A6 CORREIO POPULAR

Campinas, quinta-feira, 30 de novembro de 2017

CIDADES

Xeque-Mate
MARIA TERESA COSTA
teresa@rac.com.br

Desembarque em dezembro
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB),
voltou a defender o desembarque do partido do governo
do presidente Michel Temer (PMDB). Mas disse ontem,
em Campinas, no início das obras de extensão do anel
viário, que a decisão terá que ser partidária, o que só irá
ocorrer após a convenção do dia 9 de dezembro, onde
deve ser eleito presidente da legenda. Mas, se
desembarcar, o PSDB manterá apoio “a todas as reformas
que sejam do interesse do Brasil”, afirmou o governador.
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Prolongamento do anel
viário ganha nova fase
Começa obra entre as rodovias Bandeirantes e Miguel Melhado
Carlos Sousa Ramos/AAN
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Prévias sem disputa
Alckmin também defendeu a
realização de prévias no
partido para a escolha do
candidato tucano que
disputará a Presidência da
República em 2018. Ele
lembrou que o prefeito de
São Paulo, João Doria, só
pôde ser candidato a prefeito

porque ocorreram as prévias
e ele venceu. “A prévia faz
parte do estatuto do PSDB”,
afirmou. Apoiadores de
Alckmin querem eliminar as
prévias e lançá-lo candidato
já na convenção do dia 9,
sem a necessidade de
disputa interna pela vaga.

Enquanto luto
todos os dias
por tratamento e
prevenção às drogas,
os que repudiaram o
PL 90/17 se
escondem na hora do debate. Covardes.
Do vereador Nelson Hossri (Podemos), sobre entidades que se manifestaram
contra seu projeto de multa a usuário de drogas em espaço público.

Pacto
Campinas assinou a Carta Compromisso ao Pacto
Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, um acordo
que viabiliza a colaboração
entre cidades e aumenta a
oferta de financiamento para apoiar e capacitar a administração pública na ação local pelo clima e energia renovável. Até agora, 32 municípios assinaram o Pacto.

Banda
O vereador Carlão do PT
enviou ao prefeito Jonas Donizette indicação para que
conceda isenção do IPTU para a Banda Carlos Gomes,
nos mesmos moldes do que
ocorreu com a Associação
Comercial e Industrial de
Campinas (Acic). A Banda
Carlos Gomes deve cerca de
R$ 44 mil.

Gestão
Prefeitura de Campinas
colocou em operação o sistema de Gestão de Termos de
Acordo e Compromisso
(GTAC). Trata-se de uma ferramenta que disponibiliza
dados e informações de todos os protocolados e procedimentos relacionados aos
Termos de Acordo e Compromissos (TAC), que estão

em andamento na Prefeitura. Atualmente são cerca de
105 TACs em tramitação.

Orçamento
Os vereadores de Sumaré
aprovaram o orçamento para 2018, proposto pelo prefeito Luiz Dalben (PPS), que
prevê receitas de R$ 731,8
milhões para aplicar em manutenção da cidade e investimentos. O montante representa apenas 2,7% a mais
que o previsto para 2017.

Encontro

Ops

Diretos serão gerados
com as obras na segunda
fase do anel viário

O prefeito Jonas Donizette (PSB) não termina o mandato de presidente da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)
em janeiro, como a coluna informou ontem. Ele tem ainda um ano pela frente. Mas
vai tirar férias de um mês da
entidade, período em que a
FNP será presidida pelo prefeito de Palmas, no Tocantins, Carlos Amastha (PSB).
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Segundo a Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp), que fiscalizará as obras realizadas pela
concessionária Rota das Bandeiras, a conclusão da construção é prevista para janeiro
de 2019. A Agência informou
que o trecho de 2,8 quilômetros irá custar R$ 70,8 milhões, custeados pela Rota
das Bandeiras, e deverá gerar
cerca de 360 empregos diretos.
A obra consiste em duas
pistas, com duas faixas de rolamento cada, acostamentos,
faixas de segurança e refúgios. Esta nova fase segue a
primeira etapa de prolongamento da via, entregue no final de 2015, no sentido de
dar mais fluidez ao tráfego regional e aliviar o trânsito em
vias municipais. Neste prolongamento inicial, que tem
5,8 quilômetros de extensão,
são estimados 50 mil veícu-

360

O promotor Leonardo Romano Soares quer acabar com
as indicações feitas pelos vereadores de Santa Bárbara
d’Oeste que, segundo ele, são práticas clientelistas. Em
ação civil pública, ele pede que os assessores não sejam
usados para identificar problemas como buracos nas
ruas e necessidade de poda de árvores, tarefas que,
segundo o promotor, competem à Prefeitura. Se a moda
pega, os vereadores de Campinas ficarão ociosos. Pelo
menos sete deles são reis de indicações: Carmo Luiz
(PSC)), Edison Ribeiro (PSL), Ailton da Farmácia (PSD),
Jorge Schneider (PTB), Marcelo Silva (PSD) e Rodrigo da
Farmadic (PP). Foram mais de 500 cada um.
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Trecho de 2,8
quilômetros vai custar
R$ 70,8 milhões

