4

Terça-feira, 12 de Junho de 2018

SAÚDE PREFEITURA DEVE ABRIR PROCESSO PARA DEFINIR QUAL ENTIDADE IRÁ ATUAR NO ‘HU MUNICIPAL’

UNITAU

Sobe para 15 número de
entidades para gerir HU

Candidatos
a reitor são
sabatinados
na Câmara

Primeiro chamamento, ainda com regra antiga, habilitou apenas quatro entidades; com
legislação menos rigorosa, outras 11 interessadas conseguiram se qualificar como OS
à Saúde); e Provida (Instituto
de Assistência a Saúde e Promoção Social).
Outras dez entidades tiveram
o pedido de qualificação indeferido.

taubaté
Da redação
@jornalovale

Em razão da mudança na legislação, que tornou menos
rígidas as regras para uma
entidade se qualificar como
OS (Organização Social) na
área da Saúde em Taubaté,
subiu de quatro para 15 o número de instituições que disputarão o contrato para gerir
o Hospital Universitário.
As 11 novas entidades foram habilitadas no segundo
chamamento aberto pelo governo Ortiz Junior (PSDB).
Para esse processo, já estavam valendo as novas regras,
aprovadas pela Câmara a pedido do tucano.
As novas habilitadas são:
Associação Plural; Instituto
Corpore de Desenvolvimento; Instituto Acqua; SPDM
(Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medici-
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Deu ruim

SELEÇÃO.

Arquivo/OVALE

Alteração. Ortiz quer retomar o Hospital Universitário em agosto

17 buscaram
AEntidades
qualificação no primeiro
chamamento. Com regras
mais rígidas, 13 tiveram
pedido indeferido.

“Estamos pedindo ao
governo estadual e ele
está sinalizando positivo
para liberar. É algo
necessário, senão não
sairemos no lugar”.

A maior parte dos comentários dos seguidores de Cury,
no entanto, foi de reprovação à candidatura de Alckmin. “Citado na Lava Jato
e de braços dados com a
esquerda posando de centro
direita”, afirmou um deles.

VOCÊ CONCORDA COM
A REVISÃO DA LEI DA
ANISTIA?
Resultado até às 18h15 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Vitão (PSDB). Presidente do
Conselho da RMVale

Conivente

“Cury, você está sendo
inocente (discordo disso) ou
pensa que somos um bando
de idiotas (acredito nessa,
já que em minha opinião
é farinha do mesmo saco).
Se ele não tem culpa nas
acusações, no mínimo é
conivente”, comentou outro
seguidor do ex-prefeito.

Investigado

“Não devemos votar em
ninguém que esteja sendo
investigado ou acusado de
participação em roubos”,
postou outro seguidor. Apenas uma minoria defendeu o
voto em Alckmin.

.

Enquete:

Abre aspas:

O deputado federal Eduardo
Cury (PSDB) compartilhou
nesse fim de semana, em
seu perfil do Facebook, um
vídeo enaltecendo Geraldo
Alckmin (PSDB), pré-candidato à presidência da
República. A repercussão, no
entanto, foi negativa.

Nada de chuchu

na); Cejam (Centro de Estudos
e Pesquisas Dr. João Amorim);
Instituto dos Lagos; Instituto
Esperança; ISG (Instituto Sócrates Guanaes); Abrades (Associação Brasileira de Educação e Saúde); Iabas (Instituto
de Atenção Básica e Avançada

As 11 habilitadas se juntam
às outras quatro qualificadas
anteriormente: Aceni (Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu); ABBC
(Associação Brasileira de
Beneficência Comunitária);
Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi; e Gamp
(Grupo de Apoio a Medicina
Preventiva e a Saúde Pública).
Na próxima etapa, essas 15
entidades poderão apresentar
plano de trabalho para o HU.
Os critérios para escolha da
melhor proposta ainda não foram divulgados pelo governo
Ortiz.
A previsão é que em agosto a
gestão da unidade seja repassada do governo estadual ao
município.

ELEIÇÃO. Os três candidatos
que integram a lista tríplice
do processo de escolha do
novo reitor da Unitau (Universidade de Taubaté) serão
sabatinados nessa terça-feira
na Câmara.
A atividade, prevista na lei
orgânica do município, terá
início às 18h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Taubaté.
Os três candidatos que compõem a lista tríplice são Nara
Fortes, Francisco José Grandinetti e Mário Pellogia.
Após a sabatina, o novo reitor será indicado pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB).
Quando o processo eleitoral
teve início, cinco candidatos
disputavam a reitoria. Os outros dois eram Arcione Viagi,
que era o mais alinhado ao
prefeito, e Régis Souza, da
oposição. No Colégio Eleitoral, que é formado pelos três
conselhos da Unitau -- Universitário, de Administração
e de Ensino e Pesquisa -, os
escolhidos foram os três candidatos ligados ao grupo que
comanda a universidade há
pelo menos 12 anos.
O novo reitor tomará posse
no dia 3 de julho, para um
mandato de quatro anos.

.

Não
49%

Sim
40%

653 votos

524 votos

1328

votos
no total

Depende
7%

Talvez
4%

96 votos

55 votos

Datafolha x Temer

Já o vereador Wagner
Balieiro (PT) repercutiu o
resultado da pesquisa Datafolha que, para 72% dos
brasileiros, situação piorou.
“O resultado da pesquisa é a
tradução da péssima situação do país nesses tempos
tenebrosos de Temer”.

Flanelinhas

Em resposta a requerimento da Câmara, Ortiz Junior
(PSDB) informou que a prefeitura, em parceria com as
forças de segurança, fiscaliza a atuação de flanelinhas
em Taubaté, principalmente
na região central da cidade.

Requerimento

Nenhum interessado

Leis já existem

Regras

No requerimento, aprovado
no início de maio, a vereadora Loreny (PPS) pedia a
regulamentação da atuação
dos flanelinhas, alegando que muitos motoristas
contribuem por se sentirem
coagidos.
Na resposta ao requerimento, a prefeitura informou ao
Legislativo que “o exercício
da profissão de guardador
e lavador autônomo de veículos automotores é regulamentado pela Lei Federal nº
6242/75 e o Decreto Federal
º 79.797/77”.

Apesar da existência de
legislação a respeito, a prefeitura ressaltou que “até a
presente data nenhum desses profissionais apresentou
a esta municipalidade a
documentação necessária”
para requerer o registro.
Para requerer o registro, o
flanelinha precisa apresentar diversos documentos à
prefeitura, como atestado de
antecedentes criminais. De
acordo com o prefeito, reclamações de ameaças devem
ser registradas nos telefones
156 e 190.

