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RECURSOS CONTRATOS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, MOBILIDADE URBANA E ATÉ SAÚDE FORAM AFETADOS

MUDANÇA

Pandemia suspende 80
contratos em Jacareí

Thiago Leon

Santuário. Devotos esperarão

Segundo a prefeitura, cortes não implicam
em economia, já que parte do recurso foi
destinado para combate ao vírus
JACAREÍ
Thaís Leite
@_thaisleite

A pandemia do novo coronavírus foi responsável por
suspender aproximadamente
80 contratos que vigoravam
este ano na prefeitura de Jacareí. As suspensões incluem
a área de educação, esportes,
desenvolvimento econômico,
mobilidade urbana, água e
esgoto, e, inclusive, a saúde.
O levantamento aparece em
retorno apresentado pelo governo Izaias Santana (PSDB)
ao vereador Arildo Batista
(PTB) e inclui, além dos 80

contratos suspensos, ao menos mais 50 que foram encerrados ou sofreram uma redução no mesmo período.
Segundo a prefeitura, os cortes não implicariam, necessariamente, em uma economia
aos cofres públicos.
“Isto porque parte dos valores dos contratos suspensos
foram utilizados em ações que
se fizeram necessárias em virtude da situação de pandemia,
como, por exemplo, o Vale Merenda”, diz trecho do texto.
Dos contratos afetados, ao
menos quatro seriam relativos
a consultas na área da saúde.
Questionada sobre, a prefeitura informou que eram médicos
generalistas que atuavam vin-

Aparecida deve
suspender
retomada de
missas com fiéis

Divulgação

Suspensos. Prefeitura redirecionou recursos para combater vírus

culados às UBSs (Unidades
Básicas de Saúde).
“Não houve prejuízo à população em função do edital de
credenciamento emergencial
bem como pelo suprimento
de profissionais pelo Programa Mais Médicos”, justificou o
município, em nota.

50

CONTRATOS
ao menos, já foram
encerrados ou reduzidos
durante o período de
pandemia em Jacareí

.

SANTUÁRIO. A Prefeitura de
Aparecida deve publicar na
segunda-feira um decreto em
que suspende a retomada de
missas com a presença de
fiéis no Santuário Nacional.
Até então, a previsão era a
de que as celebrações com
devotos fossem retomadas já
na próxima terça-feira, mediante restrições de capacidade de público e adoção de
protocolos de higiene. Uma
série de regras também foi
apresentada à rede hoteleira.
O Vale Histórico registra aumento no número de casos e
óbitos da doença.
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Aniversário. Obra da artista Sonya Mello, ‘Planeta São José’, 60 X 80cm, acrílica sobre tela
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