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“Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e
Cultural de Barretos” foi aprovada por unanimidade
Foi aprovado, na sessão
ordinária da última segunda-feira (26), projeto de lei de
autoria do vereador Raphael
Dutra (PSDB) que institui a
Semana de Valorização do
Patrimônio Histórico e Cultural de Barretos. “Esse é um
resultado de um esforço para
a sinalização da sociedade,
de que as questões relativas
à memória e à história estão dentro das prioridades”,
apontou o vereador.
O projeto foi aprovado
por unanimidade. Para o
vereador, a aprovação do

Prefeito anuncia abertura da UBS
do Marília no período noturno
O prefeito Guilherme Ávila
anunciou na última quarta-feira
(28), reestruturações na rede
municipal de saúde após as contratações e o início de trabalho
de cerca de 30 novos médicos
que prestaram concurso público
para a prefeitura de Barretos.
Com as mudanças, o atendimento básico contará, a partir da próxima segunda-feira, 2
de abril, com clínicos gerais e
pediatras nas unidades básicas.
Na UBS do Barretos 2 haverá
atendimento de clínico geral de

segunda a sexta feira até as 23
horas e, terças e quintas, também atendimento de pediatra à
noite. O atendimento noturno,
até 23 horas, também será implantado na UBS do Marília.
De acordo com o prefeito, a reestruturação permitirá
ainda que a UBS do Barretos
2 seja transformada em uma
mini UPA. “Nós pedimos paciência lá atrás para a população e agora nós vamos fazer
os ajustes necessários”, explicou o prefeito.
Página 8

Universitários aumentam área verde do
Unifeb com 24 mudas de seis espécies

No último sábado, dia 24, alunos do curso de Engenharia Ambiental do
Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb) realizaram o plantio de 24 mudas de seis espécies distintas no campus da instituição. Coordenada pelo professor Igor Malaspina, a ação faz parte das
atividades práticas da disciplina Conservação e Recuperação Ambiental.
Os alunos do centro universitários realizaram a abertura das covas, adubaram, plantaram as mudas e irrigaram após o plantio. De acordo com o
professor Malaspina, o intuito é, além de fortalecer o conteúdo ministrado
em sala, destacar a importância da conservação da biodiversidade, e também contribuir com o processo de reflorestamento do centro universitário.
“As árvores irão atrair muitos pássaros e também sombrear a área do estacionamento, favorecendo toda a comunidade acadêmica”, observou o
professor. Foram plantadas quatro mudas de cada espécie: São João, Ipê
Amarelo, Pata de Vaca, Graviola, Amora e Pitanga. (Foto: Nivaldo Júnior)

projeto vai permitir que os
locais tombados como patrimônio histórico da cidade
sejam não só preservados,
mas também se tornem locais de apresentações culturais, fomentando turismo na
cidade e oferecendo à população mais opções de lazer.
Conforme o projeto, na
última semana do mês de
agosto, serão realizadas palestras e oficinas em escolas
da rede municipal de ensino, para apresentar aos alunos os imóveis e bens que
constituem o patrimônio

histórico de Barretos.
Também serão desenvolvidas atividades culturais
nesses locais. “O patrimônio imaterial também deverá ser preservado, como
apresentações de companhias de reis, hip hop, encenação da Paixão de Cristo,
cavalgadas, dentre outros”,
frisou Dutra.
As apresentações culturais a serem realizadas, serão definidas pelo Executivo municipal, mas poderão
abranger todos os gêneros
artísticos como teatro, dan-

ça, artes circenses, espetáculos musicais e exposição
de artes plásticas, assim
como mostras de artes audiovisuais, entre outros.
Ainda de acordo com
projeto, caberá ao Executivo desenvolver e divulgar a
programação das apresentações culturais e selecionar os
artistas que irão se apresentar. Todas as apresentações
serão gratuitas ao público.

Bispo preside
vigília da Páscoa

Lei eleitoral barra reajuste
maior nos salários dos
servidores municipais
O presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, João Roberto dos Santos, João Mulata,
explicou na última terça-feira, o
motivo, pelo qual, os servidores
não poderão receber um índice
maior de reajuste salarial neste
ano. Como anunciado anteriormente, o reajuste deve ficar em
1,87% retroativo a fevereiro.
Segundo ele, “o índice nacional fechou em 1,87% e, embora
tenhamos pleiteado junto ao prefeito um índice maior, esbarramos na Lei eleitoral, que dificulta
reajuste anual salarial acima da
inflação com ganho real”.
“Então, o índice foi fixado
em 1,87% retroagindo a fevereiro. Com relação ao abono
pecuniário mensal, este foi

A programação da semana
santa na Catedral de Barretos
teve ontem, quinta-feira (29),
a missa da Ceia do Senhor e
Lava-pés, presidida pelo bispo
diocesano, dom Milton Kenan Júnior. Nesta sexta-feira
(30), às 15 horas, acontece a
celebração da Paixão e Morte
do Senhor. Às 19 horas, está
marcada a procissão do Senhor Morto, saindo da Igreja
de São Benedito com destino
a Catedral. Amanhã, sábado
(31), 19h30, a missa da Vigília
Pascal será celebrada por dom
Milton Kenan Júnior.

reajustado para R$ 80,00 que
beneficia a maioria dos servi-

dores”, apontou o
do sindicato.

Os Independentes
promove
presidente
Página 7
assembleia
no domingo

BEC e Desportivo disputam
quartas de finais em dois jogos
Uma reunião realizada na Federação Paulista de Futebol definiu o horário dos jogos válidos pelas quartas de finais da competição. BEC e
Desportivo disputam as quartas de finais em dois
jogos. O Barretos Esporte Clube recebe o Desportivo neste último sábado de março, dia 31,
às 19 horas, no Estádio Fortaleza. Os ingressos
antecipados para este jogo podem ser adquiridos
na loja A Construtora, Drogamix e no Bar do Pedrinho. O jogo de volta, em Porto Feliz, será no
dia 7 de abril, sábado, às 11 horas.

A diretoria da Associação
Os Independentes, através
do presidente Ricardo Rocha,
convocou todos os associados para a assembleia mensal
ordinária, que será realizada
neste domingo, dia 1º de abril.
A reunião está agendada para
10 horas, no Rancho CMT, localizado no Parque do Peão.
Na pauta estão assuntos relacionados à 63ª Festa do Peão
de Barretos, o 16º Barretos
Motorcycles e todos os eventos promovidos pela associação, além dos trabalhos de manutenção do Parque do Peão.
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Editorial

Triste coincidência: prisão em segunda
instância, Lula e a insegurança jurídica
Reproduzimos, como opinião desta edição, texto do advogado Euro Bento Maciel Filho, também
professor de Direito Penal e Processo Penal, e mestre em Direito Penal pela PUC-SP
Quis o destino que duas
questões absolutamente relevantes para o país, e totalmente independentes uma da outra, se misturassem no cipoal
de processos do Supremo Tribunal Federal (STF).
De repente, em um mesmo
julgamento, foi colocada, de um
lado, a discussão em torno da
possibilidade jurídica da chamada “prisão em segundo grau” e,
de outro, a prisão iminente de
um ex-presidente da República.
Essa coincidência deve-se,
em grande parte, à própria teimosia do STF, já que, apesar do
reclamo da comunidade forense,
o tema da “prisão em segunda
instância”, que já deveria ter sido
revisitado, não foi mais levado a
julgamento pelo plenário. Essa
demora só fez crescer a insegurança jurídica pelo Brasil afora.
Aqui, é importante dizer

que a aplicação da chamada
“prisão em segunda instância”
não é, nem nunca foi, obrigatória, de tal forma que, lamentavelmente, a sua imposição
vem ganhando contornos quase lotéricos, na exata medida
em que, dentro de um mesmo
Tribunal Estadual/Regional
Federal há magistrados que a
aplicam, outros não e, ainda,
há aqueles que a impõem segundo o caso concreto.
Atualmente, à véspera do
julgamento de uma apelação
em qualquer Corte de Justiça
Estadual, é possível afirmar,
sem medo de errar, que nem
o jurisdicionado, nem o seu
advogado sabem, de antemão,
se, no caso de condenação, a
tal “prisão em segunda instância” será aplicada.
Seguramente, houvesse o
STF deliberado a respeito dessa

questão e, quiçá, posto uma pedra no assunto, certamente que
esse clima lotérico que contamina os julgamentos em segunda
instância, bem como toda essa
celeuma em torno da prisão do
ex-presidente Lula, já estaria definitivamente resolvido.
Agora, da forma como as
questões foram “misturadas”,
a discussão não pode pender
para o lado político, já que
existem outros inúmeros jurisdicionados na mesma situação
do ex-presidente. Espera-se
que a análise e o debate sejam
eminentemente técnicos, com
esteio apenas no Direito.
Em sendo assim, tomados
apenas os aspectos jurídicos para
a decisão, já é hora de o STF retomar o seu lugar devido de guardião da Carta Magna, para assim
rever e coibir a malfadada prisão
em segunda instância.

Porém, de toda forma, é
forçoso reconhecer que essa
mistura de assuntos em torno de um mesmo processo
foi um grande erro, pois, da
forma como está, a decisão
eventualmente proferida dificilmente pacificará a questão.
Afinal, se a ordem for
concedida, assim evitando a
prisão do ex-presidente, dirão que o STF apequenou-se
e cedeu de forma casuística.
Sob outro prisma, se o habeas
corpus for negado, dirão que a
decisão foi tomada com base
em aspectos políticos e que,
por isso, não será definitiva.
Enfim, da forma como os
dois temas acabaram se misturando, o que muito se lamenta, seja qual for, a decisão
adotada ao final não irá agradar a ninguém e, certamente,
será duramente criticada.

Opinião

Qual o real significado da Páscoa?
Mesmo que algumas tradições e comemorações mudem
do catolicismo para o protestantismo, a Páscoa é uma das
festividades mais importantes
da religião cristã.
Ela representa a ressurreição de Jesus e é celebrada
uma vez ao ano, entre 22 de
março e 25 de abril, segundo
matéria da BBC. Curiosamente, a Páscoa cristã tem relação
com a Páscoa judaica, porém,
o marco desta é a fuga dos judeus do Egito.
Os católicos se dedicam à

Quaresma: durante os 40 dias
anteriores à Semana Santa evitam consumir carne vermelha.
Por outro lado, os protestantes
evidenciam, de fato, a celebração da Sexta-Feira Santa (dia
da morte de Cristo) e do Domingo de Páscoa (dia da Ressurreição e primeira aparição
de Jesus aos discípulos).
Na Bíblia, há relatos sobre
Jesus ter participado de várias
celebrações pascais. Segundo
as Escrituras, José e Maria
levaram Cristo pela primeira vez a uma comemoração

de Páscoa, quando ele tinha
doze anos, conforme algumas
histórias do Novo Testamento. Mas um dos eventos mais
famosos de Jesus é a Última
Ceia, na qual Cristo fez, com
seus discípulos, a “comunhão
do corpo e do sangue” (cujo
símbolo é o pão e o vinho).
Para deixar a Páscoa mais
especial, a Editora Mundo
Cristão acaba de lançar a “Bíblia Sagrada na Jornada com
Cristo”, editada de acordo
com a linguagem Nova Versão Transformadora (NVT),

que facilita o entendimento
das metáforas bíblicas e o
sentido da Palavra.
A obra contém 28 textos
adaptados do livro “Na Jornada com Cristo”, de Maurício
Zágari, para auxiliar na compreensão das doutrinas cristãs, além de diversos recursos
que a tornam prazerosa de ler.
Para saber mais sobre a Bíblia Sagrada na Jornada com
Cristo, fale com Juliana Santoros pelo email redacao3@
liliancomunica.br.br ou pelo
telefone (11) 22756787.

