
Boletim Informativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira   |   Ano 2 - Nº. 21 - Maio a Julho/2010

SAMU já atua nas estradas estaduais

39 técnicos de enfermagem  
são formados pelo ceforH 
Página 6

novos equipamentos 
para uti neonatal do Hrvr 
Página 3

ouvidoria do consaÚde
ligue 0800-7709692

Em Pariquera-Açu, governador Alberto Goldman falou 
para a população e lideranças regionais

Reunião na Secretaria da Saúde finalizou convênio

Foram inauguradas quatro bases do SAMU  
nos municípios de Pedro de Toledo, Iguape e Juquiá

Governador lança  
obras do AME 

Consaúde assume gestão  
do Hospital de Apiaí

CONSAÚDE
LAMENTA
MORTE DO
DR. BARRADAS
 Página 7



2 consaÚde  |  Boletim informativo  |  maio a Julho 2010 

BOLETIM INFORMATIVO - CONSÓRIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - CONSAÚDE - Maio a Julho 2010
Superintendente: Maria Cármen Amarante Botelho  |  Procuradora Jurídica: Amélia Godke  | Diretora Financeira: Christianne Andriello
Diretora de Planejamento e  Gestão Estratégica: Bianca Sant´Ana Pereira |  Ouvidora: Rosemeire Medeiros – Telefone 0800-7709692

EXPEDIENTE
Editora: Nayara Martins  |  Textos: Sueli Correa e Nayara Martins  |  Diagramação: Nelson Manoel Neto
Conselho Editorial: Maria Cármen Amarante Botelho, Rosemeire Medeiros e Sueli Correa 
Tiragem: 1000 exemplares  |  Circulação interna  |   Impressão: Gráfica Itanhaém

Roberto sorri com a 
referência do governador  
a seu nome

 
Desde os dois aninhos, Marina 
freqüentou o Centro de Convivência 
Infantil, a creche do Consaúde. 
Agora que fez quatro anos, ela foi 
para o Jardim da Infância em Iguape. 
Na foto, Daniela (de cor de rosa, 
no colo da tia Jane) despede-se de 
amiguinhos e tias. 

Em sua recente visita a Pariquera-Açu, o governador 
Alberto Goldman saudou nominalmente o diretor 
técnico do HRVR. “Quero saudar Roberto Vilanova, 
figura histórica do Vale do Ribeira”, afirmou Goldman, 
ressalvando que Roberto é histórico não pela idade 
mas por sua atuação política e profissional na região.

O  Laboratório do HRVR obteve 100% de acerto na avaliação mensal 2010 realizada pelo 
Programa Nacional de Controle de Qualidade, patrocinado pela Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas. “Queremos parabenizá-lo por ter atingido este desempenho, que enaltece 
a sua empresa e seus profissionais”, escreveu o coordenador nacional do PNCQ, Dr. José Abol 
Corrêa, em ofício endereçado à superintendente do Consaúde, Maria Cármen Amarante 
Botelho. Ela também parabenizou o pessoal do Laboratório pela conquista.

figura histórica 

laboratório do Hrvr: 100% de acerto Em primeiro lugar, o que seria do Vale do 

Ribeira se não existisse esse maravilhoso 

hospital? Quem reclama de atendimento 

é porque não tem consciência humana 

pois pobre e rico são atendidos iguais, sem 

exceções.

Temos que agradecer a Deus todos os dias 

por termos esse grandioso hospital.

 M.M. – Cajati - 17/05/2010  

***

“Quero agradecer à equipe de 

Enfermagem da UTI, que se dedicou à 

recuperação de minha mãe. Foi um dos 

momentos mais difíceis de nossa família 

mas encontramos apoio, dedicação e 

solidariedade nesse grupo tão especial. 

Que Deus os abençoe e ilumine”.  

Familiares de Antonia Rosa

CONTE COMIGO

Os profissionais do centro cirúrgico do HRI  participaram de treinamento nos dias 
22 e 29 de junho aprimorando os conhecimentos sobre esterilização, limpeza e 
armazenamento dos instrumentos cirúrgicos. 
Segundo a enfermeira Fabiana Gouveia, consultora da empresa Dipromed/3M, 
de São Paulo e responsável pelo treinamento, a capacitação dos funcionários é 
importante para iniciar o processo de certificação em esterilização ao hospital. 
Participaram cerca de vinte profissionais do centro cirúrgico, entre eles, enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfermagem do HRI.
Cozinha -  Dezesseis funcionários que trabalham na cozinha do HRI também 
participaram de capacitação sobre manipulação de alimentos, nos dias 22 e 
23 junho, no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes 
(CMTECE) de Itanhaém. Temas como higiene pessoal – uso de Epis como luvas 
descartáveis, avental PVC, sapato e bota plástica; higienização das mãos e 
higienização ambiental foram temas apresentados. As aulas foram ministradas 
pela nutricionista Kátia Regina M. Ortega e pela enfermeira Josiane Cavalcante 
Blasque de Andrade, ambas do HRI. 

profissionais do 
centro cirúrgico  
do Hri recebem 
treinamento

DESPEDIDA
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Reunião que formalizou convênio para que Consaúde  
assumisse gestão do Hospital de Apiaí

Alta tecnologia 
nos respiradores e 
incubadoras da UTI 
Neonatal do HRVR

O Convênio para a regionalização 
do Hospital de Apiaí foi assi-
nado dia 30 de junho, entre a 

Secretaria de Estado da Saúde, a Associa-
ção Beneficente de Apiaí e o Consaúde. 
Na ocasião também foi assinado o termo 
aditivo para repasse  de recurso do Esta-
do para a unidade. Esse é o começo de 
um novo capítulo na história do Hospital 
de Apiaí com a transferência da gestão, 
atualmente sob responsabilidade ABA, 
para o Consórcio. A mudança de geren-
ciamento da unidade é antiga reivindi-
cação dos prefeitos do Alto Ribeira e a 
conquista foi intermediada, junto à Se-
cretaria de Estado da Saúde, pelo depu-
tado estadual Samuel Moreira. 

O Hospital de Apiaí tem 46 leitos e rea-
lizará 2.400 atendimentos mensais envol-
vendo ambulatório, pronto atendimento e 
pronto socorro, além de cirurgias e mater-
nidade (serão cerca de 60 partos mensais). 
O custo fixo para manutenção dessa estru-
tura será de R$ 800 mil mensais, dos quais 

consaúde assina convênio   
para gestão do Hospital de apiaí

R$ 500 mil serão repassados pela Secretaria 
da Saúde, R$ 150 mil serão rateados entre 
os municípios do Alto Vale – Apiaí (cidade 
sede), Barra do Chapéu, Itaóca, Ribeira e 
Itapirapuã - e os R$ 150 mil restantes virão 
do faturamento SUS. A contrapartida dos 
municípios foi exigência da Secretaria da 
Saúde para repasse de recursos.

O convênio do Consaúde com a ABA, que 
é filantrópica, foi firmado em 7 de maio, po-

rém, a entidade não havia conseguido obter 
a Certidão Negativa de Débitos (CND). A fal-
ta desse documento inviabilizou o repasse 
de recursos da Secretaria da Saúde, situação 
que foi normalizada com a renegociação de 
débitos feita pela ABA.

Além do funcionamento, o Consaúde 
também se responsabilizará pela con-
tinuidade do pagamento da dívida do 
hospital com a Receita Federal.

novos equipamentos para o Hrvr

OConsaúde continua investindo 
em melhorias tecnológicas para 
a UTI Neonatal. Recentemente, 

foram adquiridos três novos respiradores 
e duas incubadoras de última geração, 
com tecnologia que permite melhor mo-
nitoramento dos recém-nascidos sem 
tanta manipulação, que é ruim principal-
mente para os prematuros.

Segundo a chefe da equipe médica ne-
onatal, Cristina Marli Villas Boas Barbosa, 
o objetivo dessa nova compra é melho-
rar cada vez mais o atendimento aos 
bebês. Ela disse que tais equipamentos 
serão utilizados preferencialmente para 
os prematuros extremos ou que estejam 
muito instáveis. 

“São demandas que o Consaúde faz à 
Secretaria de Estado da Saúde, que tem 
nos atendido com o objetivo de garantir 

melhor atendimento na neonatal”, afir-
mou a médica. “A maior beneficiada é a 
população que tem no HRVR o melhor 
lugar para qualquer recém-nascido no 
Vale do Ribeira”, completa a médica.

