
Dia aDia
SurpresanaeleiçãodapresidênciadaCâmara
Asdisputas parao comandodos legislativospodemreservar surpresas
emudançasdeúltimahora.Mais umaprovadisso ocorreunanoite de
ontem,quando foi realizadaaeleiçãoparaMesaDiretoradaCâmarade
SãoVicente. Conformeadiantadona colunadeontem,umterceirono-
menadisputaparapresidir a Casapoderia surgir alémdosvereadores
FelipeRominha (PSDB) eRogérioBarreto (PPS), que anunciarampubli-
camentea intençãode concorrer ao cargo. Esse cenário construídonos
bastidores se consolidou coma reconduçãodeWilsonCardoso (PSB) à
funçãonopróximobiênio. O tucanoacreditavaque teria oito votos, in-
cluindoodo socialista,masos seteparlamentaresquepretendiam
apoiarBarreto resolveramescolher Cardoso.Assimqueos trabalhos
foramencerrados,Rominha foi cumprimentar o colegaeoclimaentre
ambos tornou-se insustentável por contada traição. A turmadodeixa
disso tevedeentrar emcenapara separá-los.

Foco total
Reeleitoparacomandaro
diretórioestadualdoMDB,odepu-
tadofederalBaleiaRossi tema
missãodereestruturara legenda
emSãoPauloe fortalecê-lapara
aseleiçõesmunicipaisde2020.
Paraauxiliá-lonessaempreitada,
aExecutivapaulistada legenda
teráumnomeregional:overea-
dorsantistaAntônioCarlosBanha
Joaquim(foto).

Parceiro ideal
Rossi frisoua importânciadasigla
emSantos,quetemsido“o fielda
balançanaajudaàadministração
daCidade,mostrandoaforçado
partido”.Nopróximoano,oMDB
estarádevoltaaocomandodo
Legislativo localcomRuiDeRosis.

Está fora
OTribunalRegionalEleitoralde
SãoPaulo(TRE-SP)manteveacas-
saçãodomandatodovereador
paulistanoCamiloCristófaro
(PSB)porcaptação ilícitaderecur-
sos financeirosduranteaeleição
de2016.Adecisãofoi tomadaon-
tempelacorte,de formaunânime.

Ganhoufama
Osocialista ficoumuitoconhecido
duranteopleitodesteanopor ter
criticadoeironizadooentãocandi-
datoagovernadorpeloPSDB,
JoãoDoria,devidoaovídeoque
circulavanainternetondesupos-
tamenteotucanoapareceem
umasituaçãode intimidade.O
nomeeleitoparacomandaroPalá-
ciodosBandeirantesnegaaauten-
ticidadedaquela filmagem.

Nãoéapenasquestão
decustos,masfalta
vontadepolíticados

gestoresemimplementaralei”
LobbeNetto (PSDB-SP), deputado federal, ao reclamar dademora
parao cumprimento da lei nacional 12.244/10, quedeterminaqueaté
maiode2020 todas as escolasdoPaís tenhambibliotecas.
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Laçosrompidos
Rominhaafirmouàcolunaestar
muitodecepcionadocoma“falta
decaráteredepalavra”deCardo-
so.“Esseepisódiorepresentará
umamanchanacarreirapolítica
dele,quepoderia fazerumabiogra-
fiabonita”.Ecompletou:“seráuma
presidênciasemcredibilidade.Euo
consideravaumamigo.Agora,não
possomaisdizer isso”.

Imagemarranhada
Otucanoentendequeesseepisó-
diotraráconsequênciasnegativas
paraaCasa.“Agentevembatalhan-
dodentrodo legislativovicentino
paratrazerumacredibilidadee
paraaspessoasolharemonosso
trabalhodeumaoutra forma.Uma
atitudecomoessa jogaanossa ima-
gemna lama”,desabafou.

Emsilêncio
AcolunatentoucontatocomCardo-
so,masnãoobteveretornoatéo
fechamentodestaedição.

Ficaadica
OpresidentedaAssociaçãoBrasilei-
radosCiclistas (ABC), JesséTeixei-
raFélix, vaisugerirhojeaoprefeito
deSãoVicente,PedroGouvêa
(MDB),duranteaaberturadaSema-
naMunicipaldosCiclistas,acriação
deumprogramadecompartilha-
mentodebicicletassemelhanteao
existenteemSantos.

Proteçãoàmulher
Naúltimaterça-feira,aCâmarade
PraiaGrandeaprovouoprojetode
lei55/2018,que instituiaCampa-
nhadeConscientizaçãoedePreven-
çãodosAbusosSexuaiscontraMu-
lheresnoTransportePúblicoeem
todaaCidade.Apropostaédave-
readoraJanaínaBallaris (PT).

Aregraéclara
Otextoprevêaafixaçãodeplacas
emestabelecimentoscomerciais
comonúmerotelefônicodaCentral
deAtendimentoàMulheremSitua-
çãodeViolência(180).Odescumpri-
mentodessanormapodegerara
aplicaçãodeadvertênciaemulta
inicialnovalordeR$900,00.

