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A NOVA ERA DA TELEMEDICINA NO BRASIL - “Sandra Franco, consultora jurídica especializada em Direito Médico e da Saúde, doutoranda em Saúde 
Pública, MBA/FGV em Gestão de Serviços em Saúde, especialista em Telemedicina e Proteção de Dados, fundadora e ex-presidente da Comissão de Direito 
Médico e da Saúde da OAB de São José dos Campos (SP) entre 2013 e 2018, nos brinda com um texto completo sobre a Telemedicina, agora mais próxima 
da população barretense, com a implantação do Telessaúde no âmbito da saúde pública em Barretos. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2
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Evento reúne grandes nomes do samba, 
pagode e trap em Barretos no feriado

O feriado prolongado de 
Tiradentes está marcado pelo 
clima de Carnaval no Brasil. 
E, em Barretos, um festival 
toma conta do Parque do Peão 
reunindo grandes nomes do 
samba, pagode e trap. O Sam-
ba Barretos acontece até neste 
sábado, 23 de abril.

Nesta sexta-feira, 22, é 
a vez de Ferrugem, Sorriso 
Maroto, Di Propósito, Envol-
vência, Akatu e o trap de Oro-
chi. Já no sábado, 23, a festa 
fica por conta de Raça Negra, 
Belo, Karinah, Turma do Pa-
gode, Pixote, Presença e Ma-
tuê. No intervalo dos shows, 
DJs se apresentam animando 
o público diariamente.

O público pode optar entre 
três setores para curtir os sho-

ws: Camarote, Front Stage e 
Stage-Pista. O Camarote Open 
Premium, além de próximo ao 
palco e de garantir visibilidade 
das apresentações, conta com 
serviço de open bar que inclui 
cerveja, vodca, refrigerante, 
gin e água, acesso e banheiros 
exclusivos. O Front Stage é um 
espaço mais próximo do palco 
com bares e banheiros exclusi-
vos. Já o Stage-Pista também 
tem acesso fácil a banheiros e 
bares espalhados pelo evento.

Uma Praça de Alimentação 
com food trucks, banheiros 
climatizados, áreas de descan-
so, estacionamento e camping 
completam a infraestrutura do 
Parque do Peão. A venda on-
-line ocorre por meio dos si-
tes: Total Acesso e Showpass.

Telessaúde amplia atendimentos 
para a rede primária em Barretos

A prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estendeu os atendi-
mentos do Telessaúde para toda a rede de atenção primária. O serviço conta com uma equipe 
multidisciplinar formada por atendentes, enfermeiros e médicos da saúde, que atende exclu-
sivamente pelo whatsApp no número (17) 3612- 0003, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 
horas. O secretário municipal de Saúde, Kleber Rosa, explicou que o Telessaúde é como uma 
Unidade Básica de Saúde, mas virtual.

1º Rock Festival acontece neste 
sábado em frente à Estação Cultural

Um evento que contem-
pla talentos musicais e em-
preendedores barretenses. A 
primeira edição do Barretos 
Rock Festival acontece neste 
sábado, 23 de abril, a partir 
das 11 horas, em frente à Es-
tação Cultural, na avenida 3 
entre as ruas 16 e 18.

A programação tem en-
trada gratuita e começa com 
a banda Tigre Branco (Rock 
Acústico) com a abertura da 
praça de alimentação, compos-
ta por empresas de Barretos, 
que oferecerão produtos diver-
sificados: Paros do Churrasco, 
Churros da Alegria, cervejaria 
Guilda, Leopoldina Gastrono-
mia, Lopes bartender, Magú 

Sanduicheria e Estação Vila 
Dionísio, de São José do Rio 
Preto. Também haverá feira de 
artesanato, venda de discos de 
vinil, divulgação de produtos e 
serviços.

O rock´roll esquenta a pro-
gramação a partir das 17 horas 
com apresentação das bandas 
The Wire, Cinamon, Skullbas, 
Brainstorm e Quinta Avenida. Os 
shows seguem até a meia noite.

Prefeitura prepara avenida 35 para 
assentamento das novas aduelas

Dando continuidade às obras do projeto de drenagem ur-
bana e prevenção de enchentes, a prefeitura iniciou na última 
segunda-feira (18), a realização de serviços na avenida 35 entre 
as ruas 18 e 20. Na semana passada foram finalizadas as obras 
da rua 22, no trecho entre as avenidas 39 e 41. Página 6

A prefeitura de Barre-
tos e o SAAE divulgaram 
o “abre e fecha” durante o 
feriado prolongado de Tira-
dentes, com base no decreto 
que declarou facultativo o 
ponto nas repartições públi-
cas nesta sexta-feira (22). A 
sede da prefeitura e escolas 
municipais ficam fechadas. 
UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE: 22/4 (sexta-feira) 
– Funcionamento das UBSs 
dos bairros Marília, Améri-
ca e Barretos II, das 7 às 17 
horas. 23/4 (sábado) – Fun-
cionamento das UBSs dos 
bairros América, Christiano 
Carvalho e São Francisco, 
das 7 às 13 horas. SAAE: 
Atendimento de Plantão 
24h: (17) 3321-5300.

COMÉRCIO
Segundo a ACIB e Sin-

comércio, nesta sexta-feira, 
22, o comércio funciona 
normalmente. No sábado 
(23), as lojas abrem das 9 
até às 18 horas.

ABRE 
E FECHA

Professora do 
Unifeb assume 

Comissão 
Permanente do 

CREA-SP Jovem

A Comissão Permanente do 
CREA-SP Jovem está sendo 
coordenada pela professora Ma-
rília Gregolin Costa de Castro, 
que leciona nos cursos de Agro-
nomia, Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Medicina Ve-
terinária e Sistemas de Informa-
ção do Unifeb (Centro Universitá-
rio da Fundação Educacional de 
Barretos). Ela também faz parte 
da Câmara de Agronomia do 
CREA-SP desde 2020 represen-
tando o centro universitário.
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2º Rodeio pela Vida vai reunir grandes nomes da música 

sertaneja e do rodeio em prol do Hospital de Amor
O Hospital de Amor reali-

za entre os dias 9 e 12 de ju-
nho, a 2ª edição do “Rodeio 
pela Vida” em Barretos. O 
evento, que acontece no Re-
cinto Paulo de Lima Correa, 

em prol do HA, contará com 
grandes nomes da música 
sertaneja e uma programação 
completa para os amantes de 
rodeio em touro e cavalo.

ATRAÇÕES
No dia 9 de junho se apre-

sentam Fernando & Sorocaba, 
no dia 10 Eduardo Costa e, no 
dia 11, o evento se encerra 
com show de Teodoro e Sam-
paio, além da final do rodeio.

INGRESSOS E 
PACOTE ARENA

Os preços dos ingressos já 
foram anunciados. Nos dias 9 e 
10 de junho, os ingressos cus-
tam R$ 40,00 e no dia 11 o pre-
ço é de R$ 50,00. Os ingressos 
dão direito ao acesso na arena. 

Quem preferir pode adquirir 
o pacote para os três dias de 
evento, no valor de R$ 120,00.

ÁREA VIP
Quem preferir pode adqui-

rir ingressos diários para a área 
VIP, que também oferece o pa-
cote para os três dias de evento. 
Nesse setor, o acesso custa R$ 
130,00 no dia 9, e R$ 150,00 
nos dias 10 e 11. O pacote para 
os três dias custa R$ 400,00.

ALMOÇO
No domingo, os organi-

zadores também oferecem a 
opção de almoço no valor de 
R$ 40,00. Para mais informa-
ções: (17) 3321-6607. Venda 
de ingressos: ha.com.vc/in-
gressorodeio
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

REMOÇÃO DA FIAÇÃO
Vereador Fabrício Lemos 

(União Brasil) quer obrigar a 
remoção de fios inutilizados de 
postes através de um projeto 
de lei. Não se trata meramente 
de um problema estético, mas 
de um descaso que comprome-
te a segurança e a mobilidade 
da população. Bem pensado!