Além dos equipamentos para a UTI Neo-
natal foram adquiridos, também, monito-
res multiparâmetros, respiradores para UTI 
Adulto e ultrassom. O investimento supe-
rou a casa dos R$ 500 mil.
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Hri participa de encontro nacional  
de aleitamento materno

Profissionais do HRI participaram do 
XI Encontro Nacional de Aleitamento 
Materno (ENAM) e do I Encontro Na-

cional de Alimentação Complementar Saudá-
vel  realizado em junho, no Mendes Conven-
tion Center, em Santos. Foi a primeira vez que 
o encontro ocorre no Estado de São Paulo.

O diretor técnico do HRI, João Henrique 
Tergolino, e a fonoaudióloga Simone Her-

A diretoria do Hospital Regional de Itanhaém (HRI/Consaúde) reiniciou, no início 
do mês de junho, as obras para a construção do almoxarifado e que abrigará 
também a parte administrativa do Hospital. 

A obra já está com a sua estrutura principal concluída. Atualmente, o local está em fase 
de fechamento do prédio e de acabamento final. Serão construídos dois pavimentos – no 
térreo funcionará o almoxarifado e no pavimento superior ficará a parte administrativa.     

Segundo o diretor técnico João Henrique Tergolino, o objetivo é de ampliar o espaço 
físico e, assim, liberar as salas hoje ocupadas pelo setor administrativo para outros 
serviços médicos e melhorar o atendimento à população. A previsão para a conclusão 
final das obras é de 120 dias.       
hospital são João - Também foi construído e já está em funcionamento o almo-
xarifado do Hospital São João, garantindo acomodações adequadas para os materiais 
utilizados nos serviços hospitalares.

obras do almoxarifado são retomadas no Hri 

Gilmar, Lecindo e Regina Célia,  
diretores da ASSPA, em visita à sede

Com o objetivo de concluir a sede 
da ASSPA (Associação dos Servi-
dores da Saúde de Pariquera-Açu) 

para que seja referência em esportes, lazer 
e trabalho social com crianças e adoles-
centes, a atual diretoria busca aumentar 
o quadro de associados. Com apenas um 

asspa busca novos associados
ano de mandato, a diretoria já conseguiu 
ampliar em cerca 30% o número de asso-
ciados mas espera agregar ainda mais.

O galpão, de 300 metros quadrados, que 
servirá como sede da Associação  ainda 
está em construção no terreno ao lado 
da delegacia de polícia mas a piscina já 
foi concluída. Os recursos para a obra são 
oriundos dos eventos que a entidade pro-
move, como o bingo realizado recente-
mente em parceria com os Formandos do 
Curso de Enfermagem das FIVR, e da con-
tribuição dos associados, além de doações. 
Qualquer doação, em dinheiro ou material 
de construção, é bem-vinda.

O presidente Lecindo Amorim Ferreira, 
o vice Gilmar Gomes Pereira e a tesoureira 

Regina Célia Oliveira Barros avaliam que a 
entidade está conquistando credibilidade a 
cada dia. Um dos motivos é que a diretoria 
apresenta balancete mensal dos recursos 
arrecadados e dos gastos. “Quando a gente 
assumiu, a Associação tinha dívidas altas. De-
morou para se recuperar”, afirma Regina Célia.

Na medida em que for crescendo, a ex-
pectativa da atual diretoria é criar na sede 
da ASSPA uma estrutura de lazer, o próxi-
mo passo é promover trabalhos de resgate 
de adolescentes e de prevenção com fi-
lhos dos associados.

Funcionários do HRVR, SAMU  ou do se-
tor municipal de Saúde da prefeitura inte-
ressados em se associar à ASSPA basta pro-
curar um dos diretores no HRVR.

rero participaram da abertura do encontro. 
Nesse dia ocorreu o ato público “Mil mães 
amamentando à beira mar”, que reuniu 
mais de mil mães dos nove municípios da 
Baixada Santista, no Parque Municipal Ro-
berto Mário Santini.  

O objetivo, segundo o diretor João Henri-
que, foi participar do debate sobre a impor-
tância do aleitamento materno e alimen-

tação complementar apropriada. Além de 
capacitar os funcionários e cumprir os dez 
passos para garantir ao HRI o certificado 
Hospital Amigo da Criança.   

Também participaram do encontro, pro-
fissionais da Secretaria Municipal de Saú-
de de Itanhaém e 100 mães e bebês  do 
município, a maioria  delas teve  bebês na 
maternidade do HRI.

