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"Apadrinhado" por Vieira, aumento 
de mototaxistas é barrado na Câmara
Decisão revolta autor de projeto, que pedia cinquenta vagas para o serviço na cidade; vereadores 
trocam acusações sobre atenção a propostas para mobilidade urbana e geração de empregos

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os vereadores de Cruzeiro re-
provaram por 7 votos a 2 o pro-
jeto de autoria de Paulo Vieira 
(PR) que sugeria o aumento de 
16 para 50 no número de va-
gas para regularizar o serviço 
de transporte individual por 
meio de motocicleta, os mo-
totaxistas. A proposta previa 
ainda um tempo de até quatro 
anos para que os motociclistas 
se adequassem às exigências.

A harmonia que pairava 
na Câmara de Cruzeiro ficou 
estremecida depois da última 
sessão. Mais votado da última 
eleição, Vieira entendeu a 
reprovação de um de seus 
projetos como uma “declaração 
de guerra”. O autor da matéria 
se recusou a gravar entrevista, 
alegando que só se manifesta-
ria após consultar o Ministério 
Público, mas pouco antes da 
votação da matéria em plená-
rio o parlamentar justificou 
a necessidade de aprovação 
alegando que Cruzeiro tem so-
frido com a falta de empregos.

“Nós vivemos em Cruzeiro 
um período muito difícil de 
desemprego. São poucas as 
famílias que não têm pelo 
menos um desempregado em 
casa. A mensagem que eu levo 
aos colegas vereadores é que 
temos que combater a pobre-
za”, justificou em plenário.

Ele disse ainda que o período 
O vereador Paulo Vieira, autor da proposta que foi derrubada na última sessão da Câmara em Cruzeiro
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Prefeitura de Silveiras inaugura primeiro consultório 
oftalmológico após repasse do Ministério da Saúde
Cidade que enfrenta acúmulo de atendimentos passa a contar com unidade após investimento de quase R$ 70 mil

Lucas Barbosa
Silveiras

Atendendo uma antiga ne-
cessidade das famílias de Sil-
veiras, a Prefeitura inaugurou 
no fim de maio o seu primeiro 
consultório oftalmológico mu-
nicipal. Através da melhoria, 
que contou com um investi-
mento de cerca de R$70 mil, 
a secretaria de Saúde tentará 
zerar a fila de espera por aten-
dimentos desta especialidade 
médica.

Realizada na manhã do 
último dia 22, a cerimônia de 
inauguração do consultório 
oftalmológico, localizado na 
Unidade Mista de Saúde do 
Centro, contou com a presen-
ça do prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) e diversas outras 
autoridades municipais.

Segundo a diretora de Saú-
de, Andreza Maura de Lacerda, 

a aquisição dos equipamentos 
da unidade foi viabilizada 
através dos recursos de uma 
emenda parlamentar de R$ 60 
mil, encaminhada pelo depu-
tado estadual Cássio Navarro 
(PSDB), e uma contrapartida 
municipal de R$ 10 mil.

Além de consultas de rotina, 
na unidade serão oferecidos 
diversos tipos de exames 
oftalmológicos básicos. “Con-
tamos com estrutura para     
averiguamos, por exemplo, 
se o paciente está sofrendo de 
miopia, catarata ou complica-
ções na retina. Para nós, este 
consultório é um sonho, já que 
tínhamos uma demanda de 
mais de duzentos encaminha-
mentos parados, aguardando 
atendimento na rede estadual 
de saúde. Nossa expectativa 
é em breve zerar esta fila, já 
que projetamos realizar uma 
média de cem atendimentos 

mensais”, explicou a diretora 
de Saúde, que revelou ainda 
que alguns moradores chega-
vam a aguardar mais de dois 
anos para serem atendidos 
em unidades estaduais ou 
regionais. 

Mais melhorias – No último 
dia 23, a Prefeitura inaugurou 
dois consultórios odontológi-
cos equipados através de um 
investimento municipal de 
cerca de R$ 50 mil. As unida-
des, que funcionarão nos ESF’s 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia) do Centro e do Bairro dos 
Macacos oferecerão diversos 
procedimentos odontológicos 
como restaurações, extrações, 
limpeza, raspagem, avaliação 
de lesões, prevenção e promo-
ção de saúde bucal.

A expectativa municipal 
é que as unidades realizem 
até trezentos atendimentos 
mensais.O prefeito Guilherme Carvalho (centro) inaugura consultório com investimento de cerca de R$70 mil

Foto: Divulgação PMS

de quatro anos de adequação 
não significa que os profissio-
nais iriam circular com moto-
cicletas sem condições, mas 
sim, seria um tempo necessário 
para o financiamento de um 
veículo a quem necessitasse. A 
princípio, o número de vagas 
sugerido por Vieira era ainda 
maior, mas ele resolveu deixar 
em cinquenta. “A questão de 
aumento de vagas foi muito 
debatido pelos vereadores. Eu 
me ‘curvei’ pelas cinquenta 
vagas, afastando-me da minha 
ideia inicial”.

Contrários – Um dos votos 
contrários foi de Sandro Feli-
pe (SD). Durante a sessão, ele 
alegou que não há qualquer 
ataque pessoal, mas que após 
discutir em audiências públi-
cas, chegaram à conclusão que 
as atuais 16 vagas para moto-
taxistas na cidade atendem à 
demanda da população. 

Ao justificar seu voto, Felipe 
causou polêmica ao relatar 
que uma das razões pelas 
quais seria contrário a medida, 
seria o possível reajuste na 
tarifa do transporte público. 
“Hoje, não posso votar contra 
a empresa de ônibus, que gera 
emprego, e também contra os 
taxistas. Não é aumentando o 
número de vagas de motota-
xistas que vamos resolver essa 
situação. Temos que ter muita 
responsabilidade, até porque 
recebemos a informação da 
empresa de ônibus que opera 

na cidade, que se aprovarmos 
essa matéria, vão ter que subir 
o preço da passagem”, afirmou 
em plenário.

Mesmo fazendo parte da 
mesma bancada que Vieira, 
o vereador Sergio Blois (PR) 
também foi contrário. Ele disse 
que mudou de ideia após uma 
análise mais profunda. “Me 
preocupo muito com relação 
a geração de empregos, mas 
acabei me lembrando que fize-
mos nove audiências públicas 
sobre todo sistema, chegando à 
conclusão que o número ideal 
de termos 16 vagas”.

Revolta – Após o anúncio 
da reprovação do projeto, o 
vereador Paulo Vieira se revol-
tou com o resultado, inclusive 
atacando demais sistemas de 
transporte da cidade.

Vieira chegou a afirmar que 
existe fraude na concessão de 
trabalho para taxistas. “Irei ao 
MP do Estado e à delegacia de 
polícia, porque existem frau-
des na concessão de taxistas 
que não estão trabalhando”, 
acusou.

O autor da proposta rebateu 
a justificativa do vereador 
Sandro Felipe, criticando a 
posição de outros vereadores. 
“Foi colocado que a empresa 
de ônibus aumentaria a tarifa. 
A que pontos que chegamos 
em Cruzeiro. O parlamento se 
curvando a uma empresa que 
sequer participou de licitação”, 
atacou.
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Atos e Fatos
“Haverá salvação para um país que se 
declara deitado eternamente em berço es-
plendido e cujo maior exemplo de dinâmica 
associativa espontânea é o carnaval?”

Márcio Meirelles  Roberto Campos, 2000

"A direita com suas nuances nunca 
foi no Brasil uma bandeira. Pelo 

contrário, vivia na clandestinidade 
como os regimes autoritários."

LIBERALISMO TUPINIQUIM
A esquerda e a direita surgiram na 

revolução francesa. 
Se tratava apenas de uma posição 

das cadeiras no parlamento. 
Os favoráveis a situação eram os 

que se sentavam a direita e o esquer-
distas, a oposição.

Tratava-se meramente de uma 
posição de cadeiras no parlamento e 
não ideologia política. 

O conceito de direita e esquerda 
se caracteriza fortemente após a 
Segunda Guerra Mundial, com a 
instituição da” guerra fria”.

