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  De 06 a 11 
de dezembro no 
Centro Cultural

Prefeitura treina servidores da Saúde 
para atendimento do Bolsa Família

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Ambulatório médico de 
especialidades contrata

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Nova cepa da covid-19 ameaça o mundo. “Brasil 
não aguenta novo lockdow” diz Bolsonaro

crédito da foto: © TV Brasil

Arte Pop 
Contemporânea nas 
pinceladas de Cris Goes

Garimpo na Amazônia: 
o que está por trás da 
invasão do rio Madeira

Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta sexta-
-feira, 26, que o Brasil 

e o mundo não aguentam um 
novo lockdown, ao comentar 
sobre a possibilidade da che-
gada de uma nova variante 
da covid-19, como está sendo 
cogitada com a cepa surgida 
na África do Sul e que tem se 
espalhado por outros países. 
Ele participou, nesta tarde, 
das comemorações do 76° 
Aniversário da Brigada de 
Infantaria Pára-quedista, no 
Rio de Janeiro.

“Tudo pode acontecer. 
Uma nova variante, um novo 
vírus. Temos que nos prepa-
rar. O Brasil, o mundo, não 
aguenta um novo lockdown. 
Vai condenar todo mundo 
à miséria e a miséria leva à 
morte também. Não adianta 
se apavorar. Encarar a rea-
lidade. O lockdown não foi 
uma medida apropriada. Em 
consequência da política do 

‘�ique em casa e a economia a 
gente vê depois’, a gente está 
vendo agora. Problemas esta-
mos tendo”, disse Bolsonaro.

Sobre a possibilidade de 
fechar fronteiras, o presi-
dente disse que não tomará 
nenhuma medida irracional. 
Também disse que não tem 
ingerência sobre a realização 
de festas de carnaval, que são 
afeitas aos níveis estaduais e 
municipais de governo.

“Eu vou tomar medidas 
racionais. Carnaval, por 
exemplo, eu não vou pro 
carnaval. A decisão cabe a 
governadores e prefeitos. Eu 
não tenho comando no com-
bate à pandemia. A decisão 
foi dada, pelo STF, a gover-
nadores e prefeitos. Eu �iz a 
minha parte no ano passado 
e continuo fazendo. Recursos, 
material, pessoal, questões 
emergenciais, como oxigênio 
lá em Manaus”, disse.
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Vacinação contra covid-19 continua 
nesta segunda-feira, 29, em Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

“Estamos perto de ver o topo da 
inflação”, diz presidente do BC

crédito da foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil


