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Em 2015, o município de
Tatuí já registra 219 casos de
dengue. Até o dia 22 de abril,
foram contabilizados oficialmen-
te na cidade 143 casos autóc-
tones (pessoas infectadas no
município) e 76 casos importa-
dos (adquiridos em outras loca-
lidades). As informações cons-
tam no último balanço divulga-
do pelo Centro Estadual de Vi-
gilância Epidemiológica (CVE),
órgão da Secretaria de Estado
da Saúde.

Região  - Em Boituva, o CVE

DADOS OFICIAIS

TATUÍ  CONTABILIZA 219
CASOS DE DENGUE EM 2015

contabiliza até o momento 609
casos de dengue, sendo 602
autóctones e 7 importados.
Cerquilho registra 114 casos,
sendo 90 autóctones e 24 im-
portados. Iperó tem 1.259 ca-
sos, sendo 1.249 autóctones e
10 importados. Itapetininga tem
195 casos, 169 autóctones e
26 importados. Cesário Lange
registrou até o momento ape-
nas um caso autóctone e 11
importados. Em Quadra, ne-
nhum caso de dengue foi regis-
trado em 2015.

No sábado (25), um incên-
dio atingiu o pátio de um depó-
sito de materiais recicláveis na
Vila Jurema, em Tatuí. O sinis-
tro durou mais de seis horas e
foi contido somente no período
da tarde, quando os bombeiros
realizaram trabalho de rescaldo
na área, para evitar o
reaparecimento das chamas.

O incêndio foi considerado
de grandes proporções pelos
bombeiros e a coluna de fuma-
ça preta podia ser avistada de
diversos pontos da cidade. Nove
viaturas do Corpo de Bombei-
ros da região, incluindo três
equipes de Sorocaba, traba-
lham no combate ao fogo. Não
houve vítimas no incêndio.

INCÊNDIO ATINGE DEPÓSITO DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TATUÍ

Bombeiros de Tatuí e região trabalham para debelar as chamas.

Na terça-feira (28), o
munícipe Ralf Eland registrou
um boletim de ocorrências con-
tra a Santa Casa de Misericórdia
de Tatuí por omissão de socor-
ro. O cidadão conta que há sete
anos foi picado por uma aranha
na perna esquerda e, em razão
desta picada, contraiu uma bac-
téria que causou atrofiamento
do órgão.

Médicos recomendaram a
amputação da perna, pois a bac-
téria poderia atingir outros ór-
gãos e colocar em risco a vida da
vítima. Como a cirurgia para
amputação não era marcada, em
abril de 2014 o cidadão acionou
a imprensa para queixar-se.
Após a divulgação do fato, um
médico da Santa Casa contatou
Ralf e agendou a cirurgia para

MUNÍCIPE REGISTRA
BOLETIM POR OMISSÃO DE
SOCORRO NA SANTA CASA

junho de 2014. No entanto, se-
gundo o relato do boletim, na
data da cirurgia o mesmo médi-
co disse que “naquele momen-
to, não poderia realizá-la e que,
assim que possível, entraria em
contato com a vítima”.

Em razão de estar com mui-
tas dores, e pelo tempo trans-
corrido sem contato, Ralf Eland
ligou na segunda-feira (27) para
a Santa Casa, quase um ano
depois, para saber quando fa-
ria a cirurgia. Para sua surpre-
sa, recebeu a informação de
que o médico “não mais traba-
lhava no local e não havia nin-
guém cuidando do seu caso”.
Indignado com este verdadeiro
descaso com sua saúde, o
munícipe decidiu registrar o
boletim.

NO CONSELHO DA CESP

GERALDO ALCKMIN CONVIDA GONZAGA
PARA INTEGRAR EQUIPE DE GOVERNO

Gonzaga aceita o convite do governador Alckmin para auxiliar no governo estadual.

O ex-prefeito de Tatuí, Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
aceitou o convite formalizado
pelo governador Geraldo
Alckmin para integrar sua equi-
pe de governo. Na segunda-
feira (27), Gonzaga foi eleito,
por indicação do governador,
membro do Conselho de Admi-
nistração da CESP (Compa-
nhia Energética de São Paulo).

Gonzaga teve seu nome
aprovado na Assembleia Geral
dos acionistas, que elegeu os
membros do Conselho de Admi-
nistração e os membros efetivos
e suplentes do Conselho Fiscal.
Entre os indicados e eleitos ao
Conselho de Administração,
estão também o economista
Andrea Calabi (ex-secretário
estadual da Fazenda), o enge-
nheiro Mauro Arce (ex-secretá-
rio estadual de Energia e Trans-
portes), o engenheiro Ricardo
Borsari (superintendente do De-
partamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE), o engenheiro
João Carlos de Souza Meirelles
(secretário estadual de Energia)
e o engenheiro Renato Augusto
Zagallo Vilella dos Santos (se-
cretário estadual da Fazenda).
O cargo é estratégico para as
ações do Governo do Estado no
setor elétrico, ainda mais com a
crise energética, que afeta todo
o país.

As ações da empresa são
comercializadas na BM&F
Bovespa. A CESP é a maior
empresa de produção de ener-
gia elétrica do Estado de São
Paulo e a quarta maior do País.
Possui hoje cinco usinas hi-
drelétricas: três instaladas no
Rio Paraná e duas na bacia do
Rio Paraíba do Sul. Sua potên-
cia total instalada é de 7.455,3

megawatts (MW). Consagra-
da como referência nacional
na produção de energia elétri-
ca, a CESP também atua, des-
de 2003, na comercialização
de sua produção. O mercado
suprido pela CESP é compos-
to pelas principais distribuido-
ras de energia elétrica do Esta-
do de São Paulo: Eletropaulo,
Bandeirante, CPFL e Elektro.

Repercussão em
Brasília e São Paulo
A entrada do ex-prefeito

Gonzaga, que é advogado e
contabilista e também foi de-
putado estadual entre 1998 e
2004, para o “staff” do governa-
dor Geraldo Alckmin repercu-
tiu de forma positiva em Brasília
e São Paulo. Samuel Moreira,
deputado federal pelo PSDB e
membro da Comissão de Mi-

nas e Energia da Câmara dos
Deputados, disse que Gonzaga
contribuirá com o Conselho de
Administração da CESP, “tra-
zendo a visão do prefeito, do
administrador municipal”.
Pedro Tobias, deputado esta-
dual tucano e ex-companheiro
de Gonzaga na Assembleia de

São Paulo, acha positiva a in-
dicação, “pois Gonzaga con-
duziu muito bem a Comissão
de Finanças e Orçamento da
Assembleia, quando foi depu-
tado estadual, onde os emba-
tes políticos e técnicos eram
constantes, nos assuntos mais
diferentes em pauta”.

CORTES NO ORÇAMENTO
DO ESTADO ATINGEM
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