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GOVERKO Ç U Ê R E T A LIHERfl RECURSOS
PARA P? DESABSTnADnS DE UnATUjBA

O governador Orestes Querela, atendendo pedido do prefeito
Ubatuba, Pedro Paulo Pinto, liberou ontem (22),

de

no Palácio; dos Ban-

deirantes, recursos a fundo perdido da ordem de Cz$ 11 milhões ao município v/i t ima i Io pelas chuvas dos últimos dia P, e çue causou seis mortes e sete ferA 'c^ desalojando perto de duas mil pessoa?, das quais,
400 estão

dese-, ivigadas. N'a ocasião, o governador

determinou, ainda,

o envio de três grupos cia Patrulha Rodoviária, da Secretaria do? Trans
portes, para as regiões atingidas; ordenou que a Secretaria de Obras,
através do DAEE, drenasse rios e córregos da cidade; e que o Departamento de Obras Publicas (DOP) refizesse as pontes destruídas e perenisasse as estradas vicinais afetadas pelas enchentes*
No mesmo f' ato, o chefe do Executivo paulista, informou,que a
Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista (9UDELPA),libe rara recursos, objetivanrio o escoamento das aguas pluviais das regiões atingidas; r.s para que sejam construídas oito passagens de agua
sob a
chuvas»
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Av.Lovegildo Dias Vieira, um dos pontos Omais atingidos pelas
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Segundo o governador, a situação do Estado com relação ss chuvas
"preocupa"* "A cidade de Cubatao, tarobom ^atingida pelas chuvas tem pr£
blemaa«"No ultimo final de semana, o Governo do £stsrío liberou ao mu05

nicípío Cz£ 10 milhões, para que a Prefeitura tome providencias, no
sentido de remover

as famílias do bairro "Cota", explicou o governado!

Com relação as enchentes do í"iio c.: Janeira, Quércia disse, que
manteve hoje (ontem) pela manhã, contat) telefónico com o seu colega
do Rio, Moreira Franco, o informou-lhs que diversas entidades paulistas estão se mobilizando no sentido de enviar alimentos e remédios as
populações flageladas daquele Estado* Independente disso - ressaltou
Quércia -, o Governo do Estado de são Paulo está disposto a ajudar no
que for possível, o Rio de 3aneiro", concluiu*
No que diz respeito à situação ate ontem, no município de Ubatuba, o prefeito da cidade, Pedro Paulo Pinto, informou, que "esta caminhando para a normalidade, e

apesar dos prejuízos calculados em

Cz$ IDO milhões, com a ajuda que o governador deu, poderemos voltar ao
normal dentro do três meses, aproximadamente", concluiu o prefeito*
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