LEILÃO DO LIXO 1
Após a implantação da taxa 

do lixo, o próximo passo da 
administração pública será a 
formação de um consórcio de 
municípios para transporte, tra-
tamento e destinação final dos 
resíduos em um bloco regional. 
O Consórcio S, formado pela 
Soma Ambiental e pela Seleta 
mira novos ativos como Barre-
tos, Casa Branca e Sales Oliveira, 
revelou o Valor Econômico.

LEILÃO DO LIXO 2
O Consórcio S assinou re-

centemente um contrato com 
duração de 30 anos com o 
Convale, formado pelos mu-
nicípios mineiros de Água 
Comprida, Campo Florido, 
Conceição das Alagoas, Delta, 
Planura, Sacramento, Uberaba 
e Veríssimo. A Lei do Sanea-
mento, que teve o deputado 
federal Geninho Zuliani (União 
Brasil) como relator, permitiu a 
cobrança da taxa do lixo.

NADA PODE 1
Um projeto de lei que proí-

be a utilização de verba públi-
ca em eventos que promovam 
“a sexualização de crianças e 
adolescentes do município” 
foi retirada da pauta de vota-
ção. O vereador Fabrício Lemos 
(União Brasil), que é evangé-
lico, tentou se utilizar da mis-
tura de religião e política que 
costuma não trazer nenhum 
resultado positivo para a co-
munidade.

NADA PODE 2
Além de inconstitucional, 

o projeto de lei ignora a exis-
tência do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e não foi de-
batido com a comunidade que 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

se propõe atingir. O vereador 
Fabrício Lemos, que também 
é advogado, mostrou seu lado 
conservador e tentou impor 
censura.

ARRUMANDO A CASA
Passado o Carnaval - fora da 

época por conta da pandemia 
- Paula Lemos (União Brasil) 
deve começar a arrumar a casa 
para conviver com ganhadores 
da eleição ao governo paulista 
e também da presidência da 
república, a partir de 2023.

CAPITÃO FELIZ
Jair Bolsonaro (PL) está fe-

liz em saber que em São Paulo 
seu candidato Tarcísio Freitas 
(REP) pode ganhar a eleição.

TEM MAIS CANDIDATO
Candidato a vereador pelo 

PV, Jorge Augusto Figo Pes-
soa, o “Jorjão”, se mudou para 
o PDT e colocou o nome a dis-
posição para ser candidato a 
Deputado Federal para as elei-
ções deste ano.

A COMUNIDADE DO ZAP
O WhatsApp confirma acor-

do com a Justiça Eleitoral, dei-
xando o Brasil de fora das ‘co-
munidades’ que rolarão pelo 
mundo. A plataforma é uma 
empresa privada e não pode 
agir como monopólio, que na 
prática fará censura nas elei-
ções de 2022. 
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Reinaldo Domingos
 É PhD em Educação Financeira, presi-

dente da Associação Brasileira de Profis-
sionais de Educação Financeira (ABEFIN) 

e da DSOP Educação Financeira.

A nova era da Telemedicina no Brasil
Sandra Franco, consultora jurídica especializada em Direito Médico e da Saúde, doutoranda em Saúde Pública, MBA/FGV em 

Gestão de Serviços em Saúde, especialista em Telemedicina e Proteção de Dados, fundadora e ex-presidente da Comissão de Direito 
Médico e da Saúde da OAB de São José dos Campos (SP) entre 2013 e 2018, nos brinda com um texto completo sobre a Telemedici-
na, agora mais próxima da população barretense, com a implantação do Telessaúde no âmbito da saúde pública em Barretos. Segue.

O anúncio do final do Estado de 
Emergência em Saúde Pública pelo 
Ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, traz como assunto urgente uma 
nova regulamentação da Telemedi-
cina, especialmente da teleconsulta, 
para que não haja um estado de inse-
gurança jurídica na sociedade.

O próprio ministro disse que 
nos próximos dias deve ter um 
novo ato normativo que trará as 
novas diretrizes para a Telemedi-
cina no Brasil. E nossa esperança 
é que ocorram avanços significa-
tivos que estabeleçam uma nova 
era para a telessaúde no país.

Acelerados por conta das 
necessidades impostas pela pan-
demia da Covid-19 em 2020, os 
atendimentos médicos realiza-
dos por meio de computadores e 
smartphones crescem diariamen-
te e já estão inseridos na rotina de 
médicos e pacientes. 

Importante ressaltar que nos 
últimos dois anos, a Telemedicina 
foi utilizada em duas entre cada três 
consultas. Ou seja, uma metodolo-
gia eficaz que se tornou a principal 
alternativa para que as pessoas não 
precisem ir presencialmente a hos-
pitais e prontos socorros e que se 
provou ser resolutiva.

Alguns números atestam que 
as consultas virtuais estão sendo 
utilizadas cada vez mais no país. 
Segundo dados da pesquisa rea-
lizada pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimen-
to da Sociedade da Informação 
(Cetic), pelo menos metade da 
população brasileira realizou 
serviços de saúde online nos úl-
timos doze meses.

De acordo com o levanta-
mento, a Telemedicina foi a al-
ternativa mais utilizada entre as 
pessoas de maior renda, classes 
A e B, o que representa 42% de 
todas as pessoas que fizeram con-
sultas online. Logo em seguida 
aparecem as classes C, com 22%, 
e as classes D e E, com 20% da 
demanda. A pesquisa contou com 
a participação de 5,5 mil pessoas 
acima de 16 anos e foi divulgada 
no último dia 5 de março.

Os dados indicam que 82% 
dos usuários das classes A e B fo-
ram atendidos online na rede pri-
vada, enquanto 78% dos usuários 
das classes D e E fizeram uso da 
telemedicina na rede pública.

A pesquisa também demons-
trou que quase 40% dos brasilei-
ros que utilizaram o serviço pos-
suem ensino superior. Já os outros 
beneficiados dos atendimentos 
online finalizaram o ensino médio 
(22%) e o fundamental (21%).

A regulamentação da Teleme-
dicina no Brasil foi acelerada em 
razão da emergência em saúde 
pública, reconhecida pela Porta-
ria 188/20 e pela Lei 13.979/20.

O isolamento social, neces-
sário para controlar a rápida 
disseminação do vírus, trouxe a 
urgência de medidas rápidas a 
serem adotadas pelas autoridades 
sanitárias e, uma delas, foi a de se 
permitir a teleconsulta, uma das 
modalidades da telemedicina.

A mais complexa do ponto de 
vista ético e legal, considerando 
que extrai da relação médico e pa-
ciente um dos seus elementos cen-
trais: o exame clínico presencial.

A legislação para garantir a 
segurança de médicos e pacien-
tes precisa avançar. Para tanto, 
tramitam no Congresso Nacional 
dois projetos de lei que preten-
dem regulamentar de uma forma 
mais robusta a Telemedicina.

Os debates dessas propostas 
estão centrados na autonomia, na 
segurança de dados, na qualida-
de do atendimento e na boa re-
muneração dos profissionais que 
atuam na Telemedicina.

É necessário observar as li-
mitações de uma consulta à dis-
tância e os cuidados redobrados 
com relação à segurança de dados 
e princípios éticos representativos 
de direitos constitucionais, como a 
privacidade e a dignidade humana.

Entre os pontos importantes 
discutidos, vale destacar que no 
texto de uma das propostas está 
estabelecido que as operadoras de 
planos de saúde podem oferecer 
serviços de tele saúde, desde que 
não causem impedimentos ou difi-
culdades de acesso ao atendimento 
presencial, caso seja a opção do 
profissional de saúde ou do usuário.