No mundo, e com variações con-
ceituais no Brasil, a direita passa a 
ser caracterizada como conservadora 
(aceita as mudanças via parlamento); 

reacionários(fazem reação ao des-
respeito à democracia); entendem o 
Estado longe da intervenção nas ati-
vidades econômicas; são considera-
dos fascistas (de difícil entendimento 
do porquê), enfim, os conservadores 
acreditam nas transformações natu-
rais do comportamento da sociedade 
e não na mudança violenta, na luta 
armada, nas mudanças radicais. 

Por fim, liberais e socialistas.
A grande diferença entre a esquer-

da e a direita é que o liberalismo eco-
nômico- nasceu antes do liberalismo 
político -, a economia se move pelo 
interesse privado dos indivíduos e o 
respeito a liberdade individual.

Adam Smith trouxe para o mun-
do esta visão base do capitalismo 
moderno.

O seu livro “Uma investigação 
sobre a Natureza e as Causas da 
Riqueza da Nação” é uma obra lida 
até os dias de hoje. Foi escrita no 
século XVIII e ficou conhecida como 
a “Riqueza das Nações”.

Por outro lado, o regime comunis-
ta, socialista, esquerda, não reconhe-
cem a liberdade e a responsabilidade 
individual das pessoas, ao Estado a 
função de decidir o seu destino.

O regime socialista foi soterrado 
pela queda do Muro de Berlim, em 
1989, e o regime capitalista passa a 
dominar o mundo.

O regime capitalista encontra-se 
em fase de mudança onde a sua base 
política, o sistema democrático, 
enfrenta problemas de representa-
tividade, consequentemente a falta 
de líderes mundiais e um fenômeno 
que assusta as maiores economias do 
mundo onde os regimes autoritários 

deverão assumir, nos próximos cinco 
anos, a hegemonia econômica do 
mundial.

A terminologia esquerda e direita 
não é unanime no mundo, pois nos 
Estado Unidos um “liberal” é con-
siderado como alguém de esquerda, 
onde a presença do Estado deve ser 
presente, provendo serviços aos cida-
dãos, direito as minorias etc.

A presença e atitudes de Trump 
estaria mais voltada à esquerda de-
mocrata do que a direita republicana.

A direita com suas nuances nunca 
foi no Brasil uma bandeira. Pelo con-
trário, vivia na clandestinidade como 
os regimes autoritários.

A revolução de 64 ressuscitou o 
termo para justificar a luta armada 

contra a esquerda brasileira que 
ganhou corpo e forma com o regime 
de exceção.

Por outro lado, a esquerda passou 
a ser símbolo da inteligência, das 
discussões acadêmicas e na formação 
dos jovens.

O presidente Bolsonaro está mais 
para o centro, já o ministro Paulo 
Guedes, é um liberal convicto de 
formação acadêmica das mais res-
peitadas. 

Para a implantação do liberalis-
mo no país muito chão para trilhar. 
Criamos uma sociedade dependente 
do Estado que não aprendeu ainda 
o que é assumir responsabilidade e 
confunde liberdade individual com 
liberalidade.

A Lava Jato mostrou claramente 
a falta de reponsabilidade dos polí-
ticos, dos empresários, dos órgãos 
do Estado e de uma sociedade que 
tem como lema “levar vantagem” 
em tudo.

O exemplo mais vivo de nossa 
batalha a enfrentar é afirmar que o 
ministro da Economia esteve em 
todas as comissões para explicar 
a reforma da previdência que está 
sendo estudada ao longo dos últimos 
25 anos.

O ideal seria que não estivésse-
mos em um nível tão baixo de en-
tendimento do momento que o país 
atravessa para o ministro reiterar:” 
o poder é dos senhores, assumam a 
responsabilidade”, que funcionária 
melhor se tivéssemos uma oposição 
mais disposta ao diálogo e menos a 
polarização de ideias que não existem 
mais.

Esquerda, Direita, volver!

Centro Turístico Cultural é alvo 
de reclamação por som alto 
próximo a velório em Guará
Moradores relatam “falta de respeito” e Turismo promete mudanças

Larissa Diamantino
Guaratinguetá

Inaugurado no último dia 26, 
o Centro Turístico Cultural Luiz 
Carvalho dos Santos tem causado 
problemas a quem passa a noite no 
Velório Municipal de Guaratinguetá, 
que fica a poucos metros de distância. 
De acordo com as reclamações, o som 
propagado em eventos realizados no 
local tem perturbado o momento de 
despedida.

