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“TRABALHAR COM O GOVERNO
DO ESTADO, COM OS TRABALHADORES
E ESPERO TAMBÉM COM O GOVERNO
FEDERAL. BUSCAREMOS, JUNTOS,
ALTERNATIVAS.”,
José Saud, prefeito de Taubaté, estabelecendo diretrizes
para tentar minimizar o impacto da decisão do fechamento
da unidade fabril da Ford na cidade.

Felicio Ramuth, prefeito de São José dos Campos
anunciando a medida por meio de seu Facebook.

“Com todas as dificuldades
e restrições impostas pela pandemia
da Covid-19, ficamos extremamente
felizes pelo projeto “Carnaval Virtual de
Marchinhas de São Luiz do Paraitinga.”,
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“Não
tenham
medo”,

Ana Lúcia Bilard Sicherle, prefeita de São Luiz do Paraitinga, anunciando
que o mais famoso Carnaval de Marchinhas do Brasil, em 2021, será virtual.

Mônica Calazans, enfermeira,
primeira pessoa a ser imunizada
com a Coronavac no Brasil.

“Posso confirmar que como
parte do programa de vacinação do
Estado da Cidade do Vaticano, a partir
de hoje, a primeira dose da vacina
Covid-19 foi administrada ao Papa
Francisco e ao Papa Emérito.”,

“O Brasil está quebrado,
não consigo fazer nada.”,
Divulgação

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, criando uma grande confusão no mercado internacional.

“A verdade dos fatos: a Ford
mundial fechou fábricas no
mundo porque vai focar sua
produção em SUVs e picapes,
mais rentáveis. Não tem nada
a ver com a situação política,
econômica e jurídica do Brasil.
Quem falar o contrário, mente
e quer holofotes.”

Matteo Bruni, diretor de imprensa da Santa Sé informando
a imunização dos dois papas.

“(A vacina é)
fabricada sem
a utilização de
material suíno.”

Nota do laboratório chinês SINOVAC, para tranquilizar os muçulmanos e
garantir suas imunizações mesmo frente a suas leis religiosas.

Fábio Wajngarten, secretário executivo do
Ministério das Comunicações.
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“VAMOS DAR ISENÇÃO DO IPTU E
DA TAXA DE LIXO DE 2021 PARA
OS MUNÍCIPES QUE RECEBERAM O
AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2020. A
PROPOSTA É AJUDAR AS PESSOAS
EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA.”,
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