Porém, faltam em ambos 
os projetos de lei um incentivo 
maior a separação e destinação 
de recursos públicos para a am-
pliação, para o acesso à Teleme-
dicina, principalmente no SUS.

Esse deveria ser um ponto a 
ser estudado de imediato, pois o 
atendimento virtual da saúde é 
fundamental para um maior con-
trole e economia dos recursos em 
serviços do setor. É preciso uma 
avaliação mais ampla e um pará-
grafo exclusivo de como esses re-

cursos poderão e deverão ser uti-
lizados por Estados e Municípios.

A Telemedicina, entretanto, 
precisa evoluir para o bem do ci-
dadão e para o bem do sistema de 
saúde, seja ele privado ou público. 
Entre as principais barreiras estão o 
acesso à internet e aos dispositivos 
móveis. É preciso democratizar o 
acesso aos serviços de saúde online.

Precisamos abrir a possibi-
lidade de consulta virtual para 
todos, seguindo inclusive exem-
plos no mundo de países pobres e 
de outros desenvolvidos que tem 
a telemedicina como parte de 
seu sistema de saúde há décadas. 
Apenas para ilustrar três grandes 
sistemas: Índia, Estados Unidos, 
Reino Unido (no sistema de saú-
de britânico, aliás, a primeira 
consulta deve ser virtual).

Esses são grandes desafios 
em um país de enorme exten-
são territorial, com grandes di-
ferenças econômicas e culturais 
e muitos lugares sem condições 
básicas de saúde.

A Telemedicina foi importante 
na pandemia e poderá ser ainda 
mais relevante para se atingir as 
metas de um melhor atendimento 
de saúde à população e da redução 
do gasto global do sistema. Pro-
gramas que envolvam saúde pri-
mária, para que se evitem doenças, 
podem ser amplamente desenvol-
vidos através da telemedicina.

Agora, precisamos encontrar 
caminhos para aumentar e equa-
lizar o acesso à saúde, com o ob-
jetivo de também equacionar os 
gastos de recursos investidos em 
políticas públicas.

Sacar ou não o FGTS que o Governo liberou?
Resgatar o valor de R$ 1 mil 

depositado no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e 
que foi liberado pelo Governo Fe-
deral é realmente uma boa? Vamos 
analisar os detalhes desta situação.

O FGTS é um direito do tra-
balhador do regime CLT. Ele nor-
malmente só pode ser utilizado 
em condições específicas como 
aposentadoria, demissão sem justa 
causa e na compra da casa própria. 
Em alguns momentos o governo 
tem usado de práticas pontuais para 
aquecer a economia como um todo, 
injetando dinheiro na mesma.

Exemplo desse uso foi o caso 
da criação do Saque Aniversário, 
criado em 2020, liberando para 
aquisição de ações, como foi o 
caso da Petrobras e Vale.

Agora se tem mais uma pos-
sibilidade de resgate deste valor e 
novas formas de uso aparecerão no 
futuro, isso porque cada dia mais 
a população brasileira vêm per-
dendo sua capacidade de compra e 
poder aquisitivo.

Isso ocorre pelo fato do dinheiro 
ficar cada dia mais desvalorizado de-
vido ao aumento da inflação. Assim, 
é preciso que o trabalhador tenha 
muita lucidez ao decidir pelo resgate 
desse dinheiro, isso porque o FGTS 
é um fundo blindado, impenhorá-
vel, que está protegido de qualquer 
problema que o trabalhador possa 
ter (ficar inadimplente, ter seu nome 
negativado e até ser executado).

Muitos especialistas em inves-
timentos dizem que o FGTS tem 
uma performance de retorno finan-
ceiro muito abaixo dos tradicionais 
investimentos disponibilizados no 
mercado, o que não deixa de ser 

uma meia verdade.
Porém, é importante ressaltar 

que nos últimos 3 anos, nos quais a 
Selic ficou em patamares de 2% ao 
ano, o FGTS teve uma boa rentabi-
lidade. Muito acima da poupança e 
alguns outros investimentos.

Mas usar ou não usar? É impor-
tante lembrar que esses valores esta-
rão disponíveis a partir deste dia 20 
de abril e irão até 15 de dezembro 
deste ano de 2022. Para os que opta-
rem pelo resgate, este valor de R$ 1 
mil será depositado na conta poupan-
ça social digital, ou na Caixa Tem.

Hoje vejo que existem casos 
que o uso desse valor (R$ 1 mil) 
pode ser interessante, mas depen-
derá da situação financeira de cada 
pessoa. Vamos ver cada uma delas:

INVESTIDOR
Um investidor precisa ficar atento 

ao destino que quer dar para esse di-
nheiro resgatado. É possível que não 
haja necessidade de resgate, ou ainda 
que esse resgate possa ser apenas para 
querer melhor remuneração deste di-
nheiro. Com o aumento expressivo 
da Selic, as aplicações de renda fixa 
ficam muito mais atrativas e com isso 
as perspectivas de ganhos aumentam. 
Duas observações que devem ser con-
sideradas: o que quer fazer com esse 
dinheiro? E qual será o seu destino? 
Lembre-se: o dinheiro do FGTS é um 
recurso financeiro blindado e merece 
uma atenção especial. Sempre reco-
mendo diversificar os ativos investi-
dos e ter dinheiro aplicado no FGTS 
pode ser interessante.

EQUILIBRADO
A situação de equilíbrio finan-

ceiro é a mais complexa. Nela o que 
a pessoa ganha ela gasta, o que mos-
tra uma grande preocupação. Para 

a pessoa que está nessa situação, o 
FGTS é o único investimento que 
está garantido e protegido. Para que 
seja resgatado é preciso saber o que 
será feito com o valor, caso o mesmo 
fique na conta corrente, assim como 
os outros ganhos acabará por se per-
der. Contudo, pode ser uma oportu-
nidade para dar início a uma reserva 
financeira. Deixar o FGTS onde está 
também não deixa de ser uma ótima 
opção, visto que lá estará protegido 
para uma futura aposentadoria.

ENDIVIDADO
Existe uma grande confusão 

quando falamos em estar endividado. 
Trata-se de algo comum e natural. 
Não podemos conotar que uma pes-
soa endividada esteja com problemas 
financeiros. Lembrando que uma 
compra a prazo é dívida e não haverá 
problema se estiver organizado para 
honrá-la em seus vencimentos. Nesse 
caso o resgate do FGTS não deve ser 
para liquidar essas dívidas, se as mes-
mas estiverem dentro do orçamento 
mensal. Não se deve usar uma aplica-
ção blindada para simplesmente an-
tecipar ou pagar dívidas. Talvez seja 
uma boa oportunidade para começar 
a realização de um sonho ou desejo. 
Mas é preciso um diagnóstico finan-
ceiro para uma real visão da situação 
financeira. Isso porque o problema 
não está em estar endividada e sim 
não conseguir guardar parte do ganho 
mensalmente.

SUPER ENDIVIDADO 
OU INADIMPLENTE

São milhões as pessoas em si-
tuação de inadimplência e nome 
sujo e muitas destas têm o fundo 
do FGTS. Aqui a atenção deve ser 
redobrada, visto que por estar nessa 
situação é provável que estas pes-

soas não possam ter dinheiro nas 
contas correntes e tão pouco nas 
aplicações financeiras tradicionais 
em seus nomes. O FGTS, por seu 
um fundo blindado, está protegido, 
o que traz a segurança de que não 
será penhorado. Neste caso, antes 
mesmo de pensar em resgatar, de-
verá fazer uma grande faxina fi-
nanceira, reunindo a família. Será 
necessário reduzir drasticamente os 
gastos, os excessos e desperdícios.

Enfim, em relação a utilizar ou 
não o FGTS, são necessárias análi-
ses e atitudes que serão imprescin-
díveis para o melhor uso, mesmo 
que a escolha seja por deixar apli-
cado nesse fundo, que é um dos 
mais importantes ativos financei-
ros que os trabalhadores possuem.
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“Deixe o seu melhor por onde passar, porque talvez um dia tenha que voltar.” (Chico Xavier)

Ana Maria Prates celebrou mais um niver terça-feira (19), ao 
lado dos filhos Jonathan Eduardo e Anderson, de sua nora 

Márcia, e de suas netas Lorena e Nathalia, recebendo também 
muitas felicitações de amigos e familiares. Parabéns!

A semana começou em festa para Débora Costa, que 
brindou mais um ano de vida segunda-feira (18). 

De todas as felicitações recebidas de seus amigos e 
familiares, as mais especiais ficaram por conta de seu 
pai Geraldo, e de sua irmã Bruna. Tudo de bom Deb’s!

O aniversário é domingo (24), mas a comemoração 
para Vanessa Celestino veio grande, em formato de feriado 

prolongado. Além dos eventos, ela recebe todo o carinho dos 
pais Nivair e Silvia, do irmão e da cunhada, Júnior e Valquíria, 

dos sobrinhos Henrique, os gêmeos Benício e Vinicius, e do 
marido Fábio Sachetto (foto). Parabéns Van!

A terça-feira (19) foi dia de festa para Marco Ortega, 
que celebrou mais um aniversário. O empresário da 
agência Dubai Marketing Digital, recebeu inúmeras 

mensagens de parabéns, e o carinho especial ficou por 
conta da amada, Aninha Pedro (foto). Felicidades!

O Advogado e Empresário, Márcio Falcão, dia desses trocou 
a Terra do Peão para o que há de melhor na programação 

diurna e noturna paulistana. O click foi na balada VIP Station, 
ao lado do ator e comediante Lindsay Paulino, ele mesmo a 

“Xuxeta”. Solteirice restabelecida com sucesso!

No final do mês de abril tem comemoração em dose 
dupla para avô e neta. A netinha Ananda completa seu pri-
meiro aninho nesta quinta-feira (21). E o avô Paulo Correa, 
Presidente da Câmara Municipal de Barretos/SP, comemora 

idade nova na segunda-feira (25). Felicidades aos dois!

João Rodrigues da Silva, o “João Branco”, comemorou  no 
último final de semana, idade nova ao lado de familiares e 

amigos, regado com uma deliciosa queima do alho!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

A QUEIXA DO TIGRE ESTÁ GRAVADA
“Eu não vou ser mais vereador. Pode gravar aí”, disse Ân-

gelo Tegami (PV) na sessão ordinária da Câmara Municipal 
na segunda-feira (18). Ele reclamou do pouco tempo que ti-
nha para falar na reunião.

ENGROSSANDO O CALDO DO PARTIDO
O vereador Ricardo Bodinho (PP) deu boas-vindas ao 

novo colega de agremiação, Raphael Oliveira (PP). As por-
tas estão abertas para qualquer colega que queira vir engros-
sar o caldo do partido, afirmou.

CARLÃO DO BASQUETE É FIEL
O vereador Carlão do Basquete (PSD) recordou que vo-

tou em duas ocasiões em Paulo Correa (PL) para a presidên-
cia da Câmara Municipal. Lupa (PRTB) é um dos cotados 
para suceder o atual presidente.

AS NASCENTES NA CIDADE
Informações sobre a existência do serviço de acompanhamen-

to de nascentes em nossa cidade foram solicitadas pelo vereador 
Rodrigo Malaman (PSDB). Ele também quer saber sobre os cus-
tos com o desassoreamento realizado na Região dos Lagos.

NA BOCA DO LOBO
A limpeza de boca de lobo na Avenida Ângelo Burio-

zo, no Residencial Mais Parque, foi requerida pelo vereador 
Nestor Leonel (União Brasil).

LIMPEZA EM VÁRIOS BAIRROS
Limpeza e outros melhoramentos nos bairros Pedro Ca-

valini, Nogueira, Jardim Soares e Vila Marchi são pedidos 
do vereador Chafei Neto (MDB).

HERÓIS ANÔNIMOS DO SERTÃO
A manutenção do monumento “Heróis Anônimos do Ser-

tão”, no bairro Frigorífico, foi cobrada pelo vereador Ra-
phael Silvério (PSDB).

SEM A LINHA ITAMARATI
O vereador professor Adilson Ventura (PL) está preocu-

pado com a possibilidade do cancelamento da concessão de 
transporte público entre Barretos e São José do Rio Preto.

VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO
O médico e vereador Vagner Chiapetti (REP) deseja sa-

ber da prefeitura quais as medidas adotadas para intensificar 
políticas públicas que venham informar a população sobre a 
importância da vacinação contra o sarampo.

NOVA CARA PARA BEVERLY HILLS
O vereador Gabriel Uchida (União Brasil) pediu para a 

prefeita Paula Lemos (União Brasil) revitalizar com paisagis-
mo, pintura, iluminação e limpeza, as praças da Vila Gomes.

CAÇAMBAS DE LIXOS NOS CONJUNTOS
O vereador Eduardo do Mercado (REP) sugeriu para a 

prefeitura colocar caçambas fixas de lixo nos Conjuntos Ha-
bitacionais José Faleiros e Newton Siqueira Sopa.

Em requerimento encami-
nhado ao superintendente do 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), o vereador e 
presidente da Câmara de Bar-
retos, Paulo Correa, questio-
nou a fragilidade no sistema 
de abastecimento de água do 
bairro Vida Nova.

“Uma região com cerca de 
10 mil habitantes precisa de 
um sistema de abastecimen-
to de água eficiente e seguro, 
para que não ocorra a falta de 

água como aconteceu recente-
mente. Existem novos proje-
tos para o bairro, construção 
de mais casas, escolas e UBS, 
além da entrega ainda no pri-
meiro semestre deste ano de 
312 unidades habitacionais 
do bairro Vida Nova IV. Há a 
necessidade de serem expedi-
das novas diretrizes para que 
a empresa Pacaembu realize 
investimentos no sistema de 
abastecimento de água”, disse 
Paulo Correa.

O vereador Ricardo Bodi-
nho (PP) requereu ao Executi-
vo a substituição de lâmpadas 
comuns nas vias públicas do 
município por lâmpadas de led.

Na propositura, o verea-
dor mencionou que há progra-
mas de incentivo a essa subs-
tituição como, por exemplo, o 
Programa de Eficiência Ener-
gética do Governo Federal.

“Existem incentivos tanto 
do Governo Federal quanto do 
Governo Estadual para a subs-
tituição das lâmpadas comuns 
por lâmpadas de led, o que tra-
rá uma diminuição, inclusive, 
no valor da conta de energia 
pública”, enfatizou Bodinho.

A Câmara sempre deu total 
suporte aos parcelamentos de 
dívidas com a CPFL Paulista 
e, em um acordo firmado entre 
a prefeitura e a empresa, em 
janeiro do ano passado, ficou 

Na última quinta-feira (13), 
na sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Araraquara 
(DAAE), o superintendente do 
SAAE Barretos, Waldo Villani 
Júnior, foi eleito, por unanimi-
dade, presidente da Assemae 
Regional de São Paulo. Cer-
ca de 30 cidades participaram 
presencialmente da reunião e 
outras 30 de forma virtual.

A Assemae (Associação 
Nacional dos Serviços Muni-
cipais de Saneamento) possui 
13 regionais distribuídas pelo 
Brasil, entre elas, a Regional 
São Paulo, e é uma organização 
não-governamental sem fins lu-
crativos, criada em 1984, que 

busca o fortalecimento e desen-
volvimento da capacidade ad-
ministrativa, técnica e financei-
ra dos Serviços Municipais de 
Saneamento, responsáveis pe-
los sistemas de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem urbana.

“Um dos objetivos des-
ta nova diretoria é fazer com 
que os 264 municípios que 
são autarquias, departamentos 
de água ou sociedade de eco-
nomia mista, sejam ou voltem 
a ser associadas da Assemae 
São Paulo”, disse Waldo.