Almoxarifado do HRI ficará  
pronto em 120 dias
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Autoridades 
descerram a placa 
da unidade do 
SAMU instalada 
em Juquiá

Descerramento da placa na sede do SAMU 
instalado na rodovia Biguá-Iguape

Dr. Cesar, Prefeito Dinamérico, Maria Cármen,  
prefeita Nilce Miyashiro, prefeito Sergio e sua esposa
Marisa Miyashiro, Cibele Barbieri (DER) e Luiz Augusto

Duas bases foram inauguradas na Rodovia  
Padre Manoel da Nobrega, em Pedro de Toledo

com 4 novas bases, samu/consaÚde  
torna-se pioneiro em estradas estaduais

T reze anos depois de tornar-se o 
primeiro serviço bancado por um 
governo estadual em rodovias fe-

derais, o SAMU/CONSAÚDE torna-se no-
vamente pioneiro com a inauguração de 
quatro bases em rodovias estaduais da 
região. Futuramente esse serviço, agora 
previsto em lei estadual, deve ser instalado 
em outras rodovias de São Paulo. 

A primeira inauguração foi de uma Unidade 
de Suporte Básico, na tarde de 18 de junho, 
no bairro Pé da Serra, no Km 185 da rodovia 
Juquiá e Tapiraí. Na sexta-feira, 2 de julho, fo-
ram inauguradas mais três unidades – duas 
em Pedro de Toledo e uma em Iguape.

A superintendente do Consaúde expli-
cou que as três estradas foram contem-
pladas porque tem os maiores índices de 
acidentes rodoviários no Vale do Ribeira. 
Ela informou ainda que, após aprovação 
de lei estadual que prevê atendimento de 
urgência nas rodovias paulistas, e parcerias 
entre as Secretarias de Transportes e de 
Saúde, o Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) e as prefeituras, foi possível 
construir as bases e consolidar novamente 
o SAMU como serviço de excelência no 

resgate às vítimas de acidentes.
Maria Cármen lembrou, ainda, que coin-

cidentemente o prefeito Décio Ventura 
era presidente do Consaúde quando o 
SAMU foi implantado na BR-116 e, agora, 
ocupa o mesmo cargo quando o serviço 
recomeça com o mesmo pioneirismo nas 
rodovias estaduais. 

A primeira inauguração aconteceu no 
dia 18 de junho, no bairro Pé da Serra, 
em Juquiá, e a unidade atenderá a rodo-
via Juquiá-Tapiraí.

No dia 2 de julho foram inauguradas as 
duas bases que atenderão a Rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, em Pedro de Toledo, e 
a unidade que atenderá a Rodovia Casimiro 
Teixeira (Biguá), no bairro Itatins, em Iguape.

As inaugurações contaram com a partici-
pação dos prefeitos Merce Hojeije (Juquiá), 
Nilce Miyashita (Sete Barras), Bete Negrão 
(Iguape), Sérgio Miyashiro (Pedro de Toledo) 
e Dinamérico Peroni (presidente do Codivar 
e prefeito de Itariri), além de vereadores, fun-
cionários do SAMU e diretores do Consaúde.

Base do SAMU na rodovia Juquiá-Tapiraí

Hri participa de encontro nacional  
de aleitamento materno
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Enfermeira Ruth Gouveia, 
diretora do CEFORH, discursa 
durante a formatura

Formandos do Curso Técnico em Enfermagem 
durante a cerimônia de formatura

Formandos fazem o juramento solene

“Nada é mais gratificante a um ser huma-
no do que ele contribuir para amenizar 
a dor, ajudar o próximo e confortar tam-
bém quando tudo termina”. Com essa 
frase, a enfermeira Ruth Gouvêa, diretora 
do Centro de Formação de Recursos Hu-
manos (CEFORH/CONSAÚDE) encerrou a 
cerimônia de formatura de 39 técnicos de 
Enfermagem na noite de 11 de junho, no 
auditório do KKKK, em Registro. O curso, 
do programa Tecsaúde, teve como objeti-
vo complementar a formação, de auxilia-
res que já atuam no serviço de saúde, nos 
municípios de Registro e Pariquera-Açu, e 
com o novo diploma tornaram-se Técni-
cos em Enfermagem.
“Nos alegramos muito, talvez mais do 

