fala o que quer
falar. Eu não tenho poder. Se
tivesse poder, eu era presidente
e ele (Jair Bolsonaro) era
deputado”
OSMAR TERRA (MDB-RS)
Deputado Federal
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cursos radicais e polarizantes, dividindo a sociedade
entre “eles e nós” a partir de
uma política partidária e corporativista, de intolerância e
desrespeito aos valores caros
‘a um Estado que se queira
Democrático. Não é possível
que o Brasil não consiga gerar um “caminho do meio”,
uma alternativa capaz de
vencer tanto o “diabo” quanto “o Satanás”. Simplesmente
tem que haver uma saída entre essas duas forças porque
se não se conseguir construir
uma terceira via, um governo
de união nacional, a Demo-

cracia no Brasil estará seriamente ameaçada.
João Manuel Maio
São José dos Campos
BOLSONARO
Se a CPI da Pandemia já era
um grande pesadelo para Jair
Bolsonaro, uma nova denúncia de um servidor do Ministério da Saúde, pode fragilizar a sua permanência no
Palácio do Planalto. Que para
o presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM) é a mais
grave de todas apresentadas
nesta comissão. Ocorre que
um servidor concursado, da

Saúde, como Luiz Ricardo Miranda, em entrevista ao OGlobo, disse que, em encontro
no mês de março deste ano,
no Planalto, avisou Bolsonaro, das graves irregularidades
na compra de 20 milhões de
doses da vacina Covaxin, por
um provável preço superfaturado. O presidente ouviu,
e prometeu que avisaria a
Polícia Federal para investigar. O que não ocorreu. Esse
encontro está registrado com
fotos e mensagens gravadas!
Para o leitor entender melhor
a gravidade desta denuncia, a
vacina indiana Covaxin, pro-

duzida pela Bharat Biotech,
tem um preço de US$ 1,34, ou
R$ 6,70, porém, foi adquirida
pelo governo por US$ 15, ou
R$ 80,70. Ou seja, superfaturado vai pagar R$ 1,5 bilhão,
quando o valor real desta
compra deveria ser de apenas R$ 134 milhões, pelas 20
milhões de doses. Promessa
de combate a corrupção é só
uma balela.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
SERGIO MORO
Ele perdeu a credibilidade
quando aceitou ser ministro

da pessoa que se beneficiou
da prisão do Lula.
Wagner Peixoto
Caçapava
SERGIO MORO-2
Moro foi manobrado pelo
STF (Supremo Tribunal Federal). Pena que fez o papel
de bobo da corte na saída do
governo Bolsonaro. Mas, graças a ele e aos procuradores
da Lava a Jato, a gente soube
um pouco da profundidade
da lama da corrupção institucionalizada.
Fabio Cassiano
São José dos Campos
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