A eleição do superinten-
dente do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Barretos 
para presidente marca o tra-
balho que vem desenvolven-
do desde o início do governo 
da prefeita Paula Lemos, em 
2021, na autarquia, que traba-
lha para melhorar a prestação 
de serviços de saneamento bá-
sico no município.

A Diretoria da Assemae 
Regional de São Paulo ficou 
composta assim:

Presidente: Waldo Villani 
Junior - SAAEB Barretos

Vice-presidentes: Gustavo 
Arthur Mechlin Prado - SA-
NASA Campinas; Alexan-
dre Antônio Fidelis Martins - 
SAAEJ Jaboticabal; e Evandro 

Faria Lins – SAAE de Jacareí
Diretores: José Braz Scog-

namiglio - DAAE Araraquara; 
Pedro Coelho Silva - SAAEB 
Brotas; Antônio Carlos de 
Oliveira Júnior - SAERP Ri-
beirão Preto; Mônica Herin-
ger - DAE Jundiaí; Luiz Ma-
noel Furigo - SAAE Mogi 
Mirim; Ricardo Rogério Gar-
din – DAEV Valinhos; Carlos 
Alberto Bachiega – DAEP de 
Penápolis; e Gabriela Monto-
ya – SAEAN Artur Nogueira.

Sócios Individuais: Paulo 
Takeyama e Neiroberto Silva

Secretário Executivo: 
Carlos Roberto Ferreira – 
SAAEB Barretos

Paulo Correa questiona fragilidade no 
abastecimento de água do bairro Vida Nova

Superintendente do SAAE 
Barretos é eleito presidente da 

Assemae Regional de São Paulo

Vereador Ricardo Bodinho solicita a 
instalação de lâmpadas de led no município

Delegado Rafael Domingos 
recebe homenagem na Câmara

Título de Cidadão Honorário de Barretos será entregue durante sessão solene
Na quinta-feira, dia 28, às 19 horas, a Câmara Mu-

nicipal faz a entrega do Título de Cidadão Honorário 
de Barretos ao Delegado, Rafael Faria Domingos. A 
homenagem, que acontece durante sessão solene, foi 
proposta pelo vereador José Eduardo dos Santos Jú-
nior, Eduardo do Mercado. A iniciativa foi aprovada 
por todos os vereadores. Rafael Faria Domingos nas-
ceu em Uberaba-MG. É formado em Direito na Uni-
versidade de Uberaba, desde 2011. Aprovado no con-
curso para Delegado de Polícia Civil do Estado de São 
Paulo, ele atuou nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, 
Suzano e Guaíra. Em Barretos é o atual chefe da DIG 
(Delegacia de Investigações Gerais) e da DISE (De-
legacia de Investigações Sobre Entorpecentes), além 
de ser Assistente do Delegado Seccional local. É pós-
-graduado e foi professor em universidades nas áreas 
de Medicina Legal, Direito Penal e Direito Processual 
Penal. Em 2019, Rafael Faria Domingos foi aprova-
do, em primeiro lugar, no concurso da Academia de 
Polícia do Estado de São Paulo (ACADEPOL) onde 
atualmente leciona criminologia para os novos profis-
sionais de carreiras policiais. A TV Câmara transmite 
a solenidade ao vivo, a partir das 18h45

estabelecido que o município 
receberia, no ano de 2022, um 
aporte de R$ 1 milhão da com-
panhia para a instalação de até 
mil lâmpadas led, em substi-
tuição às lâmpadas de vapor 
de sódio do município, após a 
prefeitura sinalizar para o pa-
gamento de dívidas da gestão 
passada da administração e do 

SAAEB com a CPFL.
“Já fiz a solicitação uma 

vez e continuo cobrando a 
administração municipal de 
quando a nossa cidade terá 
toda a sua iluminação substi-
tuída por lâmpadas de led, que 
são mais econômicas e geram 
uma iluminação mais eficien-
te”, concluiu o vereador.
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A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, informou a 
instalação de 44 novos pontos 
de iluminação na Zona de Uso 
Diversificado Pedro Pinto Pai-
xão (Distrito Industrial II).

De acordo com a secreta-
ria, a Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL) realizou 

a extensão da rede secundária 
e o processo de licitação para 
a contratação da empresa que 
fará a instalação dos braços de 
iluminação pública de LED já 
foi finalizado.

O serviço deve ser iniciado 
na próxima semana. “Garantir 
uma iluminação pública de 
qualidade é valorizar a segu-

rança dos barretenses que tra-
balham e investem nessa área 
tão importante da cidade”, 
disse o secretário municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, 
Raul Paganelli.

As vias beneficiadas se-
rão a Rua José Soares Garcia, 
com seis novos postes de luz; 
a Avenida Celso Daniel Gal-

vani e a Rua Orestes Fran-
cisco Pereira com mais nove 
cada; a Rua Dorival Pizarro 
e a Travessa João de Souza, 
com dois novos pontos de ilu-
minação cada; a Rua Ibrahim 
Mehde Chehadi com outros 
12 postes e mais quatro que 
serão instalados na Rotatória 
Kley Benedetti Leme.

Pelo quarto ano consecuti-
vo, a Festa do Peão de Barre-
tos contará com o patrocínio 
da ECOPOWER, empresa 
barretense, fundada em 2013, 
consolidada como a maior do 
país em energia solar.

Os sócios fundadores, 
Náchila Oliveira e Anderson 
Oliveira, e o gerente nacional 
de marketing, Caio Ribeiro, 
receberam diretores de Os In-
dependentes nas instalações 
da ECOPOWER para ali-
nhamento de ações durante o 
evento, que acontece de 18 a 

28 de agosto.
“É uma grande conquista 

para a Festa manter mais um 
ano de parceria com a ECO-
POWER, uma empresa em 
ampla ascensão e referência 
nacional em energia solar. São 
quatro anos trabalhando com a 
ECOPOWER, que tem visto o 
resultado direto das ações em 
conjunto com o evento”, de-
clarou Jerônimo Luiz Muzetti.

Também participaram do 
encontro o 2º vice-presidente de 
Os Independentes, Ricardo Ro-
cha, e José Alexandre Paiva.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, estendeu os 
atendimentos do Telessaúde 
para toda a rede de atenção 
primária. O anúncio aconteceu 
na última segunda-feira (18), 
na Santa Casa de Misericórdia.

O Telessaúde foi criado 
em 2021 para atender virtual-
mente os casos de sintomas de 
Síndrome Gripal e com a con-
sequente redução dos casos de 
Covid-19, foi ampliado.

O serviço conta com uma 
equipe multidisciplinar for-
mada por atendentes, enfer-
meiros e médicos da saúde, 
que atende exclusivamente 
pelo whatsapp no número 
(17) 3612- 0003, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 17 horas. 
A plataforma whatsapp atente 
somente mensagens de texto.

“Este é mais um acesso que 
a nossa população terá para 
um sistema de saúde de quali-
dade. Essa é a integração que a 
gente sempre desejou, visando 
facilitar a vida do barretense. 
É importante salientar que os 
médicos são especialistas em 
estratégia e saúde da família, 

Os proprietários de motos do 
modelo Hayabusa tiveram até a 
quarta-feira, dia 20, para se ins-
crever no encontro internacional 
que acontecerá durante o Bar-
retos Motorcycles, no dia 30 de 
abril, no Parque do Peão.

A expectativa é de reunir 
cerca de 1 mil motos da marca, 
de acordo com Nivaldo Mo-
raes, da Irmandade Hayabusa.

O encontro internacional in-
tegra a intensa programação da 
18ª edição do Barretos Motor-
cycles, evento que acontecerá 
de 29 de abril a 1º de maio.

