A-6

Cidades

CHARGE

Padron

A TRIBUNA

www.atribuna.com.br

E-mail: padron@atribuna.com.br

Sexta-feira 7

dezembro de 2018

Região tem 52% das vagas
de cubanos preenchidas
A uma semana do prazo final do Governo, BS soma 44 médicos atendendo nos postos
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Surpresa na eleição da presidência da Câmara

As disputas para o comando dos legislativos podem reservar surpresas
e mudanças de última hora. Mais uma prova disso ocorreu na noite de
ontem, quando foi realizada a eleição para Mesa Diretora da Câmara de
São Vicente. Conforme adiantado na coluna de ontem, um terceiro nome na disputa para presidir a Casa poderia surgir além dos vereadores
Felipe Rominha (PSDB) e Rogério Barreto (PPS), que anunciaram publicamente a intenção de concorrer ao cargo. Esse cenário construído nos
bastidores se consolidou com a recondução de Wilson Cardoso (PSB) à
função no próximo biênio. O tucano acreditava que teria oito votos, incluindo o do socialista, mas os sete parlamentares que pretendiam
apoiar Barreto resolveram escolher Cardoso. Assim que os trabalhos
foram encerrados, Rominha foi cumprimentar o colega e o clima entre
ambos tornou-se insustentável por conta da traição. A turma do deixa
disso teve de entrar em cena para separá-los.
IRANDY RIBAS-1/2/2018

Laços rompidos

Rominha afirmou à coluna estar
muito decepcionado com a “falta
de caráter e de palavra” de Cardoso. “Esse episódio representará
uma mancha na carreira política
dele, que poderia fazer uma biografia bonita”. E completou: “será uma
presidência sem credibilidade. Eu o
considerava um amigo. Agora, não
posso mais dizer isso”.

Imagem arranhada

O tucano entende que esse episódio trará consequências negativas
para a Casa. “A gente vem batalhando dentro do legislativo vicentino
para trazer uma credibilidade e
para as pessoas olharem o nosso
trabalho de uma outra forma. Uma
atitude como essa joga a nossa imagem na lama”, desabafou.

Em silêncio

A coluna tentou contato com Cardoso, mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

Fica a dica

O presidente da Associação Brasileira dos Ciclistas (ABC), Jessé Teixeira Félix, vai sugerir hoje ao prefeito
de São Vicente, Pedro Gouvêa
(MDB),durante a abertura da Semana Municipal dos Ciclistas, a criação
de um programa de compartilhamento de bicicletas semelhante ao
existente em Santos.

Proteção à mulher

Na última terça-feira, a Câmara de
Praia Grande aprovou o projeto de
lei 55/2018, que institui a Campanha de Conscientização e de Prevenção dos Abusos Sexuais contra Mulheres no Transporte Público e em
toda a Cidade. A proposta é da vereadora Janaína Ballaris (PT).

A regra é clara

O texto prevê a afixação de placas
em estabelecimentos comerciais
com o número telefônico da Central
de Atendimento à Mulher em Situaçãode Violência (180). O descumprimento dessa norma pode gerar a
aplicação de advertência e multa
inicial no valor de R$ 900,00.

“

Foco total

Reeleito para comandar o
diretório estadual do MDB, o deputado federal Baleia Rossi tem a
missão de reestruturar a legenda
em São Paulo e fortalecê-la para
as eleições municipais de 2020.
Para auxiliá-lo nessa empreitada,
a Executiva paulista da legenda
terá um nome regional: o vereador santista Antônio Carlos Banha
Joaquim (foto).

Parceiro ideal

Rossi frisou a importância da sigla
em Santos, que tem sido “o fiel da
balança na ajuda à administração
da Cidade, mostrando a força do
partido”. No próximo ano, o MDB
estará de volta ao comando do
Legislativo local com Rui De Rosis.

Está fora

O Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP) manteve a cassação do mandato do vereador
paulistano Camilo Cristófaro
(PSB) por captação ilícita de recursos financeiros durante a eleição
de 2016. A decisão foi tomada ontem pela corte, de forma unânime.

Ganhou fama

O socialista ficou muito conhecido
durante o pleito deste ano por ter
criticado e ironizado o então candidato a governador pelo PSDB,
João Doria, devido ao vídeo que
circulava na internet onde supostamente o tucano aparece em
uma situação de intimidade. O
nome eleito para comandar o Palácio dos Bandeirantes nega a autenticidade daquela filmagem.

Nãoéapenasquestão
decustos,masfalta
vontadepolíticados
gestoresemimplementaralei”

Lobbe Netto (PSDB-SP), deputado federal, ao reclamar da demora
para o cumprimento da lei nacional 12.244/10, que determina que até
maio de 2020 todas as escolas do País tenham bibliotecas.