Segundo a Prefeitura, o espaço, 
idealizado pela última gestão da 
secretaria de Turismo, tem como 
objetivo receber a população com 
atividades de culturais, apresentações 
teatrais e área para exposições. Com 
o investimento de R$ 1,65 milhão por 
parte do Governo Estadual, o Centro 
Multiuso Turístico Cultural está inter-

ligado à Estação Ferroviária por meio 
de um corredor paralelo à linha do 
trem para passagem de pedestres. O 
corredor segue em obras.

“Com música alta e infantil, com 
alto falante e tudo, com a maior falta 
de respeito com a dor do próximo”, 
contou João Paulo Oliveira, um dos 
moradores da cidade que questionou 
o funcionamento do centro próximo 
ao velório. Ele registrou a ocorrência 
em seu perfil no Facebook e na Ouvi-
doria da Prefeitura de Guaratinguetá.

Segundo o secretário de Turismo, 
João Pita, o prefeito Marcus Soliva 

(PSB) pediu que seja feito um estudo 
para mudar a direção do som, o que 
é tratado como um projeto a longo 
prazo. Pita afirmou ainda que para 
que o procedimento seja realizado é 
necessário que a empresa vencedora 
faça um novo estudo, caso contrário 
o município perderá a garantia do 
contrato licitatório.

“Pensando em uma resolução a 
curto prazo, a secretaria de Turismo 
apresentará ao prefeito um projeto 
para aumentar o número do IML 
em três metros, a fim de minimizar 
o barulho”, ressaltou.

Moradores da Rocinha 
reivindicam melhorias
no atendimento da saúde
Secretária de Saúde tem reunião com moradores da zona rural

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os moradores da Rocinha, bairro 
da zona rural de Guaratinguetá, se 
reuniram na última semana com 
a secretária municipal de Saúde, 
Maristela Macedo. O encontro foi 
um pedido da população local, que 
aguarda por melhorias no setor e 
apresentou à secretária problemas 
pontuais que se estendem há anos.

A reunião, na última quarta-feira 
de maio,  contou com aproxima-
damente trinta moradores que 
se encontraram na sede do PSF 
(Programa de Saúde da Família) 
do bairro. Alexandre Santos é 
morador da Rocinha e destacou 
as principais reivindicações da 
comunidade. “Está faltando me-
dicamentos. Ela (Maristela) falou 
que não estava. Agora jogou que 
a culpa é do Governo do Estado, 
então está ficando difícil. Veio nos 
ajudar, mas até o momento não 
está ajudando muito”, criticou. O 
morador pediu ainda um veículo 
da saúde municipal para atender 

a região e um médico reserva, na 
falta da médica que atende o PSF 
da Rocinha.

Outra moradora, a dona de 
casa Sandra Alves, que reside a 
seis quilômetros da sede do PSF, 
afirmou que sua ficha médica e 
da família não estava atualizada 
e que não foi comunicada sobre a 
necessidade. “Onde eu moro não 
tem nada atualizado. Eles não vão 
até a gente para falar que precisa 
atualizar. Precisa de um dentista, 
não vai. A gente é mais esquecida 
ainda”.

Outra dona de casa do bairro, 
Fátima Alves, revelou que a maior 
queixa está ligada à atuação das 
agentes comunitárias de saúde. “As 
meninas não vão de casa em casa, 
que pelo certo, devia ser uma vez 
por mês. Quando vão, têm umas 
que saem, preenchem as pranche-
tas na rua e voltam embora. Uma 
não vai nas casas porque é distante 
e porque não trabalha sob o sol”.

Em resposta às reivindicações 
feitas pelos moradores, a secretá-
ria de Saúde afirmou que a queixa 

sobre as agentes comunitárias 
de saúde não foi feita durante a 
reunião e a moradora em questão 
não havia participado do encontro, 
mas a conduta seria analisada 
pelo setor.

Segundo Maristela, a reunião 
tinha como objetivo escutar os 
anseios dos moradores para 
realizar uma programação para 
resolver as demandas. “Entre as 
propostas de âmbito coletivo, to-
das já tinham sido na Conferência 
Municipal de Saúde e já estão con-
templadas no Plano Municipal de 
Saúde. Algumas que não estavam 
contempladas e foram problemas 
operacionais, a gente anotou e 
hoje começamos a solução, por 
exemplo, o dentista diz que não 
faz canal porque não tem material. 
O material foi encaminhado hoje 
já”, concluiu.