Entre as demais atrações 
estão shows musicais, apresen-
tações de acrobacias, concurso 
Garota Motorcycles, espaço 
feminino Women Bikers, feira 
comercial com lançamentos do 
setor, bar temático, entre outras.

TODAS AS MOTOS E 
CILINDRADAS

O Barretos Motorcycles é 
reconhecido nacionalmente 
como um dos maiores eventos 
do gênero no país. Os organi-
zadores destacam que todos os 
modelos de motocicletas e ci-
lindradas são permitidos. Além 
disso, não é necessário estar de 
moto para entrar no evento.

“O Barretos Motorcycles 
tem a vocação de ser um encon-
tro de motociclistas e de apaixo-
nados pelo estilo e por rock, já 
que agregamos várias atrações 
do gênero. Todos os modelos 
e tamanhos de motos são bem-
-vindos, além do público em 
geral, que vem curtir as atra-

ções musicais e de acrobacias”, 
explica Jerônimo Luiz Muzetti, 
presidente de Os Independentes, 
associação organizadora.

Ele explica que estão dis-
poníveis dois tipos de ingres-
sos para venda: pacote motoci-
clistas - que permite a entrada 
com o veículo; e pedestre - 
para entrada sem moto. A ven-
da acontece por meio do site 
de Os Independentes.

PROGRAMAÇÃO
O evento começa no dia 29, 

sexta-feira, com acrobacias na 
pista de exibição das equipes 
Cachorrão Moto Show, Xtre-
me Manobras Radicais e Força 
& Ação e DJ. No Palco Mo-
tobar acontecem os shows de 
DJ Thomazini e Tia Zicca. No 
Palco Principal se apresentam 
Trecho Urbano e Raimundos.

O sábado, dia 30, tem Pas-
seio de Motos pela cidade, Mis-
sa dos Motociclistas, DJ Tho-
mazini, Brown Sugar Blues, 
Hot Band e Psicodella no Mo-
tobar, Cachorrão Moto Show, 
Xtreme Manobras Radicais e 
Força & Ação e DJ na pista de 
acrobacias, Encontro Interna-
cional de Hayabusas, Concurso 
Garota Motorcycles e os shows 
de Overdrive Duo e Biquini 
Cavadão no Palco Principal.

O encerramento ocorre no 
domingo, 1º, com DJ Thomazini 
e Rockveras no Palco Motobar e 
Cachorrão Moto Show, Xtreme 
Manobras Radicais e Força & 
Ação na pista de acrobacias. Mais 
informações: (17) 3321-0000.

Distrito Industrial II receberá 44 novos pontos de iluminação

Telessaúde amplia atendimentos 
para a rede primária em Barretos

Pacientes poderão resolver dúvidas, solicitar exames e receitas pelo whatsapp

e conseguem fazer uma avalia-
ção geral do paciente, encami-
nhando para as especialidades, 
se for necessário”, disse a pre-
feita Paula Lemos.

“Nós esperamos com isso 
fortalecer a atenção primária, 
aumentar o acesso com mais 
um opção para toda a popu-
lação barretense e diminuir a 
fila nas outras unidades, como 
as UBSs, UPA e Santa Casa”, 

disse o coordenador do Teles-
saúde, Dr. Firás Droubi.

O secretário municipal de 
Saúde, Kleber Rosa, explicou 
que o Telessaúde é como uma 
Unidade Básica de Saúde, 
mas virtual.

“Nossa intenção é aumentar 
o acesso da população ao sis-
tema de saúde como um todo 
e, com isso, tratar as doenças 
de forma preventiva, que one-

rem menos o sistema público 
de saúde. O médico pode fa-
zer desde uma orientação até 
uma consulta, com renovação 
e emissão de receita. A inten-
ção é abrir uma porta de acesso 
para a população sem que ela 
precise sair de casa e, a partir 
dessa orientação, direcionar 
para o equipamento correto de 
saúde, aumentando a resoluti-
vidade”, finalizou o secretário.

A Comissão Permanente do 
CREA-SP Jovem está sendo 
coordenada pela professora Ma-
rilia Gregolin Costa de Castro, 
que leciona nos cursos de Agro-
nomia, Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Medicina 
Veterinária e Sistemas de Infor-
mação do Unifeb (Centro Uni-
versitário da Fundação Educa-
cional de Barretos).

Ela também faz parte da Câ-
mara de Agronomia do CREA-

Terminam inscrições para 
Encontro Internacional de 

Hayabusas no Barretos Motorcycles

ECOPOWER é patrocinadora 
master da Festa do Peão de Barretos

Professora do Unifeb assume coordenação da Comissão 
Permanente do CREA-SP Jovem

-SP desde 2020 representando 
o centro universitário.  

Sobre a experiência no 
CREA-SP (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia), 
Marília de Castro explica que 
a Comissão Permanente Jovem 
tem por finalidade estreitar as 
relações do CREA com os es-
tudantes e recém-formados do 
Estado de São Paulo, contri-
buindo na formação dos futu-
ros profissionais, motivando o 

empreendedorismo, discutindo 
a ética profissional e o papel so-
cial das profissões abrangidas 
pelo Sistema CONFEA-CREA 
(Conselho Federal de Engenha-
ria e Agronomia).

“Está sendo muito gratifican-
te fazer parte de uma comissão 
dentro do maior Conselho de 
Fiscalização de exercício pro-
fissional da América Latina, e 
ligada diretamente aos jovens. 
É desafiador mostrar a estes fu-
turos profissionais que mesmo 
com toda a transformação digital 
e tecnológica que estamos pre-
senciando, precisam entender a 
importância da responsabilidade 
técnica sobre obras e serviços a 
eles atribuídos, sem esquecerem 
a conduta ética no trabalho”, res-
saltou Marília de Castro.
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Entre os dias 1º e 6 de 
maio de 2022, será realiza-
do o Fórum Social Mundial 
2022, com o mote “Outro 
mundo é possível”. Ocorre-
rão eventos presenciais na 
Cidade do México, ativida-
des híbridas e outras total-
mente online.

Desde sua primeira edi-
ção, o Fórum Social Mundial 
representa um espaço de re-
sistência e de enfrentamento 
ao neoliberalismo e suas di-
versas faces, de modo a criar 
alternativas para a constru-
ção de um movimento glo-
bal dos movimentos sociais 
e dos trabalhadores.

É, por conseguinte, um 
convite ao engajamento per-
manente das inúmeras en-
tidades e movimentos da 
sociedade para fazer uma ou-
tra História nos países onde 
atuam: uma História de cons-
trução de consciência coleti-
va e de respeito à diversidade 
dos povos de cada lugar.

TRANSFORMAÇÃO
O encontro deste ano pre-

tende fazer uma reflexão so-
bre os diversos problemas que 
envolvem o sistema de Jus-
tiça. Além de suas conexões 
com as ameaças que pairam 
sobre a democracia no Brasil 
e em vários outros países.

Os debates serão feitos 

em torno de cinco grandes 
eixos: democracia, arquite-
tura do sistema de Justiça e 
as forças sociais; sistema de 
Justiça, democracia e direitos 
de grupos vulnerabilizados; 
capitalismo, desigualdades e 
mundos do trabalho; comuni-
cação, tecnologias e Justiça; 
e perspectiva transformadora 
da Justiça e a centralidade da 
cultura nesse processo.

Em 2021, o evento foi 
realizado pela primeira vez 
de forma remota, seguindo 
o protocolo de realização de 
eventos durante a pandemia. 
O tema questionava “Como 
será o mundo no período 
pós-covid-19?”.

