4

Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

ESCLARECIMENTOS

da
B Vereadores
oposição e da base

governista protocolaram
requerimentos para cobrar
explicações da prefeitura.

EDUCAÇÃO CONSELHO QUE ADMINISTRA O SISTEMA NEGA QUALQUER IRREGULARIDADE E ALEGA QUE LEGISLAÇÃO FOI CUMPRIDA

Simube: Câmara aponta fraude
em lista de bolsas de estudo
Vereadores da oposição e da base governista contestam o fato de que há, tanto na lista de espera de graduação
quanta na lista de ensino técnico, alunos com grau de carência maior do que o de estudantes contemplados
taubaté
Da redação
@jornalovale

Vereadores da oposição e também da base aliada ao governo Ortiz Junior (PSDB) apontam possíveis irregularidades
na lista de aprovados do Simube (Sistema Municipal de
Bolsas de Estudo).
Divulgada no fim de abril, a
lista tem 120 alunos contemplados com bolsas de estudo,
sendo 102 de graduação e 18
no ensino técnico. Outros 72
estudantes ficaram na lista de
espera, sendo 67 de graduação e 5 do técnico.
Os vereadores contestam o
fato de que há, nas duas listas
de espera, tanto de graduação
quando do técnico, alunos
com grau de carência maior
do que o de estudantes que
acabaram contemplados.
“A gente tem uma lista que
mostra algo que é muito gra-

sessão
extra

120

Divulgação

Simube. Esse ano, 120 estudantes foram contemplados com bolsas

ve”, disse a vereadora Loreny
(Cidadania), da oposição. “A
lista do Simube esse ano foi
uma fraude. Não tem condições
de um aluno ser mais carente e
estar atrás, na fila, de um que
tem mais condições de pagar”,
afirmou o vereador Douglas

Carbonne (PCdoB), líder do
prefeito na Câmara. Os dois
parlamentares protocolaram
requerimentos para cobrar explicações do governo Ortiz.
O orçamento do Simube esse
ano é de R$ 6,25 milhões, sendo R$ 1,35 milhão para novas

VOCÊ CONCORDA
COM O TEXTO ORIGINAL
DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA?

“O aeroporto [de São José
dos Campos] tem potencial
para ser uma grande porta
de entrada para o turismo
e fomento da economia na
região”.

Aeroporto

O deputado estadual Sergio
Victor (Novo) fez uma visita
ao aeroporto de São José
dos Campos. “O aeroporto
tem potencial para ser uma
grande porta de entrada
para o turismo e fomento da
economia na região”.
“Conversarei com todos
os setores envolvidos para
entender o que precisa ser
feito para que esta expansão
[do número de voos para o
aeroporto] ocorra. O próximo passo já é conversar com
a prefeitura de São José dos
Campos”, afirmou.

DCTA

Já a deputada estadual
Leticia Aguiar (PSL) visitou
o DCTA (Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial), também em São José.

Memorial

“O MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro) está subutilizado, queremos expandir
e aumentar seu potencial
trazendo mais ciência, tecnologia e inovação, buscando recursos na iniciativa
privada”, disse Leticia, que
integra a Comissão de Ciência Tecnologia, Inovação e
Informação da Assembleia
Legislativa.

.

Enquete:

Abre aspas:

Resultado até às 16h50
de ontem, quando a
enquete foi retirada do
site do jornal. A enquete
não tem valor estatístico.

Sergio Victor (Novo).
Deputado estadual

Expansão

bolsas e R$ 4,9 milhões para 100%, um tem grau de carência
manutenção de bolsas de anos menor do que estudantes da lisanteriores.
ta de espera. Dos cinco agraciaPara graduação foram conce- dos no financiamento 100%, um
didas 11 bolsas custeio 100% também tem grau de carência
(modalidade em que o dinheiro menor do que alunos que ficanão precisa ser devolvido), 88 ram de fora.
de financiamento 50% (o aluSimone Gomes, presidente do
no recebe metade do valor da Conselho de Administração do
Fundo Municipal de
mensalidade, e preBolsas de Estudo,
cisa restituir após o
negou qualquer irrecurso), duas de estágio 100% e uma para
gularidade.
portadores de neces- ALUNOS
Sobre os casos de
foram
contemplados na
sidades especiais.
modalidade finanDa lista de bolsa contemplados
custeio, três contem- pelo Simube
ciamento, Simone
alegou que os alunos
plados têm grau de esse ano; 58
da lista de espera
carência (nota que casos são
com grau de carência
leva em consideração contestados
maior do que o deles
fatores como renda
optaram apenas pefamiliar e eventuais
gastos como aluguel, financia- las bolsas custeio.
Já no caso da bolsa custeio, os
mento de imóvel, alimentação e
transporte) menor do que o que contemplados com grau de fialunos que ficaram na lista de nanciamento menor apresentaespera. Na lista de financiamen- ram documentos para comproto 50%, esse número chega a 53. var terem estudado em escolas
Para ensino técnico, dos 13 públicas - nesse caso, eles têm
contemplados para custeio a bolsa garantida.

88

votos
no total

Apoio sindical

Educação em xeque

Cutucada

“Embora o Brasil gaste 6% do
PIB em educação, a despesa
média por aluno equivale a
um terço da média da OCDE
(clube de países ricos ao qual
o país aspira pertencer) e
seus resultados ainda são
pobres, apesar das melhorias
na última década”, disse.

Depende
2%

Talvez
2%

Protesto

A vereadora Amélia Naomi
(PT) convidou seus seguidores nas redes sociais a
participarem dos atos contra
os cortes na educação anunciados pelo governo Jair
Bolsonaro (PSL). O protesto
será nessa quarta.

Não
56%

Sim
40%

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté também vai fazer
um ato de apoio aos protestos contra os cortes na educação. A ação “contra esse
desmonte do ensino público”
será na Praça Santa Terezinha, às 17h dessa quarta.
Ao celebrar o título da
Superliga, conquistado pela
equipe de vôlei de Taubaté,
a vereadora Loreny (Cidadania) aproveitou para dar
uma cutucada no governo
Ortiz Junior (PSDB), que
investe maciçamente em
esporte de alto rendimento.

E as outras áreas?

“Que a prefeitura busque em
outras secretarias da cidade
a mesma excelência que
vocês alcançaram e dedique
a mesma energia para ser
referência”, postou a vereadora nas redes sociais.

E a saúde?

Já o Comus (Conselho Municipal de Saúde) fez postagens nas redes sociais para
comparar os altos investimentos no esporte de alto
rendimento com a falta de
recursos para ações como a
compra de órteses, próteses,
cadeiras de roda e aparelhos
auditivos.