O deputado federal Luiz
Lauro Filho (PSB) se encontrou com o deputado estadual Chico Sardelli (PV). Eles
conversaram sobre demandas das cidades da região,
além do cenário político regional e as eleições de 2018.
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A segunda fase das obras de
prolongamento do Anel Viário José Roberto Magalhães
Teixeira (SP-083) começou
oficialmente ontem, com solenidade que contou com a
presença de autoridades de
Campinas e região e do governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB). O novo trecho
parte da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e segue até a
Rodovia Miguel Melhado
(SP-324).
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Governador Geraldo Alckmin opera máquina durante lançamento das obras de prolongamento do anel viário

los a passarem diariamente
pelo local.
O vice-prefeito em exercício, Henrique Magalhães Teixeira (PSDB), relembrou o
discurso do governador na
ocasião da entrega da primeira parte do anel viário que leva o nome de seu pai, em
2001. “Eu e toda a minha família estávamos presentes, e
lembramos de uma frase que
o senhor (Alckmin) disse,
que o anel viário ‘era como
se o Magalhães estivesse
abraçando a cidade’. Esse
braço esquerdo do Magalhães que estamos iniciando

hoje, está cada vez mais próximo do Aeroporto de Viracopos, e deve potencializar as
ações. Isso é de extrema importância para a cidade, para
a região e para o País.”
O governador também ressaltou a importância da obra
para aliviar o tráfego nas cidades. “Um dos grandes problemas das regiões metropolitanas é a mobilidade. A gente
perde muito tempo no trânsito, diminui a qualidade de vida e derruba o desenvolvimento na região. Tirar esse
trânsito de dentro da cidade
beneficia a região metropoli-

tana e facilita a chegada a Viracopos. O aeroporto hoje é
o principal ferramenta de desenvolvimento.”
Alckmin adiantou que o
projeto para a terceira fase
de prolongamento do anel
viário Magalhães Teixeira,
prevista para começar após
esta segunda etapa, já está
em fase de aprovação junto
aos órgãos de meio ambiente. A obra futura, segundo a
Artesp, ligará o trecho à Rodovia Santos Dumont (SP-075),
terá seis quilômetros de extensão e deverá demorar dois
anos para ser concluída.

HC ganha equipamento inédito na AL
Aparelho angiógrafo digital biplano permite um diagnóstico altamente detalhado
Gilberto Marques/A2img

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou ontem, de maneira simbólica, a
nova recepção do setor de Radiologia do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, além
de entregar o aparelho angiógrafo biplano. De acordo com
o superintendente do HC em
exercício, Antônio Gonçalves
de Oliveira Filho, a instituição
é a primeira da área pública
na América Latina a receber o
equipamento, que atenderá
cerca de 6 milhões de pessoas
que utilizam o hospital como
referência. “A pessoa que tem
indicação para procedimentos vasculares, de neurologia
ou cardiologia, será atendida
integralmente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) com a
capacidade para vários exames, mas não é possível ser
preciso em um número, já
que há procedimentos que demoram mais e outros menos.”
Para receber o aparelho,
uma sala do hospital teve que
ser reformulada desde a parte
elétrica até o revestimento para proteção contra a radiação.
“Foi feita uma remodelação
da recepção, do setor de cuidados, de pós-exame e procedimentos, climatização e poltronas confortáveis para tratar
melhor os pacientes. O investimento foi de R$ 1,5 milhão,
com recursos da Unicamp”,
explicou o superintendente.
Para a vice-reitora da Uni-

Unicamp é a primeira instituição pública da América Latina a receber o aparelho angiógrafo: exames pelo SUS

versidade, Teresa Atvars, o novo angiógrafo trará benefícios
não só aos pacientes, mas
também aos docentes, alunos, médicos residentes e funcionários que atuam na área.
“Esse tipo de tecnologia é
mais segura para o paciente,
reduz o tempo de internação,
e os exames são muito mais
precisos. Além de tratar bem
os pacientes, nós queremos
capacitar bem os médicos,

sempre estando na ponta da
tecnologia, do conhecimento”, disse.
Com a inauguração da ala
renovada e do equipamento,
ela afirma que a Unicamp encerra o ano com chave de ouro, após ter aprovado neste
mês as cotas étnico-raciais, entre outras opções de ingresso
mais flexíveis, e de ter sido
considerada pelo terceiro ano
consecutivo a melhor universi-

dade do Brasil. “Foi um ano difícil, não podemos ignorar as
questões orçamentárias que
existem na universidade, mas
é preciso olhar também para
a área acadêmica. Quando fazemos esse balanço, elencamos as ações e a sociedade reconhece. Nos enche de orgulho esse reconhecimento e vamos continuar trabalhando
muito para melhorar sempre.” (LG/AAN)

