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A Frente Parlamentar em
Defesa do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte vão levar ao
governador Geraldo
Alckmin, a proposta de
ampliar o atendimento
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), na Santa
Casa de São José dos
Campos. A proposta é
aproveitar toda a
infraestrutura daquela
instituição de saúde, cuja
capacidade de
atendimento vem sendo
subutilizada pelo Estado.
Dos 178 leitos, 60% são
reservados para o SUS,
mas não são totalmente
utilizados, inclusive em
procedimentos de média
e alta complexidade, que
podem ser oferecidos
pelo hospital. A Santa
Casa é referência, por
exemplo, em cirurgias
bariátricas e reparadoras,
atendendo um grupo de
140 pacientes e
realizando oito cirurgias
por mês. “Somente o
Hospital Regional de
Taubaté não dá conta”,
disse Padre Afonso. “O
governador prometeu na
sua campanha, um hospital
regional para São José
dos Campos, mas quem

sabe se aproveitarmos
melhor essa estrutura, a
proposta seja
contemplada”, disse o
deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV), após
reunião da Frente
Parlamentar com a
diretora do DRS 17,
Sandra Tutihashi,
realizada no dia 27,
quinta-feira, na Santa
Casa. Padre Afonso
acredita que dessa forma,
parte da demanda
reprimida da região pode
ser absorvida. “A Santa
Casa tem serviços de
qualidade e uma ótima
capacidade instalada”,
afirmou, depois de visitar
as instalações locais. Na
mesma reunião, também
foi debatida a
possibilidade de incluir na
proposta a ser levada ao
governador, a
possibilidade de também
utilizar a estrutura do
Grupo de Assistência à
Criança com Câncer
(Gaac) para atendimento
SUS.  “É um hospital de
primeiro mundo, que tem
duas salas cirúrgicas
sendo sub-utilizadas”,
destacou Padre Afonso. O
parlamentar afirma que o
maior problema dos dois
hospitais é a falta de

recursos de custeio, o que
poderia ser solucionado
numa parceria com o
Governo do Estado. Um
terceiro ponto da pauta da
reunião se referiu à
destinação de verbas de
emendas parlamentares
para apoiar
financeiramente aqueles
projetos com maior
abrangência regional.
“Vamos tentar continuar o
trabalho conjunto feito na
legislatura anterior,
quando destinamos verbas
para a implantação de
leitos de UTI em várias
cidades e para outras
prioridades.” Região
Metropolitana Uma
discussão mais
aprofundada sobre as
estratégias para
negociação com o
governador para a
implantação da região
metropolitana do
 Vale do Paraíba de
verá ser realizada
 no início de fevereiro.
Ontem o assunto foi
discutido na reunião
realizada logo após a
visita à Santa Casa, mas
Padre Afonso, que é
presidente da Frente
Parlamentar, que a
participação de todos os
deputados.

Frente Parlamentar vai
levar a Alckimin

proposta de
aproveitamento da Santa

Casa de São José dos
Campos para

atendimento SUS

Investimento é destinado
ao aditamento dos
convênios entre a
Secretaria de Estado da
Educação e duas
instituições assistenciais
que juntas atendem 373
estudantes com
n e c e s s i d a d e s
educacionais especiais na
região Na última quinta-
feira, dia 27, o
Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo
Alckmin e o Secretário da
Educação, Herman
Voorwald, assinaram o
aditamento dos convênios
firmados em 2010 entre
a Secretaria de Estado da
Educação e 301
instituições assistenciais
responsáveis por educar
crianças e adolescentes
com deficiências graves e
que não podem ser
incluídas na rede regular
de ensino. A iniciativa
permitirá a continuidade
da ação no exercício

2011 em todo o Estado de
São Paulo e envolve
investimentos de quase
R$ 92,3 milhões. Os
convênios prevêem
repasse de verba às
instituições para o
atendimento de 33 mil
alunos. Só para a região
da Diretoria de Ensino de
Taubaté serão repassados
cerca de R$ 985 mil,
destinados às APAEs de
Caçapava e Taubaté, que
juntas atendem
373 estudantes. “Desde
1995, o Estado de São
Paulo trabalha em
parceria com as APAEs e
demais instituições
f i l a n t r ó p i c a s .
Começamos atendendo
133 unidades
e 13 mil alunos.
 Hoje, temos a grande
satisfação de atingir a
marca de 33 mil
beneficiados, em 301
instituições”, disse o
Secretário Herman

