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MATRÍCULAS
ABERTAS

O Departamento de Comunicação da Prefeitura de
Tatuí informou que a partir da quinta-feira (5), a
municipalidade passa a contar com uma publicação
oficial semanal, com 10 mil exemplares e distribuição
gratuita. Alexandre Scalise, diretor do departamento
responsável pela edição do jornal justifica “que em 2014,
foram gastos R$ 592 mil  com publicações oficiais, em
2015, com o Diário, passaremos a R$ 270 mil , cumprin-
do também o princípio da economicidade”. No entanto,
o gasto de R$ 592 mil , apresentado pelo diretor de
Comunicação, para justificar a impressão do novo jor-
nal, está bem acima do valor pago pelas publicações
dos atos oficiais obrigatórios nos jornais locais no ano
passado, podendo levar o cidadão desavisado a pensar
que os jornais locais se locupletam com o dinheiro
público. De acordo com o Portal da Transparência da
Prefeitura de Tatuí, em 2014 as publicações oficiais
obrigatórias da Prefeitura  totalizaram R$ 169.516,00,
assim distribuídos: Jornal Tatuiense: R$ 9.255,00, É
Notícia: R$ 47.630,00, Jornal Integração: R$ 43.791,00
e O Progresso de Tatuí: R$ 68.840,00.

Portanto, a informação prestada pelo sr. Alexandre
Scalise foge à realidade para justificar o gasto feito com
a nova publicação, divididas em duas partes: 4 páginas
para divulgar os Atos Oficiais e outras 4 para promoção,
com fotos e depoimentos favoráveis das  “obras” realiza-
das pela Prefeitura.

 Por derradeiro, um fato que o Diretor de Comunica-
ção deixou de informar aos leitores da publicação oficial
é que no 7/1/2015, o prefeito José Manoel Correa Coelho
(Manu), representando a Prefeitura de Tatuí, assinou um
“contrato de prestação de serviços para veiculação de
comerciais no valor de R$ 255.729,00 (duzentos e
cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte e nove reais),
a serem pagos no prazo de doze meses, com a empresa
“Novo Interior Comunicação Ltda” . O resumo do
contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo. Portanto, o “princípio de economicidade”, apre-
goado pelo sr. Alexandre Scalise para justificar  desne-
cessários gastos de dinheiro público não passa de uma
balela.

A direção do Jornal Integração

UM ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO:

PUBLICAÇÃO SEMANAL
DA PREFEITURA

SANTA CASA NOTIFICA RESTRIÇÃO NO
FUNCIONAMENTO DA MATERNIDADE

A crise no sistema da saúde
pública de Tatuí ganhou um novo
capítulo esta semana. Na se-
gunda-feira (9), a médica Maria
Laura Lavorato Matias, diretora
clínica da Santa Casa de Miseri-
córdia de Tatuí, protocolou na
Secretaria Municipal de Saúde,
ofício de “Notificação à Secreta-
ria de Saúde”, no qual informa
que a partir de 1º de março de
2015, “todas as gestantes de
qualquer idade gestacional se-
jam encaminhadas ao Pronto
Socorro Municipal para serem
atendidas e encaminhadas via
CROSS (Central de Regulação
de Oferta de Serviços de Saúde)
para referência”.

Mesmo assim, relata o ofí-
cio, “apesar da situação estare-
mos com um plantonista à dis-
posição para esclarecer dúvidas
e orientar condução dos casos
emergenciais, bem como a reta-
guarda das enfermeiras que não
podem ficar descobertas”.

A notificação esclarece o
motivo da decisão. Segundo o
documento oficial, “a coordena-
ção da Maternidade informou
que a escala de auxílio obstétri-
co estará desfalcada a partir de
1º de março, devido à dissidên-
cia sobre o segundo profissio-
nal Obstetra; portanto devido ao
risco iminente aos munícipes,
no período noturno não poderá
ser realizado a contento atendi-
mento de Pronto Socorro na
Maternidade”.

Se até o próximo dia 1º de
março nenhuma atitude for to-
mada, a Santa Casa deixará de
atender as gestantes no período
noturno, em situação de emer-
gência. As gestantes, a partir de
então, deverão ser encaminha-
das a outros hospitais da região.