Artigo

Novas regras para a economia solidária de Barretos
Como tratar da questão no ambiente municipal é excelente exercício para a comunidade

EXPEDIENTE

Rosalvi Maria Teófilo
Monteagudo, escritora, formada pela USP e com pós-graduação em informática e
cooperativismo, fomenta reflexão sobre a economia solidária, novas regras.
“A economia solidária tem
como maior retorno a geração
de empregos, ou melhor, trabalho, através da simbiose sócio econômica, que é de acordo com o poder aquisitivo dos
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cooperadores/donos”.
A tese de revisão foca
organizar a Economia Solidária, criando novas regras
aos universais princípios do
cooperativismo; e, a partir
dela, estabelecer a autonomia
na organização da empresa,
através da organização do
mercado da informação e dos
meios tecnológicos, defendeu a especialista.
Em busca de geração de
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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emprego, de trabalho e renda, de produção e qualidade
de vida, é importante assimilar a Economia Solidária
como desenvolvimento de
produto local, partilha e integração social.
Como tratar da questão no
ambiente municipal é excelente exercício para a comunidade. Diante de um mercado
globalizado, de baixa eficiência dos serviços públicos e
instabilidade política, avança
também na realidade barre-

tense o sentido da inclusão e
solidariedade.
A tarefa de encontrar
nova abordagem para a Economia Solidária, trazendo
soluções de receita e finanças para as sociedades cooperativas é também alternativa local e regional.
Por meio de plataforma
virtual ou física, em projetos
inovadores e criativos, em
ações pessoais ou em grupos,
“algo tem que dar certo” nestes tempos inquietos.
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» XINGADO, VEREADOR VAZA DA GERAL
Um vereador barretense foi xingado na geral do estádio Fortaleza, na manhã de domingo (25). O fato aconteceu durante o
primeiro tempo da partida que terminou com a derrota do Barretos Esporte Clube pela contagem mínima para a Portuguesa
Santista. O edil ficou mexendo no celular sem dar bola para os
impropérios. Depois, vazou do local.
» MATA-BURROS DA LEI
As cavalgadas em Barretos estão canceladas por causa da
exigência governamental de exame de mormo e anemia com
validade de 2 meses, segundo o vereador Nestor Leonel (DEM).
Se os animais não estiverem vacinados, os organizadores, coordenadores e participantes destes eventos poderão ser multados,
alertou o edil.
» MÁ ADMINISTRAÇÃO NO SAAE, SEGUNDO PAULA
A vereadora Paula Lemos (PSB) atribui à má administração
no SAAE os problemas de água e esgoto no município.
» MARCHA PARA JESUS
Em Barretos, a tradicional Marcha para Jesus, organizada
por evangélicos, deve acontecer em junho, informou o vereador
Fabrício Lemos (PSL).
» VEREADOR DENUNCIA AMEAÇA
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) denunciou na tribuna
da Câmara que está sendo ameaçado por predadores do Rio Pardo e do Rio Grande. “Não tenho medo”, ressaltou.
» UEBE PREGA VOTO CONSCIENTE
O ex-prefeito Uebe Rezek (MDB) pregou o voto consciente
nas próximas eleições. “Depois, não adianta reclamar”, comentou.
» NEM LOUCO, NEM DOIDO
Carlão do Basquete (PROS) garantiu na tribuna da Câmara
que não é louco nem doido. Explicou que embora seja da base
do prefeito para dar governabilidade, ele está do lado do povo.
» QUEM VAI APREENDER OS BICHÕES
Vereador Dutra (PSDB) pediu que a Prefeitura encaminhe
cópia do processo licitatório para serviço de apreensão de animais de grande porte. Nesta licitação, a empresa Rodrigo Furlanetto Rossi ME foi declarada vencedora, informou o tucano.
» MAIS SOLDADOS NA PRAÇA
Vereador Aparecido Cipriano (PP) solicitou ao Comando
Geral da Polícia Militar o aumento do efeito em Barretos.
» UMA RONDA NO PERÍODO INTEGRAL
Ronda em período integral nos bairros Santa Cecília e São
Francisco foi solicitada pelo vereador Raphael Oliveira (PRP)
ao comando do 33º Batalhão da Polícia Militar de Barretos.
» PARA ACABAR COM O ESCURINHO
Vereador Elson Santos (PRB) pediu a troca de lâmpadas
queimadas nos postes de iluminação no Conjunto Habitacional
Luis Spina.
» TREINADORES NA REGIÃO DOS LAGOS
A colocação de educadores físicos na Região dos Lagos, nos
períodos da manhã e tarde, para dar orientação aos munícipes
sobre exercícios e caminhadas, foi reivindicada pelo vereador
Leandro Anastácio (SD).
» UM FEIRÃO NO PAULO PRATA
A instalação de camelódromo nas proximidades do Hospital
do Amor, no bairro Paulo Prata, está sendo pleiteada pelo vereador Almir Neves (PSDB).
» BETIM QUER CANALETAS CONSERTADAS
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) pediu reparos em canaletas de escoamento de água no bairro Benedito Realindo Correa.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Paixão de Cristo Segundo
o Cirurgião”, de Pierre Barbet, publicado pelas Edições Loyola.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O bem que se faz num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte.” (Provérbio Indiano)
Flávio Domingos, o Domingão Mestre
Cuca, vem conquistando dia a dia,
eventos atrás de eventos, o paladar
de seus amigos e clientes com a sua
deliciosa e saborosa culinária, preparada com muito carinho e dedicação,
qualidade e excelência, com a ajuda
de sua competente equipe, e cada
vez mais agradando o gosto da galera. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Feliz 9 anos para o casal, Lu Sampaio e
Alexandre Silva, que comemoraram mais uma data
especial quarta-feira (21) em clima de muito amor e
romantismo em um agradável restaurante da cidade.
Tudo de bom!!! (foto: arquivo pessoal)