Ainda informa a secretária que 
sobre os pedidos pontuais ligados 
a exames e consultas, foi solicitado 
aos moradores que encaminhem 
os pedidos à enfermeira chefe do 
PSF do bairro.

Secretária de Saúde de Guará, Maristela Macedo, ouve pedidos de moradores da Rocinha por melhor atendimento no PSF

Foto: Leandro Oliveira
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Ações ambientais marcam Semana
do Meio Ambiente em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente, instituído em 
1972 pela Organização das 
Nações Unidas, foi comemo-
rado na última quarta-feira, 
5, com diversas ações de 

conscientização em todo o 
país. Em Guaratinguetá, du-
rante toda a semana foram 
realizadas atividades junto 
a população e uma visita 
técnica muito especial dos 
alunos do 6º ano do Co-
légio Focus na Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 

localizada no bairro Campo 
do Galvão. 

Com o acompanhamen-
to dos técnicos da Guara-
tinguetá Saneamento, os 
estudantes conheceram 
todas as instalações da ETE 
e aprenderam na prática 
como ocorre o processo de 

tratamento de esgoto, des-
de a chegada dos efluentes 
à estação, passando pelo 
gradeamento, tanques de 
aeração para a decompo-
sição da matéria orgânica, 
decantação e a liberação 
do esgoto tratado ao rio 
Paraíba do Sul. Além disso, 

também foi apresentado 
às crianças, como é reali-
zada a destinação do lodo 
e  quais são os benefícios 
do esgotamento sanitário 
para a saúde pública e para 
o meio ambiente, já que 
com a destinação correta e 
o tratamento dos efluentes 
é possível reduzir os índices 
de poluição das águas.

De acordo com o coor-
denador do Colégio Focus, 
Leonardo Souza, a visita foi 
muito produtiva. “O passeio, 
além de divertido, foi uma 
oportunidade pedagógica 
muito importante, já que os 
alunos puderam visualizar 
tudo o que eles só têm con-
tato através dos livros e na 
sala de aula, o que gera uma 
grande bagagem de conhe-
cimento e conscientização”, 
disse Leonardo. 

Felipe Parente, coordena-
dor da Guaratinguetá Sanea-
mento, conta que a empresa 
recebe frequentemente a 
população nas estações de 
tratamento. “A visita na ETE 
é a grande oportunidade 
para estimular a conscienti-
zação da comunidade, além 
disso podemos apresentar o 
processo de tratamento de 
esgoto que é tão primordial 
para a saúde pública e a pre-
servação do meio ambiente”, 
ressaltou Felipe.

Para fazer uma visita na 
empresa e conhecer as ins-
talações de uma Estação 
de Tratamento de Esgoto é 
necessário agendar através 
do telefone (12) 2131-8200.

Lorena 
confirma 
366 casos 
de dengue

Da Redação 
Lorena

A secretaria de Saúde de 
Lorena divulgou na sexta-
-feira, os dados de casos 
suspeitos e confirmados 
de dengue na cidade.

Desde o começo do ano 
foram registradas 1.594 
notificações, sendo 366 
casos já confirmados (to-
dos autóctones), 459 ca-
sos suspeitos aguardando 
resultado laboratorial e 
769 casos que foram des-
cartados.

Os casos confirmados 
estão espalhados com um 
aumento significativo nos 
bairros Cecap (67 casos), 
Santo Antônio (56 casos), 
Cidade Industrial (47 ca-
sos), Olaria (19 casos), 
centro (17 casos) e Campo 
dos Ipês e Vila Hepacaré 
(ambos com 16 casos).

Com a crescente dos 
números da doença no 
município, a Prefeitura 
instalou um Hospital de 
Campanha no prédio do 
antigo Ambulatório de 
Especialidades 2, à rua 
Erendy Novaes Ferreira, 
nº 22, no Centro.

O local conta com uma 
equipe médica e de enfer-
magem para atendimento 
exclusivo aos pacientes 
com suspeita de dengue.

O novo espaço atende de 
segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 14h.
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