ceforH/consaÚde  
forma 39 técnicos em enfermagem

que vocês pois, como gestora da saúde, 
sei que vão cuidar ainda melhor das pes-
soas”, afirmou a superintendente do Con-
saúde, Maria Cármen Amarante Botelho. 
“Que vocês busquem cada dia mais am-
pliar seus conhecimentos”, recomendou 
a superintendente.
Também falaram aos formandos os coorde-
nadores do curso. A enfermeira Elaine Lima 
de Souza, de Pariquera-Açu, disse que se sen-
tia orgulhosa de ter participado do processo 
que transformou auxiliares em técnicos. 
“Que os conhecimentos adquiridos sirvam 
de norte para ajudar o ser humano”, afirmou. 
“Eu desejo que vocês ajudem a vida a cres-
cer e a se manter e que escutem sempre o 
coração nas grandes questões”, afirmou o 

enfermeiro Nelson Junior Cardoso da Silva, 
coordenador da turma de Registro.
O juramento foi comandado pelo formando 
José Carlos Pereira e os pronunciamentos 
foram feitos por Gisele Ribeiro (Registro) e 
Débora Rosa Ferreira (Pariquera- Açu). 
Entre outras autoridades, também presti-
giaram o evento a diretora municipal de 
Saúde de Registro, Cecília De La Torre, a 
coordenadora das Escolas Técnicas do 
SUS, Luci Emi Guabu, a prefeita de Sete 
Barras, Nilce Miyashita, o médico Edson 
Manoel, diretor técnico do Hospital São 
João, o dirigente de Ensino da Região de 
Registro, Gabriel Marcos Spinula, e Jair Ál-
varo da Silva, representando o deputado 
estadual Samuel Moreira.
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Dr. Barradas, em sua última visita à região, 
no lançamento da obra do AME,  
em Pariquera-Açu

ceforH/consaÚde  
forma 39 técnicos em enfermagem

O prefeito Décio Ventura, presidente do Consaúde, lamentou 
a morte do secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Bar-
radas Barata  e lembrou o seu compromisso com o desen-

volvimento do Vale do Ribeira. “O Dr. Barradas era um profundo co-
nhecedor da área da saúde, das necessidades do setor, das questões 
sociais e estava bastante empenhado em 
promover a saúde regional. Trata-se de uma 
perda muito grande de um político realmen-
te preocupado com nossa região”. 

Décio citou a frase póstuma do ex-gover-
nador Mário Covas para ilustrar a grande 
perda causada pela morte do secretário da 
saúde do Estado. “Quando o Dr. Barradas era 
secretário adjunto da saúde, o então governador Mário Covas disse 
que seu governo poderia ser avaliado pelo crescimento dos indi-
cadores sociais da região. Mais tarde, na qualidade de secretário da 
saúde, Dr. Barradas levou à risca a filosofia de Covas com grandes 

morre o dr. Barradas

consaúde lamenta perda

O médico sanitarista, um dos fundadores do Sistema 
Único de Saúde brasileiro e secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, de 

57 anos, faleceu no sábado, dia 17 de julho, às 20h50, vítima de 
um infarto do miocárdio.

Luiz Roberto Barradas Barata era o maior especialista em saúde 
pública do Brasil. Médico sanitarista formado pela Santa Casa de 
São Paulo em 1976, especializou-se em Saúde Pública pela Uni-
versidade de São Paulo e em Administração de Serviços de Saúde 
e Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Saúde de São Pau-
lo por duas vezes no período entre 1995 e o fim de 2002, assumiu 
a Pasta em 2003. Nos dois principais cargos da Saúde paulista fi-
cou cerca de 15 anos, com cinco diferentes governadores, feito 
que por si só já mostra sua competência.

Ocupou ainda o cargo de assessor dos ex-ministros de Saúde Adib 
Jatene e José Serra, e foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo na gestão do ex-prefeito Mário Covas.

Sob o comando do Dr. Barradas, a Secretaria de Estado da Saú-
de realizou um trabalho inovador. Em sua gestão, a Saúde ga-
nhou 31 novos hospitais, o modelo de Organizações Sociais de 
Saúde para gerenciamento das unidades, o programa Dose Cer-
ta (que distribui remédios gratuitamente), o Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo, duas fábricas de remédios, uma fábrica 
de vacinas, 31 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs),  
diversos mutirões de consultas e exames, Centros de Referência 
do Idoso e ainda  o primeiro hospital público para transplantes 

do Brasil. Toda a rede de 
atendimento do Estado 
foi reestruturada, e uma 
rede de atendimento 
aos casos de câncer 
foi criada. Foi um 
dos maiores entu-
siastas da Lei An-
tifumo aprovada 
em 2009, e um 
dos maiores de-
fensores da hu-
manização do 
a t e n d i m e n t o 
nos hospitais. O Estado alcançou o menor índice de mortalidade 
infantil de sua história e a menor taxa de gravidez na adolescên-
cia. Com ele, ainda, os transplantes tiveram o melhor resultado, 
ano após ano.

