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“Nossa primeira
medida foi acabar com a 

‘Ilhabela, capital das tendas’ 
e investir na estruturação

da saúde e combate ao
novo coronavírus.”,

Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, relatando
que acabou com os contratos de tendas para

hospitais de campanha, aplicando os recursos na
melhoria da rede pública municipal de saúde.
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“Está quase 
certo. Ainda não 

sabemos o valor.”,
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, “quase”

afirmando que ampliará o auxilio emergencial.

“O QUE PROTEGE O
CIDADÃO BRASILEIRO É UM 

ESCUDO CHAMADO ANVISA.”,
Antônio Barra Torres, presidente da ANVISA,
questionando a medida provisória que prevê

5 dias para aprovação de novas vacinas.

“Rei Momo esse ano vai 
ter que segurar a onda. As 
chaves da cidade vão para 
nossos heróis da saúde!”, 
Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí
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“ESTENDER A MÃO PARA
QUEM QUER MUDAR DE VIDA, 
ESSE É UM DOS OBJETIVOS DO 

PRÓ-TRABALHO.”,
Felicio Ramuth, prefeito de São José dos Campos,

por Facebook ao celebrar novos investimentos
para o projeto social.
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“Meu agradecimento à Fiocruz e 
seus pesquisadores incansáveis; 

ao SUS e seus colaboradores; aos 
postos de saúde da Prefeitura
do Rio de Janeiro. Obrigada a 

todos os envolvidos”,
Fernanda Montenegro, atriz, agradecendo a sua imunização.
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“Estou sempre em ação em todas
as regiões da cidade. Com as chuvas,

os problemas se ampliaram, mas passo
a passo com o trabalho da prefeitura,
em especial da Defesa Civil, vamos

atender os bairros atingidos.”,
Juvenil Silvério, vereador de São José dos Campos, acompanhando

os problemas ocasionados pelas chuvas de fevereiro.

“Entre toda a
violência que acontecia 

no programa, este foi 
um ato de amor.”,

Lucas Penteado, ex-participante do BBB21, ao falar sobre o beijo que deu em Gil,
outro participante, o primeiro entre dois homens da história do reality.