FERNANDODEGASPARI

DAREDAÇÃO

Aumasemanado fimdoprazo
estipuladopeloGovernoFede-
ral, mais da metade (52%) das
vagas deixadas pelos médicos
cubanos na Baixada Santista
foi efetivamente preenchida.
NoBrasil, 3.949médicos já es-
tão em seus postos, o que cor-
respondea46%doqueéneces-
sárionoprograma.
Dos84profissionaisquedei-

xaramoatendimentoàpopula-
ção nas cidades da região com
o fim da parceria entre Cuba e
Brasil, 44 já estão atendendo
nasunidadesde saúdedosmu-
nicípios. Outros quatro come-
çam a trabalhar até o fim da
próximasemana.
Éo caso dePeruíbe. Três das

cinco vagas foram preenchi-
das,mas osmédicos ainda não
estão atendendo. Segundo a
AdministraçãoMunicipal, um
deles começa amanhã, o outro
na segunda-feira e o terceiro
duranteapróximasemana.
AsituaçãoéparecidaemBer-

tioga. OMunicípio perdeu um
médico.O substituto começa a
trabalharnodia 14.Comisso, a
região terá 57% das vagas dei-
xadas pelos médicos cubanos
preenchidas.

TRABALHANDO
Guarujá, cidade da região que
mais perdeu como fimdopro-
grama do convênio com Cuba,
conseguiu repor 16dos 29pro-
fissionais cubanos que foram
embora. Os médicos brasilei-
ros começaram a trabalhar es-
ta semana, depois de serem re-
cebidosnaPrefeitura.
De acordo com a Secretaria

de Saúde, os profissionais vie-
ram de diversos lugares, como
osRondônia,MinasGerais, in-
terior de São Paulo e da pró-
priaBaixadaSantista.
Santos já recebeu seis dos

oito médicos que deixaram o
projeto. Segundo a Prefeitura,
umoutro já seapresentou,mas
aindanãocomeçouaatender.
Em Praia Grande, 11 dos 18

médicos já estão nos postos de
saúde. A Prefeitura informa
queprofissionaisdeoutrasuni-
dades de saúde estão dando
suporte nos locais que ficaram
sem os cubanos para que não

hajaprejuízoàpopulação.
Cubatãotemdoismédicostra-

balhando, dos cinco que foram
embora. A situação é idêntica
emItanhaém.Nestecaso,entre-
tanto, a Prefeitura avisou que
um terceiro profissional deve se
apresentarnapróximasemanae
começaratrabalharemseguida.
EmMongaguá, três das cin-

co vagas foram ocupadas. São
Vicente tem quatro médicos
trabalhandodosoitoquedeixa-
ramoprograma.

NOBRASIL
O programa contava com
18.240 médicos (sendo 9.723
brasileiros e 8.517 cubanos),
que atendiam cerca de 63 mi-

lhõesdepessoas,emmaisde4
milcidadese34DistritosSani-
tários Especiais Indígenas
(DSEI), de acordo comdados
doMinistériodaSaúde.
Até agora, 3.946 médicos

brasileiros já começaram a
trabalharnospostosde saúde
nasvagasdosprofissionaisde
CubaquedeixaramoPaís.

e-mail:diaadia@atribuna.com.br
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CHARGE Padron

Rominha teve sete votosBarreto é primeiro-secretárioCardoso fica mais dois anos

“

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

Natal
Beneficência tem
programaçãohoje
Aberta ao público, terá início
hoje, às 19 horas, a celebração
natalina da Sociedade Portu-
guesadeBeneficência,comnú-
merosmusicais, performances
e iluminação. A programação
tem início no salão nobre, com
apresentação do Coral Rhema
Singers, de Cubatão, sob a re-
gência de Clóvis Silva; partici-
paçãodealgunsvoluntáriosdo
projeto social de humanização
daBeneficência:oflautistaDa-
niel Ribeiro, integrantes da
ONG Tchau Dodói, perfor-
mance do ator Vanderlei
Abrelli interpretando o médi-
co e poeta Martins Fontes e
muitomais poesia com a equi-
pe da Spectra Filmes e mais
surpresas. Às 20 horas, será
acesa a iluminação das alego-
riasnatalinasnojardimprinci-
pal da Beneficência Portugue-
sa (naAv.BernardinodeCam-
pos)dos jardins internos.

DAREDAÇÃO

O atual presidente da Câmara
de São Vicente,Wilson Cardo-
so (PSB), acabou reeleito para
o cargo em votação apertada e
em clima tenso, realizada na
noitedeontem.Elepermanece
na função por mais dois anos.
Os parlamentares também es-
colheram quem irá compor a
MesaDiretora.
Por oito votos a sete, Wil-

son Cardoso superou Felipe
Rominha (PSDB) e continua
comopresidente doLegislati-
vo. “Teremos a oportunidade
de dar sequência aos traba-

lhos, sempre visando a trans-
parência e tornando a Câma-
ra cada vez mais acessível ao
munícipe”, disse o parlamen-
tar reeleito.
No fim da sessão, o clima

esquentou entre Rominha e
Cardoso e a turma do ‘deixa-
disso’ tevedeentraremação.
Oresultadofoisurpreenden-

te, jáquenãose falavanonome
do atual presidente da Câmara
como um dos possíveis candi-
datos. Esta semana, Rogério
Barreto (PPS) e Felipe Romi-
nha deram entrevista para A
Tribuna como principais pos-

tulantesaocargo.

MESADIRETORA
Além da presidência, os de-
mais cargos daMesaDireto-
ra também foram definidos
emvotação.Avice-presidên-
cia da Câmara ficou com Al-
fredoMoura,que recebeuoi-
to votos, superando Roberto
Rocha (ambos do PROS),
que teve seis.
Forameleitos,ainda,Rogé-

rio Barreto, para a função de
primeiro-secretário, e Higor
Ferreira(PSDB),comosegun-
do-secretário.

SandroThadeu

Região tem52%dasvagas
decubanospreenchidas
A uma semana do prazo final do Governo, BS soma 44médicos atendendo nos postos

Atualpresidente,Cardosoé
reeleitonaCâmaradeS.Vicente
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