Dr. Barradas era admirado e respeitado por toda a classe médica 
brasileira. Não apenas por sua competência e capacidade técnica, 
mas por seu trato com as pessoas no dia a dia. Era também admira-
do por todo o Estado, pois melhorou a vida de milhões de pessoas.

No prédio da rua Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, no chamado 
coração do Quadrilátero da Saúde paulistano, onde fica a sede da 
Secretaria, era querido por todos os funcionários. Conhecia um por 
um, de todos os setores. Rotineiramente, saía de sua sala no quinto 
andar para ir de sala em sala conferir e apoiar o trabalho das pessoas.

Luiz Roberto Barradas Barata (1953 - 2010)

investimentos e priorização do Vale do Ribeira na área da saúde”. 
Na mesma linha de raciocínio, a superintendente do Consaúde 

lembrou que o Dr. Barradas conhecia profundamente a região e os 
problemas na área da saúde pública. “O Dr. Barradas sempre nos 
tratou com muito carinho e respeito, ouvindo as reivindicações 

do Consaúde e se empenhando em alocar 
investimentos e buscar soluções. Grande 
parte da estrutura que a região conquis-
tou na área da saúde foi resultado dessa 
parceria que o Dr. Barradas manteve com 
o Vale do Ribeira”, afirmou Maria Cármen.  
“A gestão do Dr. Barradas foi um marco na 
saúde pública no Vale do Ribeira e no Es-

tado de São Paulo. Nós, da área da saúde, sempre lembraremos o 
quanto o Dr. Barradas foi importante para a saúde pública. Per-
demos um grande profissional, um grande amigo e parceiro 
de todas as horas”, completou a superintendente.

“Nós, da área da saúde, 
sempre  lembraremos o quanto 

o Dr. Barradas foi importante 
para a saúde pública no  

Vale do Ribeira”.
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Goldman fala de conquistas 
do governo do Estado na área da saúde

O governador Alberto Goldman e o prefeito Décio Ventu-
ra, presidente do Consaúde, lançaram oficialmente as 
obras do Ambulatório Médico de Especialidades – Vale 

do Ribeira  e do Centro de Reabilitação Lucy Montoro, na manhã 
de sábado, 19 de junho, em Pariquera-Açu. Logo na chegada, a 
superintendente do Consaúde, Maria Cármen Amarante Botelho, 
acompanhou as autoridades em visita à Casa da Gestante.

Em seguida, todos se dirigiram-se ao palanque, onde encon-
traram prefeitos e vereadores, entre outras lideranças da região. 
Primeiro a falar, Décio Ventura, presidente do Consaúde e pre-
feito de Ilha Comprida, destacou os avanços da saúde pública 
na região, citando o SAMU que, após a concessão da BR-116, 
passou a atender nas rodovias estaduais. 

Em seu discurso, o prefeito Zildo Wach, de Pariquera-Açu, 
lembrou que 50 anos após a construção do HRVR, o AME é um 

governador goldman lança obras 
do ame e do centro lucy montoro 

novo marco na história da saúde pública na região.
No encerramento da breve solenidade, o governador Alber-

to Goldman destacou a importância dos AMEs para melhorar a 
qualidade da saúde pública no Estado de São Paulo desejando 
que o programa seja  no país inteiro.

O investimento total para construção do AME Vale do Ribeira e 
Centro de Reabilitação Lucy Montoro é de R$ 8,4 milhões.

Participaram da solenidade a superintendente do Consaúde, 
Maria Cármen Amarante Botelho, os prefeitos Luiz Koga (Cajati), 
Adriano Dias (Cananéia), Déa Moreira (Miracatu), Merce Hojeije 
(Juquiá), Sérgio Miyashiro (Pedro de Toledo), Zetinho de Oliveira 
(Eldorado), Nilce Miyashita (Sete Barras) e Beth Negrão (Iguape), 
além de diretores municipais de saúde, ex-prefeitos, ex-verea-
dores, diretores de Saúde dos municípios e demais lideranças 
da comunidade.

Obras do Ame Vale do RibeiraGovernador visitou a Casa da Gestante acompanhado
do secretário, prefeito, diretor do HRVR  e da 
superintendente do Consaúde, entre outras autoridades




