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A reunião do GAATA
acontece toda penúltima

terça-feira do mês, a partir
das 19h00 no Buffet e
Gastronomia Cláudia

Rauscher. Av. Cel. Firmo V.
Camargo, 171

Telefone de contato:
3251-8520.

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Capitão Lisboa, 1057

Centro - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

† Manoel Luiz Alves  – Fale-
ceu dia 23 de setembro, aos 74
anos.

† Elvira Dias Machado  – Fa-
leceu dia 23 de setembro, aos
81 anos.

† Noel de Camargo – Fale-
ceu dia 23 de setembro, aos 53
anos.

† Roque Pantojo  – Faleceu
dia 25 de setembro, aos 72
anos.

† Vera Lúcia Rosa da Silva
Dias – Faleceu dia 25 de setem-
bro, aos 49 anos.

† Maria Aparecida Rocha  –
Faleceu dia 25 de setembro, aos
68 anos.

† José Pedro Ângulo  – Fale-
ceu dia 25 de setembro, aos 64
anos.

† Osni Figueiredo  – Faleceu
dia 26 de setembro, aos 51
anos…

† Jolice Caldeira Correa –
Faleceu dia 26 de setembro, aos
100 anos.

† Antonio Pereira Domin-
gues  – Faleceu dia 16 de setem-
bro, aos 85 anos.

† Maria Rodrigues Souza
Vieira – Faleceu dia 27 de se-
tembro, aos 83 anos.

† Luiz Carlos Lobo  – Faleceu
dia 28 de setembro, aos 55 anos.

† Doralice dos Santos Fran-
cisco – Faleceu dia 29 de se-
tembro, aos 75 anos.

† Rosalina Leite da Mota –
Faleceu dia 30 de setembro, aos
93 anos.

† Carlos Vieira de Camargo
– Faleceu dia 30 de setembro,
aos 77 anos.

† Reinaldo de Moura  – Fale-

ceu dia 29 de setembro, aos 48
anos.

† João Soares Vieira  – Fale-
ceu dia 30 de setembro, aos 93
anos.

† Olga de Camargo Barros  –
Faleceu dia 1º de outubro, aos
88 anos.

† Maria de Lourdes Costa
Moretti (Malu Tomé)  - Faleceu
dia 2 de outubro, aos 62anos.

† Antonio Pereira Nunes  –
Faleceu dia 2 de outubro, aos 63
anos.

† Nilson Rodrigues Monsão
– Faleceu dia 2 de outubro, aos
71 anos.

† Ardirlei Aparecido Jovito  –
Faleceu dia 29 de setembro, aos
52 anos.

† Renata dos Santos Luiz –
Faleceu dia 3 de outubro, aos 22
anos.

† Adnoir Junqueira – Fale-
ceu dia 5 de outubro, aos 80
anos.

† Luiz Henrique Kishima
Prestes – Faleceu dia 5 de outu-
bro, aos 49 anos.

† João Batista Rufo de Oli-
veira  – Faleceu dia 4 de outubro,
aos 67 anos.

† Lázaro Silva  – Faleceu dia
6 de outubro, aos 75 anos.

† Roberto Soares  – Faleceu
dia 6 de outubro, aos 74 anos.

† Hiroko Kanno Sato  – Fale-
ceu dia 6 de outubro, aos 71
anos.

† Katsuyoshi Miyak e – Fale-
ceu dia 6 de outubro, aos 74
anos.

† Benedita Ribeiro de Olivei-
ra – Faleceu dia 7 de outubro,
aos 89 anos.

A família de

Consternada, comunica seu falecimento, ocorrido dia 4 de
outubro. Nesta oportunidade, agradece os familiares e amigos
que a confortaram nesses momentos dolorosos e convida a
todos para Missa de 7º Dia, a ser celebrada neste domingo (11),
às 17 horas, na Igreja Sagrada Família, na Avenida das Manguei-
ras.