A uma semana do fim do prazo
estipulado pelo Governo Federal, mais da metade (52%) das
vagas deixadas pelos médicos
cubanos na Baixada Santista
foi efetivamente preenchida.
No Brasil, 3.949 médicos já estão em seus postos, o que corresponde a 46% do que é necessário no programa.
Dos 84 profissionais que deixaram o atendimento à população nas cidades da região com
o fim da parceria entre Cuba e
Brasil, 44 já estão atendendo
nas unidades de saúde dos municípios. Outros quatro começam a trabalhar até o fim da
próxima semana.
É o caso de Peruíbe. Três das
cinco vagas foram preenchidas, mas os médicos ainda não
estão atendendo. Segundo a
Administração Municipal, um
deles começa amanhã, o outro
na segunda-feira e o terceiro
durante a próxima semana.
A situação é parecida em Bertioga. O Município perdeu um
médico. O substituto começa a
trabalhar no dia 14. Com isso, a
região terá 57% das vagas deixadas pelos médicos cubanos
preenchidas.

No Brasil, 46% das vagas deixadas pelos cubanos estão preenchidas; são 3.949 médicos já nos postos

PANORAMA NA BAIXADA

TRABALHANDO

Guarujá, cidade da região que
mais perdeu com o fim do programa do convênio com Cuba,
conseguiu repor 16 dos 29 profissionais cubanos que foram
embora. Os médicos brasileiros começaram a trabalhar esta semana, depois de serem recebidos na Prefeitura.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, os profissionais vieram de diversos lugares, como
os Rondônia, Minas Gerais, interior de São Paulo e da própria Baixada Santista.
Santos já recebeu seis dos
oito médicos que deixaram o
projeto. Segundo a Prefeitura,
um outro já se apresentou, mas
ainda não começou a atender.
Em Praia Grande, 11 dos 18
médicos já estão nos postos de
saúde. A Prefeitura informa
que profissionais de outras unidades de saúde estão dando
suporte nos locais que ficaram
sem os cubanos para que não

haja prejuízo à população.
Cubatãotemdoismédicostrabalhando, dos cinco que foram
embora. A situação é idêntica
emItanhaém. Nestecaso, entretanto, a Prefeitura avisou que
um terceiro profissional deve se
apresentarnapróximasemanae
começaratrabalharemseguida.
Em Mongaguá, três das cin-

co vagas foram ocupadas. São
Vicente tem quatro médicos
trabalhando dos oito que deixaram o programa.
O programa contava com
18.240 médicos (sendo 9.723
brasileiros e 8.517 cubanos),
que atendiam cerca de 63 mi-

lhões de pessoas,em mais de 4
milcidadese34DistritosSanitários Especiais Indígenas
(DSEI), de acordo com dados
doMinistério da Saúde.
Até agora, 3.946 médicos
brasileiros já começaram a
trabalhar nos postos de saúde
nas vagas dos profissionais de
Cuba que deixaram o País.

ALBERTO MARQUES-ARQUIVO

ROGÉRIO SOARES-ARQUIVO

ROGÉRIO SOARES-ARQUIVO

LEITURARÁPIDA

NO BRASIL

Natal

Beneficência tem
programação hoje

Aberta ao público, terá início
hoje, às 19 horas, a celebração
natalina da Sociedade Portuguesa de Beneficência, com números musicais, performances
e iluminação. A programação
tem início no salão nobre, com
apresentação do Coral Rhema
Singers, de Cubatão, sob a regência de Clóvis Silva; participação de alguns voluntários do
projeto social de humanização
da Beneficência: o flautista Daniel Ribeiro, integrantes da
ONG Tchau Dodói, performance do ator Vanderlei
Abrelli interpretando o médico e poeta Martins Fontes e
muito mais poesia com a equipe da Spectra Filmes e mais
surpresas. Às 20 horas, será
acesa a iluminação das alegorias natalinas no jardim principal da Beneficência Portuguesa (na Av. Bernardino de Campos) dos jardins internos.

Cardoso fica mais dois anos

Barreto é primeiro-secretário

Rominha teve sete votos

Atual presidente, Cardoso é
reeleito na Câmara de S. Vicente
DA REDAÇÃO

O atual presidente da Câmara
de São Vicente, Wilson Cardoso (PSB), acabou reeleito para
o cargo em votação apertada e
em clima tenso, realizada na
noite de ontem. Ele permanece
na função por mais dois anos.
Os parlamentares também escolheram quem irá compor a
Mesa Diretora.
Por oito votos a sete, Wilson Cardoso superou Felipe
Rominha (PSDB) e continua
como presidente do Legislativo. “Teremos a oportunidade
de dar sequência aos traba-

lhos, sempre visando a transparência e tornando a Câmara cada vez mais acessível ao
munícipe”, disse o parlamentar reeleito.
No fim da sessão, o clima
esquentou entre Rominha e
Cardoso e a turma do ‘deixadisso’ teve de entrar em ação.
O resultado foi surpreendente, já que não se falava no nome
do atual presidente da Câmara
como um dos possíveis candidatos. Esta semana, Rogério
Barreto (PPS) e Felipe Rominha deram entrevista para A
Tribuna como principais pos-

tulantes ao cargo.
MESA DIRETORA

Além da presidência, os demais cargos da Mesa Diretora também foram definidos
em votação. A vice-presidência da Câmara ficou com Alfredo Moura, que recebeu oito votos, superando Roberto
Rocha (ambos do PROS),
que teve seis.
Foram eleitos, ainda, Rogério Barreto, para a função de
primeiro-secretário, e Higor
Ferreira (PSDB),como segundo-secretário.

