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31 de Março a 1 de Abril de 2018

VITRINE PEÇAS FORAM FEITAS PELA CENTRAL BUSINESS, QUE RECEBE R$ 3,5 MILHÕES POR ANO DO MUNICÍPIO

RECAPEAMENTO

Nova campanha de Ortiz
enaltece as obras do CAF

Mesma
empresa vence
cinco licitações
da prefeitura

Peças destacam início da pavimentação em diversos bairros e também dos serviços
antienchentes, mas não justificam atrasos nas duas principais obras do pacote viário
A publicidade não faz menção às duas principais obras
do CAF - o prolongamento da
Estrada do Pinhão e a duplicação da Estrada do Barreiro
--, que deveriam ter começado
em janeiro, mas ainda não saíram do papel.

taubaté
Da redação
@jornalovale

Principal vitrine do governo
Ortiz Junior (PSDB) desde
seu primeiro mandato, o pacote de obras financiadas
com o empréstimo do CAF
(Banco de Desenvolvimento da América Latina), que
começou a sair do papel em
janeiro, é o mote da nova
ofensiva publicitária da gestão tucana.
As peças, que começaram
a ser veiculadas em março,
enaltecem o início das obras
de pavimentação em diversos
bairros. Em um dos trechos,
há um elogio à qualidade do
asfalto - antes, diversas postagens que apontavam baixa
qualidade do serviço haviam
sido feitas por moradores
nas redes sociais.
O material também cita as
obras antienchentes do Par-
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Reta final

PUBLICIDADE.

Divulgação/PMT

Publicidade. Obras do CAF viraram vitrine do governo Ortiz Junior

60 de dólares a
AMilhões
Prefeitura de Taubaté irá
emprestar do CAF, o que
representa R$ 198 milhões
na cotação atual.

Com a inauguração sequencial de obras, Alckmin quer
criar uma imagem de que
foi um ‘executor’ de melhorias, para tentar alavancar
seu nome à presidência da
República. Por enquanto, a
candidatura ainda patina.

VOCÊ CONCORDA COM AS
DESOCUPAÇÕES FEITAS
PELA PREFEITURA DE
TAUBATÉ NOS CONJUNTOS
DO BARREIRO?

“São ilações e
especulações de pessoas
que só tentam olhar o lado
ruim das coisas”.
Bobi (PV). Vereador em
Taubaté, negando usar CPIs
para blindar o prefeito Ortiz
Junior (PSDB)

Grande atraso

A exemplo de outras obras
realizadas pelo governo estadual na região, O Hospital
Regional foi marcado por
atraso. Inicialmente, a construção começaria em 2012 e
a entrega seria em 2015. A
obra começou somente em
2015 e será entregue três
anos depois.

Via Jaguari

Durante a visita, Alckmin
deve ser abordado pelo
vereador Juvenil Silvério
(PSDB), que irá pedir que o
governador garanta que seu
vice manterá a promessa de
convênio pela Via Jaguari.

.

Enquete:

Abre aspas:

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) é esperado
em São José dos Campos
nessa segunda-feira, para
a inauguração do Hospital
Regional. O evento será às
13h. Como o tucano deixará
o cargo dia 7 de abril, deve
rodar o estado essa semana.

Imagem

que Três Marias e a canalização do córrego da Avenida
Timbó. Prometidos há pelo
menos quatro anos, esses dois
serviços não integravam inicialmente o pacote do CAF,
batizado agora de Acelera
Taubaté.

As peças publicitárias foram
desenvolvidas pela empresa
Central Business, contratada
pela prefeitura desde 2013. A
agência recebe R$ 3,5 milhões
do município a cada 12 meses.
Desde o dia 19 de março a reportagem questiona o governo
Ortiz sobre a escolha do tema
para a nova ofensiva publicitária, mas não houve resposta.
A gestão tucana também não
informou ao jornal quanto dos
R$ 3,5 milhões anuais foram
gastos para a elaboração dessa peça, e nem quanto do total
previsto para 2018 foi investido para veicular a propaganda
em TVs, rádios, jornais impressos e demais mídias.

Resultado até às 16h de
sexta-feira, quando a enquete foi
retirada do site do jornal. A
enquete não tem valor estatístico.

Medo

O temor dos tucanos é que
Márcio França (PSB), que
está chateado pelo fato do
PSDB lançar Joao Doria ao
governo estadual, adote
alguma represália contra
o partido, prejudicando o
convênio da Jaguari.

Viagens oficiais

Campeões absolutos de
gastos com viagens oficiais
na região, os vereadores de
Taubaté voltaram a reclamar da forma como o caso é
retratado. O alvo da vez: os
parlamentares que são contrários aos gastos públicos
com as viagens oficiais.

presa, a Ideal Terraplenagem,
de São Sebastião, venceu
cinco licitações abertas pela
Prefeitura de Taubaté para
serviços de recapeamento.
Esse pacote de obras, que
poderia totalizar até R$ 3,378
milhões, será custeado com
recursos oriundos do governo federal, liberados após
emendas de deputados.
Após as licitações, o custo
final do pacote ficou em R$
3,056 milhões, uma redução
de 9,5%.
O prazo para execução das
obras varia entre três e quatro meses.
Os serviços serão realizados
em 35 vias de bairros como
Imaculada, Parque São Luiz,
Jardim Califórnia, Parque
Três Marias, Marlene Miranda e Gurilândia.
Durante o processo licitatório, uma empresa de São
José dos Campos, a GBVT
Engenharia Construções,
chegou a apontar falhas nos
cinco editais.
Os erros foram reconhecidos pelo governo Ortiz Junior (PSDB), que determinou
a correção dos documentos.
A correção chegou a atrasar
as cinco licitações.
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Não
37%

Sim
52%

156 votos

216 votos

419

votos
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Depende
8%

Talvez
3%

34 votos

13 votos

Não viaja, não faz

Para Douglas Carbonne
(PCdoB), tem vereador que
não viaja e, por isso, não
consegue emendas para
a cidade. “É fácil dar uma
entrevistinha, falar que não
viaja, mas também não faz
nada”. Ele somou 34 viagens
no ano passado.

Coro

CERTAME. Uma mesma em-

Carbonne gastou R$ 3.218,41
nas viagens do ano passado.
“O problema é quem não
viaja e não faz nada a cidade”, concordou Vivi da Rádio
(PSC), que fez 32 viagens e
somou R$ 1.672,42 em despesas em 2017.

Não sai no jornal

“O que nós trazemos de
emenda não vai sair em nenhum jornal, só sai que nós
viajamos”, reclamou Dentinho (PV). O vereador do PV
fez 13 viagens no ano passado, somando R$ 873,88 em
despesas ressarcidas.

Farra

A Câmara de Taubaté gastou
R$ 204.034,94 com viagens
oficiais em 2017, sendo R$
19.295,84 para com vereadores e R$ 184.739,10 com servidores. Na de São José dos
Campos os gastos somaram
R$ 23.144,11, e na de Jacareí,
R$ 10.904,46.