Cidinha, Mariozinho, Maria Roberta, Luciana, Pedro e João

MÁRIO ROBERTO DE
ASSUNÇÃO TELES

REFORMA POLÍTICA PODE ALTERAR
FORMAÇÃO PARTIDÁRIA NA CÂMARA DE TATUÍ

Na última semana, a presi-
dente Dilma Rousseff sancio-
nou  pontos da Reforma Políti-
ca aprovada pelo Congresso
Nacional. Entre as situações
mais aguardadas pela classe
política, estava a abertura de
uma “janela” para a troca de
partidos, de forma desmotivada
(que não se enquadra na
desfiliação justificada). Isso se
confirmou e todos os deputa-
dos federais, deputados esta-
duais e vereadores poderão
deixar suas legendas 30 dias
antes do prazo de filiação,  al-
terado de um ano para seis
meses, desde que o parlamen-
tar esteja em seu último ano de
mandato.

Na prática, nas eleições de
2016, os vereadores poderão
deixar seus atuais partidos no
mês de março do próximo ano.
Com isso, o quadro partidário
da Câmara Municipal deverá
se alterar bastante.  O verea-
dor Fábio Menezes deverá tro-
car o PROS pelo DEM. Seu
assessor, José Dirceu Pon-
tes, assumiu recentemente a
presidência do partido em
Tatuí. O presidente da Câma-
ra, vereador Wladmir Faustino
Saporito, deixará o PROS para
ingressar no PSDB. O verea-
dor Antonio Marcos de Abreu
deverá trocar o PP pelo PR, já
que sua filha, Amanda Simões
de Abreu, assumiu a presidên-
cia do partido no município. A
vereadora Rosana Nochele
Pontes Pereira deverá deixar o
PROS e ingressar no PP. O
vereador Valdeci Proença es-
tuda deixar o PSB e seu novo
partido poderá ser o PTN, pre-
sidido pelo seu irmão Valdir de
Proença. José Márcio Franson,
do PT, deverá se filiar ao PV.
Job dos Passos Miguel estuda
deixar o PPL e tem proposta
para se filiar ao PTB.

Se as alterações se confir-
marem, em março de 2016 o
quadro partidário passa a ser o
seguinte na Câmara Munici-
pal: PSDB 3 vereadores, PTB
2, PT 2 e PDT, DEM, PP, PR,
PMDB, PPS, PRB, PSB, PTN
e PV, representados por um
parlamentar. O PSDB, presidi-
do pelo ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
voltará a ser o maior partido do
Poder Legislativo, com três
cadeiras e o bloco partidário da
oposição à atual administraçao
deverá iniciar o próximo ano
com nove parlamentares
(PSDB/PTB/PV/PP/PR/PTN).
Por outro lado, o PROS hoje
com três vereadores ficaria sem
nenhum.

Troca troca de partidos
Na última semana, o PSB

publicou a sua nova comissão
provisória em Tatuí, presidida
pelo vice-prefeito Vicente
Menezes, que deixou o PT.
Por outro lado, a legenda soci-
alista perdeu vários suplentes
a vereador, como Cassiano
Sinisgalli e Jairo Martins
(Pepinho), que migraram para
o PV. O ex-vereador José
Tarcísio Ribeiro deixou o Soli-
dariedade (SD). Ele se filiou ao
PSD, legenda que na região é
coordenada pelo deputado fe-
deral Herculano Passos, de
Itu.

Oito vereadores já estudam a troca de partidos em 2016.

PREFEITO ANUNCIA GESTÃO UNIFICADA
ENTRE SANTA CASA E PRONTO SOCORRO

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí
Na sexta-feira (2), durante

entrevista coletiva, o prefeito José
Manoel Corrêa Coelho (Manu)
anunciou que a “São Bento Saú-
de”, após assumir a gestão
médica e administrativa da San-
ta Casa de Tatuí, juntamente com
a provedoria do hospital e a Pre-
feitura, também irá cuidar do
Pronto Socorro Municipal. A me-
dida, anuncia a assessoria da
municipalidade, “tem como ob-
jetivo promover uma melhor
integração entre o hospital e sua
porta de entrada, oferecendo
maior dinamismo e qualidade
de atendimento aos pacientes”,
além de ser “um novo passo
para a reestruturação do PS”.