Voorwald. Os recursos
vão auxiliar no pagamento
de professores, diretores
e coordenadores
pedagógicos, além da
manutenção das classes.
Do total de instituições
conveniadas, 260 são
unidades da APAE
(Associação dos Pais e
Amigos dos
Excepcionais) e outras 41
são entidades
assistenciais que também
trabalham com alunos
deficientes. Todas
oferecem atendimento
pedagógico e educacional
em situações de
deficiência motora,
visual, mental ou auditiva,
e também para alunos com
autismo. Convênios de
Taubaté Instituição/
município/ alunos
atendidos/ repasse APAE/
Caçapava/ 171/ R$
451.611,00 APAE/
Taubaté/ 202/ R$
533.482,00

Governo do Estado libera R$
985 mil para atendimento a
estudantes de Apaes em

Taubaté

Como resposta ao
alarmante índice de
violência, registrado nos
primeiros dias deste ano
na cidade, a Polícia
Militar está colocando
em andamento a
Operação Cone Leste
Paulista, a fim de
combater os delitos na
região do Vale do Paraíba.
A operação deve
permanecer com cerca de
50 soldados da PM de
Taubaté, São José dos
Campos, Jacareí e Lorena
em blitz visando coibir
vários crimes em Taubaté,
principalmente. A
comandante da 4º Cia do
BPMI, responsável tanto
pelo policiamento da
parte central do
município, quanto pela
execução dessa ação
especial, a Capitã Paula
Hamad, acredita que já
está garantindo bons
resultados nessa ofensiva.
Segundo ela, a Polícia
Militar fechou na última
quinta-feira, dia 27, um
desmanche de carros
roubados, na Mal. Arthur
Costa Silva, 1381, no
bairro de Santa Luzia,
onde foram recuperados
cerca de quatro veículos
e cujas peças já estavam à

venda numa loja situada na
av. Humaitá onde ocorreu
recentemente um
tiroteio. Durante o
fragrante do desmanche,
no 1º DP, na Av. JK, o
soldado, Sulivan Silva
Souza de 23 anos, que
trabalha na corporação há
três, revelou que os
suspeitos instalaram o
desmanche há menos de
um ano, no local, bem ao
lado da Polícia
Ambiental, numa atitude
desafiadora. “Ainda bem
que a Polícia Militar,
mantém os olhos e
ouvidos bem abertos e
sabe agir na hora certa”,
relatou. Para a Capitã
Paula, a Polícia Militar
não está imóvel. “Nós
estamos também agindo
em bares e locais
suspeitos de ser ponto de
tráfego drogas,
conseguimos fechar/
autuar pelo menos cinco
bares na parte baixa da
cidade só no início de
noite. A operação Cone
Leste Paulista vai durar
até a 1hora da manhã desta
sexta-feira (sendo
repetida sempre que
necessário), e estamos
conseguindo êxito nessa
força-tarefa, por que

contamos com a ajuda/
parceria tanto da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, através do Depto
de Postura, quanto da
população, que liga e
denuncia atividades
suspeitas, através do 190
ou do 191 e 181 da
Polícia Civil. Temos de
unir forças para termos
segurança em todos os
níveis, já que, as Polícias
não podem estar em todos
os lugares em todos os
momentos, daí a
importância da
participação da
comunidade nessa
verdadeira luta por
cidadania, afirmou
categoricamente” , a
oficial.Como parte desssa
ofensiva conjunta, a
Polícia Civil também
efetuou esta semana,
várias blitz relâmpago
com objetivo de
intensificar o combate ao
tráfego de drogas em
vários bairros da cidade,
efetuando apreensões de
entorpecentes e
recolhimento de
menores. Um sinal de que
Taubaté começa a reagir
nessa guerra contra a
violência urbana e no
caminho da segurança

Polícia Militar coloca a
Operação Cone Leste
Paulista em Ação em

Taubaté
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