O Fórum é organizado 
por associações e coletivos 
jurídicos, movimentos so-
ciais e entidades progres-
sistas das áreas da Justiça e 
da Democracia. Entre elas 
estão: Transforma MP, Asso-
ciação Brasileira de Juristas 
pela Democracia (ABDJ), 
Associação de Advogadas 
e Advogados Públicos pela 
Democracia, Associação 
Juízes para a Democracia 
(AJD), Coletivo Defensoras 
e Defensores Públicos pela 
Democracia e Movimen-
to Policiais Antifascismo. 
(Fonte: Rede Brasil Atual 
com Seeb Barretos)

Justiça e Democracia 
serão temas de Fórum 
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Dando continuidade às 
obras do projeto de drenagem 
urbana e prevenção de enchen-

Os agentes do Controle 
de Vetores, da prefeitura de 
Barretos, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial  (SENAC) 
realizaram uma ação de cons-
cientização da comunidade 
para o combate ao Aedes Ae-
gypti, mosquito causador da 
dengue e outras doenças.

O evento mobilizou mais 
de 60 alunos do Programa SE-
NAC de Aprendizagem e do 
curso Técnico em Farmácia, 
funcionários e docentes que, 
na companhia de agentes, visi-
taram as residências da região.

“Eles abordaram os mo-
radores e orientaram quanto 
a possíveis criadores e o que 
fazer no seu quintal e quanto 
a sinais e sintomas de dengue, 
o que tem que ser feito” expli-
cou Cristiane Parreira Lima, 
coordenadora do Controle de 
Vetores do município.

Segundo Fabrício Cesar de 
Souza, agente técnico admi-
nistrativo e presidente da Co-

missão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), mesmo 
com as ações internas do SE-
NAC, o aumento da presen-
ça de pernilongos revelou a 
necessidade do trabalho de 
conscientização dos morado-
res do entorno da instituição.

“O Controle de Vetores veio 
e fez uma palestra com os alunos 
e, junto com as equipes de Ecoe-
ficiência e Voluntariado, nós cha-
mamos os alunos para a realiza-
ção desta ação”, completou.

A turismóloga, Marianna 
Manfrim Teófilo, docente do 
SENAC e vice-presidente da 
CIPA, destacou a instalação 
dos “Brigadistas da Dengue”, 
que serão três funcionários 
dentro do prédio, treinados 
pelo Controle de Vetores, 
responsáveis pelas ações e 
adequações necessárias para 
combater o mosquito.

O trabalho dos alunos ter-
minou na Praça São Sebastião, 
onde realizaram a coleta de pos-
síveis focos do Aedes Aegypti.

A segunda edição do Es-
tudo de Inadimplência do 
Produtor Rural da Serasa 
Experian revelou que 15,8% 
desses trabalhadores estavam 
com dívidas negativadas em 
março deste ano. Em compa-
ração com a primeira onda do 
levantamento, feita em junho 
de 2021, esse número teve 
queda de 0.1 ponto percentual 
– movimentação que pode ser 
considerada como uma esta-
bilidade no cenário econômi-
co do agronegócio.

Ao avaliar os estados de 
grande produção agrícola, a 
inadimplência do setor é, em 
média, menos que a metade 
da taxa da população adulta 
com o nome no vermelho.

De acordo com o Head de 
Agronegócio da Serasa Expe-
rian, Marcelo Pimenta, o estudo 
demonstra como o desempenho 
do setor conseguiu se manter es-
tável durante e após a pandemia.

“O agronegócio, um dos 
principais motores da econo-
mia no país, continuou geran-
do empregos e renda neste pe-

 O Núcleo de Educação em 
Câncer do Hospital de Amor, 
em parceria com a Secretaria 
de Educação do Estado de São 
Paulo, deu início à 10ª edição 
de seu Concurso de Redação.

O tema deste ano é: “Se 
ligue aos sinais e sintomas: o 
Câncer Infantojuvenil é uma 
possibilidade”. Podem parti-
cipar estudantes do 9º ano de 
escolas públicas e particulares.

“O concurso tem por obje-
tivo difundir o conhecimento, 
popularizar a ciência e esti-
mular os jovens talentos na 
investigação científica para 
que no futuro possam gerar 
inovações que beneficiem 
toda a sociedade”, explica 
Gerson Lucio Vieira, coorde-
nador do Núcleo de Educação 
em Câncer.

“O Núcleo de Extensão de 
Ensino e Pesquisa do Instituto 
Hospital de Amor completa 10 
anos com o papel de divulgar 
o que está sendo pesquisado 
na instituição para a popula-

ção e para a comunidade. E o 
concurso de redação é uma das 
formas de divulgar e despertar 
o interesse pela medicina e pela 
pesquisa”, completa Vieira.

Viviane Cardoso, coorde-
nadora da Coordenadoria Pe-
dagógica (Coped) da secretaria 
participou do lançamento na 
cidade de Barretos e falou so-
bre a importância de reafirmar 
esta parceria com o Hospital de 
Amor que começou em 2016.

“É um concurso que comu-
nica os estudantes e suas famí-
lias sobre uma questão de saú-
de pública, sobre a importância 
do diagnóstico precoce para 
o tratamento do câncer. Por 
meio da redação, é trabalhado 
o Currículo Paulista, as habili-
dades da Língua Portuguesa, as 
competências de argumentação 
e de investigação científica e a 
saúde como tema transversal, 
contribuindo para a formação 
integral dos estudantes”, expli-
cou Viviane Cardoso.

“A expressão e o uso da 

nossa linguagem é a principal 
ferramenta na educação dos 
cidadãos para que eles possam 
fazer análise crítica do quer que 
seja. Neste sentido, o concur-
so de redação é extremamente 
precioso porque vamos instru-
mentar os jovens por meio dos 
educadores inserindo o tema de 
saúde. Consideramos um pri-
vilégio ter essa parceria com 
a Secretaria da Educação. Os 
frutos deste trabalho, vamos 
colhendo ao longo de muitos 
anos”, avalia o doutor Vinícius 
de Lima Vazquez, diretor do 
Instituto de Ensino e Pesquisa 
do Hospital de Amor.

ETAPAS E PREMIAÇÃO
Na primeira fase do con-

curso, as escolas desenvolvem 
o tema em sala de aula e os es-
tudantes produzem suas reda-
ções até 10 de junho. Na etapa 
seguinte, as redações passam 
pela banca de avaliação da es-
cola, onde de cada 90 redações 
1 é selecionada e enviada para 
a Diretoria de Ensino.

Os textos são avaliados 
nas diretorias, sendo que 1 de 
cada 20 é encaminhado para 
a banca de avaliação do Hos-
pital de Amor que seleciona e 
divulga os cinco finalistas.

O primeiro colocado e o 
professor orientador ganham 
um notebook. Os demais co-
locados até o quinto lugar ga-
nham um tablet.

Todos os cinco finalis-
tas são premiados com três 
dias de estágio no Centro de 
Pesquisa em Oncologia Mo-
lecular do Hospital de Amor 
de Barretos, durante os quais 
desenvolvem várias ativida-
des científicas e laboratoriais, 
além de serem estimulados a 
respeito da conscientização 
sobre os fatores ambientais 
que provocam o câncer e as 
suas medidas de prevenção.

Em 2021, 70 diretorias de 
ensino participaram do concur-
so com a colaboração de 445 es-
colas e 722 professores, atingin-
do a marca de 13.293 redações.

Prefeitura prepara Avenida 35 para 
assentamento das novas aduelas

Controle de Vetores 
e SENAC realizam 

ação contra a Dengue

tes, a prefeitura iniciou na úl-
tima segunda-feira (18), a rea-
lização de serviços na avenida 

35 entre as ruas 18 e 20.
A prefeita Paula Lemos 

e o secretário municipal de 

Obras e Serviços Urbanos, 
Raul Paganelli, estiveram no 
local. “Este é um ponto mui-
to importante para o sucesso 
do novo sistema de drenagem 
urbana. Estamos trabalhando 
com muita responsabilidade, 
pensando a curto, médio e 
longo prazo”, disse a prefeita.

Para possibilitar o traba-
lho, o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) efe-
tuou a adaptação da rede de 
água e esgoto do local. “Após 
a liberação do SAAE, a em-
presa responsável deu início 
às escavações para o posterior 
assentamento das novas adue-
las”, disse o secretário.

