OPINIÃO

Deputado Carlão cobra mais
recursos para a Saúde
Em artigo publicado em diversos órgãos de comunicação de toda a região, o deputado Carlão Pignatari comenta sobre o caos por que passa o
setor de Saúde. Carlão cita as dificuldades das santas casas, “que estão
à beira de um colapso, com os caixas estourados, dívidas enormes com
fornecedores, um buraco sem fundo, sem uma solução imediata à vista...
O Sistema Único de Saúde precisa urgentemente ser reformulado, porque
a saúde brasileira está na UTI e corre um sério risco de morrer”, cobra o
deputado.

Saúde 1

Carlão aplaude governador Alckmin por liberação de
recursos para o Hospital de Base de Rio Preto
O deputado Carlão Pignatari aplaudiu o governador Geraldo Alckmin por ter liberado R$ 25 milhões para o Hospital de Base de
São José do Rio Preto, unidade prestadora do SUS (Sistema Único de
Saúde). Os recursos serão para modernização do hospital. “Estamos
passando por um momento difícil na saúde, principalmente no que
diz respeito aos atendimentos pelo SUS. O governo federal deveria
repassar mais recursos para esses hospitais, porém não cumpre com
sua parte. O Estado tem socorrido, na medida do possível, com liberação de verbas para salvar hospitais e santas”, disse Carlão.

Saúde 2

Deputado cobra mais
investimentos nas Santas Casas
de Jales e Fernandópolis
O deputado Carlão Pignatari participou de audiência com o Coordenador de Regiões de Saúde, Affonso Viviani Júnior, na Secretaria estadual
da Saúde, oportunidade em que cobrou mais investimentos nas Santas
Casas de Jales e Fernandópolis. A Santa Casa de Jales pediu ao governador
Alckmin novas alas e um Centro de Diagnóstico de Imagem. Para a Santa
Casa de Fernandópolis o pedido foi de liberação de verbas para custeio
do hospital.

Saude 3

Reativação do Iamspe de
Nova Granada, Tanabi
e Estrela d’Oeste
O deputado Carlão Pignatari reuniu-se com o superintendente
do Iamspe, Latif Abraão Júnior, para solicitar a reativação do convênio que foi cancelado nas Santas Casas dos municípios de Nova
Granada, Tanabi e Estrela d'Oeste. Latif explicou que os contratos
foram cancelados para que pudesse pedir uma nova documentação.

Infraestrutura

Vicinais de União Paulista
e Poloni são incluídas na
Lei Orçamentária de 2013
O deputado Carlão Pignatari incluiu na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2013 o pedido de liberação de recursos para a pavimentação de
duas vicinais na região Noroeste Paulista. São as estradas que ligam
Poloni a União Paulista e do Distrito de Taiúva, em Monte Aprazível, até
Macaubal. Os pedidos foram feitos pelos prefeitos de Poloni e União
Paulista, Rinaldo Escanferla (Curimba) e Marli Padovezi Teixeira, respectivamente.

Transportes

Carlão conquista rebaixamento
da rodovia em Nhandeara
O Diário Oficial do Estado publicou o edital de licitação para o rebaixamento da rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Nhandeara.
A obra está orçada em R$ 10,9 milhões. O trecho, entre o km 507,30
e o km 510,70, é um dos pontos mais perigosos da pista, pois cruza o
perímetro urbano, com o registro de diversas ocorrências de acidentes, muitos com vítimas fatais. O pedido foi feito pelo deputado Carlão
Pignatari ao governador Geraldo Alckmin.

Região

Carlão participa da inauguração de
parque ecológico em Santa Fé do Sul
O deputado estadual Carlão Pignatari participou da cerimônia de inauguração do Parque Ecológico Governador Engenheiro Mário Covas, em Santa Fé
do Sul. O parque foi planejado com espaços para pessoas de todas as idades,
num local agradável onde as famílias podem desfrutar de momentos de lazer.
Carlão parabenizou o prefeito Toninho Favaleça, pelas obras que vem realizando à frente da administração municipal.

Expô/Fisav

Deputado destaca Fisav e indústrias de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari destacou
a qualidade dos produtos fabricados pela
indústria da região ao discursar na abertura do Pavilhão das Indústrias e da Expô/Fisav, em comemoração aos 75 anos de Votuporanga. “Nossa cidade tem produtos
de ótima qualidade. Quero parabenizar
a todos os industriais, que muito bem representam Votuporanga e região em todo
o Brasil”, acrescentou. Elogiou também o
Fisav, por realizar uma festa beneficente,
“um exemplo para o Brasil”.

Social

Carlão destina recursos para o
Lar Frei Arnaldo de Votuporanga
O Lar Frei Arnaldo, entidade assistencial de Votuporanga, que cuida
de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos de idade, foi contemplada
com R$ 75 mil. Os recursos foram destinados pelo deputado Carlão Pignatari, por intermédio de emenda parlamentar. Com os R$ 75 mil, a entidade adquiriu um veículo utilitário e uma motocicleta e ainda montou
uma sala de informática para aulas, com 15 microcomputadores e um
data-show.
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