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ZONEAMENTO

Litoral teráregra
parausodesolo
AsquatrocidadesdoLitoral

Norte terãoumanovaregra

parausoeocupaçãodosoloe

paraasatividadeseconômi-

case turísticasem2015,quan-

dodeveseraprovadoonovozo-

neamentoecológico-econômico

daregião litorânea.Depoisde

cincoanosdedebates, represen-

tantesdoEstado,dascidadese

dasociedadecivil chegarama

umaminutadogerenciamento

costeiroqueseráanalisadopela

equipe jurídicadaSecretariade

EstadodoMeioAmbiente,para

depoisserapresentadoemau-

diênciaspúblicas. “Trata-seda

revisãodoatualplano,queéde

2004”,disseLuizRobertoNuma

deOliveira, coordenadordege-

renciamentocosteirodoEstado.

“Atividadesnáuticase turísticas

mereceramdestaque”,disseo

advogadoMarcosCouto.

CACHOEIRA

CançãoNovafaz
eventosertanejo
AcomunidadecatólicaCanção

Nova,deCacheiraPaulista, reali-

zaentrehojeeopróximodomin-

goaoitavaediçãodoevento

“CançãoNovaSertaneja”,que

teránesteanootema: “Família,

PaieMãe:aporteiradavida”.

Sãoesperadas50milpessoas.A

programaçãoterámissas,pales-

trasemomentosdeoraçãocom

missionáriosdaCançãoNova.

Amanhã,às 16h,opadreValdivi-

noBorges Junior,deGuarinos

(GO) faráumamissacomcavalei-

rose toquedeberrante.

CRUZEIRO

Parceriasentregam
200casaspopulares
Duzentas famílias saemhojeda

filadahabitaçãoemCruzeiro.

EmumaparceriaentreosGover-

nos federaleestadual, alémda

prefeitura,ascasaspopulares

serãoentregueshoje, apartir

das9h,naRuaJanderWillerCar-

neiro,noDistrito Industrial II, na

rodoviaAvelino Júnior.Ascasas

fazempartedosprogramasMi-

nhaCasaMinhaVidaedoCasa

Paulista.Ogoverno federalen-

tracomR$76mil eodoEstado

comR$20milemumprazode

10anosparapagamento.
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XANDUALVES

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

A vida em primeiro lugar,
sempre. É com essa meta
que o Corpo de Bombeiros
de São José faz hoje, na re-
gião sul, um simulado de um
acidente de trânsito grave,
com cinco vítimas, para cha-
mar a atenção para a impor-
tância da prevenção.

O exercício ocorrerá no
cruzamento da avenida Cida-
de Jardim com a rua Salinas,
no Bosque dos Eucaliptos,
na zona sul, a partir das 15h.

Será simulado um atrope-
lamento de cinco pessoas na
calçada por um carro desgo-
vernado, que também colidi-
rá com uma moto.

É um acidente semelhan-
te ao ocorrido em São Paulo,
no último dia 9 de novem-
bro, quando um veículo inva-
diu a calçada e atingiu 15
pessoasna saída de uma igre-
ja evangélica.

Foram atropeladas sete
crianças e oito adultos, sen-
do que um menino de 3 anos
morreu no hospital, quatro
dias depois do acidente.

Resgate. Além dos bombei-
ros, participarão do exercí-
cio em São José socorristas
do Grau (Grupo de Atendi-
mento e Resgate às Urgên-
cias), que usarão um helicóp-
tero, agentes municipais, Po-
lícia Militar e Defesa Civil.

Segundo o capitão Anto-
nio Carlos Bernardes, co-
mandante dos bombeiros da
região de São José e Jacareí,
a proposta é alertar para os
riscos do trânsito e da neces-
sidade de se investir esfor-
ços na prevenção.

“Imprudência, excesso de
velocidade e ingestão de be-
bida alcoólica são responsá-
veis por 90% dos acidentes.
Isso por ser evitado”, disse.

Por isso, o local do simula-
do foi escolhido a dedo.

Acidentes. No primeiro se-
mestre deste ano, a avenida
Cidade Jardim superou a ave-
nida Juscelino Kubitschek co-
mo a campeã de acidentes na
cidade. A via registrou 30 aci-
dentes com vítimas em seis
meses, com três mortes.

Na manhã de ontem, um
homem de36 anos foi atropela-
do por um carro desgoverna-
do na estrada velha, paralela à
avenida Bacabal, na região sul
de São José.

Ele foi socorrido e levado
inconsciente e com diversos
traumas para o Hospital Muni-
cipal, onde segue internado
em estado grave e correndo
risco de morte.

“O exercício simulado vem
ao encontro com esse aciden-
te, pois nossa meta é reduzir
os acidentes de trânsito, atra-
vés da prevenção”, afirmou
Bernardes. “O foco é chamar a
atenção da população para di-
rigir com segurança e não vi-
rar mais uma vítima.”

