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Uma reportagem exibida em
uma emissora de televisão regi-
onal no início desta semana
destacou que os registros de
acidentes de trânsito diminuí-
ram em 36,5% em Tatuí, depois
da instalação, em outubro de
2014, de quatro radares de limi-
tes de velocidade. O índice refe-
re-se aos cinco primeiros me-
ses de 2015, em comparação
com o mesmo período do ano
passado, quando os equipa-
mentos não estavam ainda em
funcionamento.

As informações foram
fornecidas pelo Centro de Esta-
tística e Prevenção de Acidentes
de Trânsito de Tatuí (Cepat). Entre
os meses de janeiro a maio de
2014, segundo o Cepat, registra-
ram-se 156 ocorrências de aci-

RADARES DIMINUEM
ACIDENTES E GERAM

TRÊS MIL MULTAS

dentes de trânsito. Neste ano,
foram 99 no mesmo período.
“Além de evitar a velocidade aci-
ma do limite, os aparelhos foram
instalados para reduzir o número
de motoristas que passam pelo
sinal vermelho”, disse o diretor
do Departamento Municipal de
Trânsito, Francisco Antônio de
Souza Fernandes, o Quincas.

Na reportagem, informou-se
ainda que, desde a instalação
dos radares, já foram registra-
das três mil multas em Tatuí. O
mais recente aparelho, que pas-
sou a funcionar no mês de abril,
foi instalado na Rua 11 de Agos-
to, na região central da cidade. E
outros oito pontos receberão os
equipamentos, em locais estra-
tégicos, nas entradas do muni-
cípio.

A tarifa de água cobrada
pela Sabesp vai ficar 15,24%
mais cara a partir de junho. A
Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia de São Pau-
lo (Arsesp) autorizou o reajus-
te no dia 4 de junho. Com isso,
a tarifa residencial normal vai
passar de R$ 35,82 – consumo
de água mais coleta de esgoto
– para R$ 41,28. O percentual
é maior do que o proposto pela
agência em março (13,87%),
mas menor que o reivindicado
pela Sabesp (22,7%).

Em dezembro do ano pas-
sado, a Sabesp já havia aplica-
do um reajuste de 6,49%, refe-
rente à revisão anual de 2014.
O valor final é quase o dobro da

SABESP AUMENTA
TARIFA QUASE O

DOBRO DA INFLAÇÃO
inflação do período de abril de
2014 a março de 2015 – que foi
de 8,13% – calculado com base
na inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), do IBGE.

VEREADORES ALERTAM SOBRE A
SITUAÇÃO CRÍTICA DA SANTA CASA

Fábio Menezes disse que o hospital corre o risco de fechar as portas
em breve.

EXPECTATIVA ALCANÇADA  - A Festa da Caridade realiza-
da no feriado de Corpus Christi deve atingir seu objetivo principal.
Ajudar a suprir financeiramente o Lar São Vicente de Paulo ao
longo dos próximos 12 meses. A expectativa da diretoria da
entidade é de superar a arrecadação do ano passado que chegou
a R$ 125 mil. O saldo financeiro da festa, que reuniu cerca de 30
mil pessoas, deverá ser conhecido na próxima semana, quando
a direção irá se reunir e avaliar as vendas e gastos. Na foto, o
bispo Dom Gorgônio na procissão ao Asilo.

Na terça-feira (9), durante a
sessão da Câmara Municipal
de Tatuí, os vereadores volta-
ram a discutir a situação finan-
ceira e administrativa da Santa
Casa de Misericórdia. O verea-
dor Fábio José Menezes Bueno
(PROS) iniciou o debate e dis-
se ter recebido informações de
que a casa de saúde poderá
até mesmo fechar suas portas
nos próximos meses, se algo
não for feito para sanar sua
crescente dívida. Fábio desta-
cou que o hospital é deficitário
e precisa do apoio do Poder
Público, especialmente do
municipal e estadual, mais pró-
ximos do problema.

Segundo Fábio, a informa-
ção é de que diversos fornece-
dores já não estão entregando
materiais na Santa Casa pela
falta de pagamento, entre os
quais medicamentos, insumos
e até alimentos. O parlamentar
sugeriu inclusive uma nova in-
tervenção municipal, para sal-
var a Santa Casa, única insti-
tuição da cidade a atender pa-
cientes do Sistema Único de
Saúde (SUS). Para o vereador,
a questão não é somente fi-
nanceira, mas também admi-
nistrativa, e lembrou que, diver-
sas vezes, a Câmara de Tatuí
devolveu dinheiro de seu supri-

mento financeiro, para que fos-
se repassado à Santa Casa.
Fábio foi contundente e disse
que se a situação continuar
assim, a casa de saúde vai
falir.

O vereador Antonio Marcos
de Abreu (PP) disse que já
havia usado a tribuna da Câ-
mara há tempos atrás, para
alertar sobre este problema,
mas “não foi levado a sério”.
Marquinho reiterou que a San-
ta Casa não precisa apenas de
recursos, mas de gestão. Lem-
brou que foi interventor do hos-
pital na gestão municipal ante-
rior, e quando assumiu a fun-
ção, a Santa Casa estava pres-
tes a ir à leilão. O parlamentar
disse que realizou um árduo
trabalho em equipe, para recu-
perar a casa de saúde, parce-
lar e pagar as dívidas. “E quan-
do saí, a Santa Casa apresen-
tava superávit”, destacou.
Marquinho falou também que
não adianta a Santa Casa viver
apenas de SUS. O vereador –
pós-graduado em gestão hos-
pitalar – disse que é necessá-
rio firmar novos convênios de
saúde, mas infelizmente não
enxerga luz no fim do túnel.
Segundo o parlamentar, está
faltando vontade e administra-
ção.