Na semana passada foram fi-
nalizadas as obras da rua 22, no 
trecho entre as avenidas 39 e 41.

Educação estadual e Hospital de Amor 
lançam o concurso de redação de 2022

O tema desta 10ª edição aborda a importância de identificar os sinais e sintomas do câncer em crianças e tratamento imediato

15,8% dos produtores rurais dos principais 
estados voltados ao agronegócio no país estão 

inadimplentes, revela estudo da Serasa Experian
ríodo, contando também com 
preços favoráveis à comer-
cialização de seus produtos. 
Os ganhos dos produtores se 
mantiveram ou até cresceram 
em alguns casos, fazendo que 
muitos conseguissem pagar 
as contas, mitigassem riscos 
e evitassem a inadimplência”.

Apesar disso, o estado do 
Tocantins se mostrou uma ex-
ceção, já que foi o único em 
que a inadimplência do pro-
dutor rural foi maior do que o 
da população em geral.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, um 
dos motivos que pode explicar 
essa situação é a participação 
dos produtores que possuem as 
rendas mais baixas, de até R$ 2 
mil, concentrada nesse estado.

“Quando comparado com 
as demais regiões analisadas 
vemos que mais da metade das 
pessoas no Tocantins têm uma 
renda inferior. Dessa forma, 
devido ao encarecimento dos 
insumos, das contas básicas 
e da taxa de juros, ficou mais 
difícil manter o orçamento em 

ordem e a inadimplência, na-
turalmente, tende a aumentar”.

Os dados do levantamento 
também confirmam a relação 
entre uma renda mensal maior 
e uma inadimplência amena, já 
que o índice revelou que os pro-
dutores rurais que ganham aci-
ma de R$ 10 mil mensalmente 
possuem o menor percentual de 
negativação (12,2%).

Ainda de acordo com as 
informações do estudo é pos-
sível avaliar a inadimplência 
dos produtores rurais de acor-
do com sua faixa etária.

A partir dos 41 anos há uma 
redução expressiva até chegar 

aos produtores rurais com 
mais de 60 anos, que foram os 
que menos deixaram de honrar 
seus compromissos financei-
ros, tanto em 2021 como em 
2022. Neste ano, os que mais 
deveram foram aqueles na fai-
xa entre 18 e 25 anos (21,4%)

METODOLOGIA
O Estudo de Inadimplência 

do Produtor Rural foi realiza-
do em março de 2022 e junho 
de 2021, com uma amostra 
de 95 mil produtores rurais 
dos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Tocantins.
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ESPORTES

O incentivo ao empreende-
dorismo para geração de renda 
e emprego à população é um 
dos pilares da atual administra-
ção, que tem fortalecido e fo-
mentado o crescimento econô-
mico adquirindo os produtos da 
merenda escolar dos pequenos 
produtores rurais do município.

O prefeito Silvinho expli-
cou que a iniciativa represen-
tou um avanço enorme em to-
dos os sentidos.

“Ampliamos o gasto anual 
em cerca de 8 vezes, de R$ 20 
mil para R$ 174 mil. Antes 
os recursos da merenda esco-
lar, transferidos pelo governo 
federal, eram gastos sobretu-
do com empresas atacadistas 
com sede em outras cidades. 
Agora com o incentivo aos 
produtores locais os recursos 
ficam na cidade, gerando divi-
sas para o comércio e fomen-
tando a economia”, destacou.

COLHENDO FRUTOS
Antes de colher os frutos 

deste trabalho, a prefeitura 

COLINA

O Hospital José Venâncio, 
em conjunto com a prefeitura, 
inaugurou no feriado desta quin-
ta-feira, dia 21, a Unidade de Te-
rapia Intensiva permanente com 
10 leitos tipo II. O Ministério 
da Saúde, por meio da Portaria 
nº 220, de 27/1/2022, habilitou 
o hospital colinense a ter a sua 
UTI de forma permanente.

O prefeito Dieb desta-
cou: “Estamos muito felizes 
e agradecidos por conquis-
tar este sonho de muito tem-
po. O trabalho em conjunto 
do município com o hospital 

para instalar a UTI provisória 
foi fundamental para que isso 
se tornasse realidade. Foram 
várias viagens a São Paulo e 
Brasília, fomos insistentes e 
persistentes. Em paralelo se-
guiu o importante trabalho da 
Secretaria de Saúde, por meio 
da Dra. Sadia e do Hospital 
através do provedor Osny e 
sua equipe. Valeu a pena o em-
penho e dedicação de todos. 
Este 21 de Abril ficará marca-
do na história pela grande con-
quista. Obrigado a todos que 
trabalharam e compartilharam 

este sonho conosco. Obrigado 
ao então governador João Do-
ria e ao atual Rodrigo Garcia, 
que atenderam nossos pedidos 
e viabilizaram a doação dos 
equipamentos junto ao Minis-
tério da Saúde. Este conjunto 
de equipamentos está avaliado 
em cerca de 1 milhão de reais”.

O Hospital informou que a 
UTI já está em atividade e as 
vagas são disponibilizadas por 
meio da CROSS (Central de 
Regulação de Ofertas de Ser-
viços de Saúde), vinculada à 
Secretaria Estadual de Saúde.

Julio Sagula vence a Etapa 
4 do GP Fórmula Kart 2022

A 4ª etapa do GP Fórmula Kart 2022 foi emocionante 
com 10 karts no grid, grupos A e B numa mesma corrida. 
Rodrigo Pedroso, outro barretense, saiu em 7º colocado, 
rodou na segunda curva após um toque em sua traseira, fi-
cou em último e foi recuperando as posições ultrapassando 
um a um até alcançar Julio Sagula, o primeiro colocado. 
Faltando 5 voltas para o final, Rodrigo Pedroso se aproxi-
mou de Júlio, mas por uma falta de sorte, numa frenagem 
mal sucedida, faltando apenas 3 voltas, rodou na pista e 
deixou o caminho livre para Julio Sagula poder gritar o 
tema da vitória. O ribeirão-pretano Joselino Junior, com 
o kart 01 - um kart mais inferior - ficou nas últimas 
colocações, mas ainda na frente de Rodrigo que rodou 
e perdeu muitas posições. Se você tem mais de 1,60 e 
quer participar do campeonato é só entrar em contato 
através dos telefones (17) 98231 3844, com Rodrigo 
ou (16) 98161-8127, com Júnior.

Hospital e Prefeitura 
inauguram UTI permanente

“Este 21 de Abril ficará marcado na história pela grande conquista”, diz Dieb

Incentivo à agricultura familiar muda 
realidade de pequenos produtores

O cultivo de horta no sistema de hidroponia mantido 
pela prefeitura também tem mudado a vida de muitas famílias

realizou uma ação coordenada 
da secretaria de Governo, com 
apoio dos Departamentos de 
Meio Ambiente e Compras/
Licitações, sob a supervisão 
do Sebrae, que dá suporte ne-
cessário para organização dos 
produtores rurais.

“Auxiliamos os produtores 
na regularização da documen-
tação que possibilitou a parti-
cipação nas licitações munici-
pais para o fornecimento dos 
produtos à merenda escolar”, 
explicou o prefeito.

Ele salientou também: 
“Demos todo o suporte e hoje 
a realidade dos pequenos pro-
dutores é bem diferente do 
passado. Além do forneci-
mento da produção à prefei-
tura, estão integrados também 
em outras cooperativas, per-
mitindo a expansão das ati-
vidades e o desenvolvimento 
econômico. Parabéns aos pro-
dutores jaborandienses que 
estão ajudando à comunidade 
e servindo os estudantes”, fi-
nalizou Silvinho.

Unidade de Terapia Intensiva do Hospital José Venâncio tem 10 leitos habilitados