Jacareí. Os bombeiros farão
também um simulado de aci-
dente na rodovia Nilo Máxi-
mo, em Jacareí, no próximo
dia 28 de novembro, às 9h.

“Também lá os acidentes
são constantes”, disse o co-
mandante dos bombeiros. l

ExercícioocorrehojenocruzamentodaCidadeJardimcomaSalinas, umdos lugaresmaisperigososdo trânsitodeS.José

“Imprudência, excesso de
velocidade eálcool
respondempor 90%dos
acidentesde trânsito. E
issopode ser evitado”

ANTONIOCARLOSBERNARDES

COMANDANTEDOSBOMBEIROS

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

O CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina) estabele-

ceu regras para os atendi-
mentos pré-hospitalares mó-
veis de urgência e emergên-

cia, dentre eles o Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel de
Urgência), que atende pacien-
tes do SUS (Sistema Único de
Saúde).

Publicada no “Diário Oficial
da União” no último dia 19, a
norma estabelece critérios pa-
ra melhorar a assistência ofere-
cida nestes serviços, além de
complementar outras duas re-
soluçõespublicadas em setem-
bro pelo CFM, com regras para
UPA e prontos-socorros.

Entre as diretrizes para os
serviços móveis, oCFM estabe-
lece que as ambulâncias de-

vem, obrigatoriamente, priori-
zar os atendimentos primários
(em domicílio, ambiente públi-
co ou via pública) por ordem
de complexidade e não a trans-
ferência de pacientes dentro
da própria rede.

As macas das unidades mó-
veis não poderão ficar retidas
em hospitais ou UPA’s após o
transporte de pacientes.

O médico que regula as ur-
gências do Samu terá prerroga-
tiva sobre a “vaga zero”, que
determina prioridade no aten-
dimento a pacientes em risco.

Mauro Britto Ribeiro, 1º vi-

ce-presidente do CFM, disse
que as normas visam evitar a
precarização do Samu. “É res-
ponsabilidade dos gestores to-
marem providências para que
este projeto continue a salvar
vidas”, afirmou.

Opinião. Para Eduardo Gua-
dagnin, secretário executivo
do Consavap (Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Alto
Vale do Paraíba), grupo res-
ponsável pelo Samu Regional,
as normas ratificam a atribui-
ção do serviço. “A resolução é
muito positiva para nós.” l

NormadoConselho

FederaldeMedicina

determinaqueveículos

deurgênciadevemser

usadosnoatendimento

primáriodepacientes

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Para conscientizar morado-
res da região da importân-

cia de se evitar bebida alcoóli-
ca e direção, os bombeiros fa-
rão, em dezembro, uma segun-
da blitz educativa em bares de

São José. A primeira foi realiza-
da no início de novembro, de
forma experimental.

“Distribuímos material e
conversamos com as pessoas.
O foco é alertar para os riscos
de beber e dirigir”, disse o capi-
tão Antonio Carlos Bernardes,

comandante dos bombeiros
de São José e Jacareí.

Tambémos alunos da Facul-
dade Anhanguera, em São Jo-
sé, serão abordados por bom-
beiros no dia 27 de novembro
em uma blitz para se evitar
acidentes.

“Eles estão na faixa etária
da maior parte das vítimas, por
isso iremos conversar com es-
se público”, disse Bernardes.

Antes, em 24 de novembro,
os bombeiros farão uma blitz
educativa na rodovia Nilo Má-
ximo, em Jacareí. l

kSIMULADO

Umcarrodesgovernado irá

subirnacalçadaeatropelar

cincovítimas,que terãodiver-

sosgrausde ferimentos

kQUANDO

Hoje,às 15h,nocruzamento

daavenidaCidadeJardimcom

aruaSalinas, nazonasul, local

comgrande incidênciadeaci-

dentesemSãoJosé

kMOTIVO

Alertarparaoriscodeaciden-

tesepromoveraprevenção

kQUEM

Bombeiros,PolíciaMilitar,

agentesde trânsito,guardas

civismunicipais, socorristas,

médicoseumhelicóptero

Emergência. Equipe do Samu atende ocorrência no Banhado,

commulher em trabalho de parto; serviço vai seguir padrão

20
blitzedaLeiSeca
foramfeitasemSãoJosé,
desde junho, com1.500
veículosvistoriadose20
detidosporembriaguez

Treino. O Corpo de Bombeiros de São José, que recebeu viaturas em julho, faz hoje um simulado

de um atropelamento no cruzamento da avenida Cidade Jardim com a rua Salinas, na zona sul

SEGURANÇAALÉMDOS BOMBEIROS, SIMULADO REÚNE SOCORRISTAS, GUARDASMUNICIPAIS, PM, DEFESA CIVIL E O HELICÓPTERO ÁGUIA

Bombeiros fazemsimuladode
acidenteparaeducarmotorista

NOVOREGRA VEÍCULOS NÃO DEVEM SER USADOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

CFMregulausodeambulâncias

PREVENÇÃO

Bombeiros fazemblitz embares de S. José
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