O jovem Sammuel Roqueti Mauch, 14 anos, que faz
parte da ASSOCIAÇÃO IMPACTO/SME, participou da
Etapa Classificatória do Campeonato Estadual de Karatê, sábado (24), no Ginásio Municipal de Esportes de
Lençóis Paulista, com a organização FPK – Federação
Paulista de Karatê, Diretor Técnico: Silvio Rodrigues –
Sensei: Silvia Mara Lima Rodrigues, Associação Impacto em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.
Na foto, ele entre os pais, Dr. Hilário e Rossana Roqueti
Mauch, exibindo todo orgulhoso sua medalha de Prata. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

A uberlandense Aline Oliveira, que
volta e meia é vista por Barretos, passeando e visitando seus familiares,
dessa vez alçou voos mais longos e
foi conhecer Santiago, e está turistando bastante por lá. Muito bom!!!
A jovem, bela e empresária, Natália Faria,
brindou idade nova terça-feira (27), e
passou a data recebendo os mimos e
paparicos do namorado Ricardo Scalon.
As felicitações ficaram por conta de sua
família e amigos, parabéns!!!
Sábado (31) é dia de festa para
o cinegrafista da Vale TV, Fábio
Menezes. A festa com direito a um
belo churrasco e cerveja gelada
só vai ter graça é claro ao lado da
esposa Adriana Andrade e dos
filhos Gabriel e Victória. Parabéns
Bim, mil felicidades!!!
A família Moura Xavier está feliz com a Formatura de Iniciação do Tiro de Guerra, do filho Cássio Eduardo,
que posa na foto ao lado de Thaysa, uma de suas irmãs, da mãe Maísa e do pai Ricardo. Só orgulho!!!
De personalidade
forte e expressiva,
essa é Janaina
Ferreira, estudante
de Engenharia de
Produção, que comemorou aniversário quarta-feira
(28), recebendo o
carinho dos amigos e familiares.
Felicidades!!!