Salários dos funcionários
estão atrasados

Inaugurada em 2012, nova Maternidade poderá não mais atender emergências à noite.

Segundo apurou a reporta-
gem do Jornal Integração, a
provedoria da Santa Casa este-
ve reunida na terça-feira (10) para
discutir a questão do atraso no
pagamento dos funcionários e
tentar revertê-la. Uma fonte da
Secretaria Municipal da Saúde
revelou que o “corre corre” foi
grande, a partir do momento que
a informação do ofício-notifica-
ção chegou à imprensa local. O
jornal também obteve a informa-
ção que até a terça-feira (10), os
salários dos funcionários da
Santa Casa ainda não haviam
sido pagos. A crise no hospital é
iminente.

A nova diretoria da Santa
Casa foi eleita no último dia 9 de

janeiro e ficou assim constituí-
da: Nanete Walti de Lima (prove-
dora), Máximo Machado Louren-
ço (vice-provedor), João Prior (te-
soureiro), Alexandre de Novais
do Carmo (secretário), Vanessa
Carvalho Hessel (mordomo 1),
Tirza Luiza de Mello Meira
(mordomo 2) e Silvonei
Rosembach Rosa (mordomo 3).

Em dezembro de 2014, du-
rante reunião de diretoria, a pro-
vedora Nanete Walti Lima infor-
mou aos membros da direção
do hospital que a Santa Casa de
Misericórdia de Tatuí deveria fe-
char o ano de 2014 com um
déficit em torno de R$ 2 milhões.
Até o mês de outubro, a entidade
já registrava saldo negativo de

R$ 1.513.533,71. Em 2013, o
déficit ficou em R$ 2,38 milhões,
com prejuízo mensal em torno
de R$ 230 mil.

ENTREVISTA COLETIVA
Na quarta-feira (11), a prove-

dora da Santa Casa, Naneti Walti
Lima, telefonou para este sema-
nário e informou que nesta sex-
ta-feira (13), haverá uma entre-
vista coletiva para esclarecer o
que está ocorrendo com a ma-
ternidade. Quanto ao atraso dos
pagamentos dos funcionários da
Santa Casa, ela afirma que eles
foram pagos na quarta-feira (11)
e atribui o atraso à presidente
Dilma Rousseff (PT), que não
repassa as verbas nas datas
corretas.

BOITUVA PROMETE MUITA
ANIMAÇÃO NO “REINADO DE MOMO”

A partir desta sexta-feira (13),
o município de Boituva inicia as
festividades de Carnaval, que
prometem atrair foliões da cida-
de e região. A programação, com
o tema: “Um Salto Para a Folia”,
começa às 20h30, com o “Grito
de Carnaval” no NUTI – Núcleo
da Terceira Idade.

Durante o reinado de Momo,
a vizinha cidade terá matinês
para as crianças e desfiles na
Rua Coronel Eugênio Motta, no
centro, com a participação de
blocos e de escolas de samba
convidadas de São Roque, Itu e
Itapetininga.

A festa prevê também desfile
do “Vai Quem Qué”, animado por
uma banda que tocará as me-
lhores marchinhas dos carna-
vais, com a rua liberada para
participação do público. E após
os desfiles de rua, haverá bailes
carnavalescos no centro de
eventos. A programação com-
pleta do Carnaval em Boituva
está na página 10.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
TERÁ QUE SE EXPLICAR
NA CÂMARA MUNICIPAL

Página 5

UM CARNAVALESCO SEM CARNAVAL
Em 2015, Jorge Rizek se

torna em Tatuí  um carnavales-
co sem carnaval. Na quarta-
feira (11), questionado pelo
Jornal Integração, Rizek disse
que este ano a Prefeitura não
liberou nenhuma verba para o
carnaval de Tatuí. Nas entreli-
nhas, ele deixa uma preocupa-
ção. Outras cidades da região,
como Cerquilho e Boituva, vão
realizar os festejos. Muitos jo-
vens circularão de carro nas
estradas e aumentam os ris-
cos de ocorrências de aciden-
tes. O carnavalesco Jorge Rizek.