O convênio prevê funções
específicas. Cabe à nova gestão
suprir a demanda de serviços
médicos sete dias por semana,
24 horas por dia, com quatro
plantonistas fixos por período,
equipe de clínicos e
emergencistas, além de manter
serviço de ortopedia, com pelo
menos 40 consultas diárias de
segunda a sexta-feira, suprir
demanda de oftalmologistas e
buco-maxilo e oferecer atendi-
mento especializado no setor de
pediatria unificado, com a Santa
Casa por 24 horas. A Secretaria
Municipal de Saúde irá designar
uma comissão de acompanha-
mento permanente, responsá-
vel pela fiscalização do convê-
nio, visando a qualidade no aten-
dimento aos pacientes.

“Com a gestão única entre o
pronto socorro e o complexo
hospitalar, será possível ofertar
um atendimento humanizado e
de qualidade para os usuários
do SUS. Será possível também
abrir as portas do hospital para
novos convênios, que possam
gerar receita para o equilíbrio da
conta da Santa Casa”, explica
Carlos Eduardo Camargo, um
dos gestores da São Bento Saú-
de. A coletiva teve ainda a partici-
pação da gestora municipal de
Saúde, Sandra Santos, prove-
dora da Santa Casa, Nanete Walti
de Lima, vice-prefeito Vicente
Menezes e o Frei Bento Aguiar,
responsável pela São Bento
Saúde.

Frei Bento, da “São Bento Saúde”, fala sobre a gestão unificada.

PEDIATRA AFASTADO DO
PRONTO SOCORRO DEPOIS DE
MUITOS ANOS DE TRABALHO

Dia 30 de setembro, o médi-
co pediatra Jorge Orsi (foto), de-
pois de trabalhar por décadas
no pronto socorro municipal, foi
afastado de sua função pela
Secretaria Municipal de Saúde.
O médico informa que a titular da
pasta (Sandra) chamou-o na
sala do gesso e disse que “a
partir de 1º de outubro não preci-
sava comparecer ao PS e se
viesse não iria receber pelo dia
de trabalho”. Dr. Jorge afirma
que ficou assustado e quis sa-
ber o que estava acontecendo e
se o prefeito estava sabendo. A
secretária afirmou que houve
mudanças administrativas e que
ele deveria conversar com a ad-
ministração da São Bento Saú-
de, empresa que iria gerir o pron-
to socorro, pagar os médicos e
admitir os plantonistas.

O médico pediatra informa
que começou a atender as crian-
ças doentes no pronto socorro
desde o tempo que a unidade de
saúde funcionava em frente a
Escola Salles Gomes. Dr. Jorge
entende que o pronto socorro de
Tatuí necessita de médico pedi-
atra habilitado em atendimento
de emergências e urgências,
que deverá atender desde re-
cém-nascidos a adolescentes.
Também deve atuar no pronto

socorro um conjunto de especi-
alistas como ortopedista, cirur-
gião, otorrinolaringologista, of-
talmologista e outras especiali-
dades, caso haja necessidade.
O caso repercutiu nas redes
sociais da internet e muitas pes-
soas lamentaram a saída do
pediatra do pronto socorro.

De acordo com a Portaria 2048/
2002, do Ministério da Saúde, o
caso de Tatuí enquadra-se nos
municípios de 75 a 150 mil habi-
tantes e, recomenda a presença
de dois pediatras e dois clínicos.
O MIS alerta que “estes números
e mesmo a composição das equi-
pes podem variar, de forma com-
plementar de acordo com a reali-
dade local e de acordo com as
estações do ano, como por exem-
plo o inverno ou aumento de aci-
dentes em estradas nos períodos
de férias escolares.