Detonautas Roque Clube é uma das atrações musicais do
16º Barretos Motorcycles que acontece de 20 a 22 de abril.
O show da banda será na sexta-feira, dia 20, véspera de feriado. Os ingressos para quem vai curtir o evento de moto
estão à venda no site www.independentes.com.br . Já para
quem vai de carro ou outros veículos o ponto de vendas
fica na Loja de Os Independentes, na esquina da avenida
43 com a rua 38. (foto: Fabiano Santos)

ALCIONE E RAÇA NEGRA SE APRESENTAM
NA FEIJOADA SAMAÚMA 2018
Dia 21 de julho a Estância Sombra do
Jatobá será palco de edição histórica
do evento de samba mais badalado da
região. Dois shows completos na edição 2018 da Feijoada Samaúma. Alcione, uma das maiores vozes da música
brasileira de todos os tempos, e grupo
Raça Negra, que vem marcando décadas com seus sucessos, são as principais
atrações do evento que se consolidou
em suas seis edições. A Feijoada Samaúma é conhecida pela qualidade de
detalhes que oferece a seu público. Uma grande estrutura de mesas, tendas,
aparadores e bares é montada na Estância Sombra do Jatobá para dar conforto, o mega palco recebe o que há de melhor em equipamentos de som e luz,
um batalhão formado por garçons, recepcionistas, promotores, seguranças e
controladores de acesso garante a eficiência dos serviços, além de muitas surpresas, que contribuem para o clima de alegria, culminando na apresentação
de grandes nomes do samba no palco. Os ingressos são no estilo all inclusive,
com pagamento único para desfrutar tudo o que o evento tem a oferecer, sem
nenhum tipo de cobrança extra a partir da entrada. A venda do primeiro lote,
com preço promocional, vai até o dia 30 de março nos pontos de venda e no
site. Ingressos para área com mesas numeradas, na frente do palco, já se esgotaram, mas as centenas de mesas espalhadas pelo ambiente bucólico oferecem
comodidade para se saborear a farta feijoada completa, servida até 17 horas.
Nos bares, open de cerveja, caipirinha, vodka, refrigerantes, água, sucos e 51
Ice, proporcionando uma experiência ainda mais prazerosa. (foto divulgação)
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Lei oficializa denominação do CEEJA de Barretos
Foi publicada no Diário
Oficial do último dia 26, a lei
16.704, de autoria do deputado estadual Roberto Engler
(PSDB), que denomina de
“Professor Dorival Thomaz
da Costa”, o CEEJA (Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos) de Barretos.
A norma homenageia o professor e diretor, além de ex-secretário municipal de Educação
e de ex- dirigente regional de
Ensino de Barretos, que teve
trajetória brilhante, tanto na
sala de aula como na gestão escolar, e foi um incentivador da
Educação de Jovens e Adultos.
“É mais uma forma de reconhecimento a uma figura que
contribuiu
verdadeiramente
para a educação de Barretos e
da região. Fico honrado de ser o
instrumento que oficializa essa
iniciativa”, afirmou o deputado
estadual, Roberto Engler.
Dorival Thomaz da Costa nasceu em São José do Rio
Preto, em 1948. Graduado em
Matemática e em Pedagogia,
iniciou sua atividade docente
em Ribeirão Pires e lecionou em
várias cidades, entre elas Barretos, Cajobi, Olímpia e Severínia.
Em 1986, foi aprovado em
concurso público para diretor
de escola e assumiu o comando da Escola Estadual “Coro-

nel João Batista de Lima Figueiredo”, em Tapiratiba.
No mesmo ano, foi transferido para a Escola Estadual
“Doutor Antônio Olympio”, em
Barretos, cidade na qual atuou
até o fim de sua carreira. Em
1987, atuou na Escola Estadual
“Coronel Raphael Brandão” e,
em 1988, passou a dirigir a Escola Estadual “Professora Paulina Nunes de Moraes”. Dirigiu
a unidade até outubro de 2012,
quando se aposentou.
O professor Dorival Thomaz
da Costa fez carreira profissional
sempre ligada à educação, tendo
ocupado o cargo de dirigente
regional de Ensino de Barretos
entre 1989 e 1992. Nesse período, incentivou a expansão da
oferta de cursos supletivos na
cidade, justamente na direção
do trabalho feito pelo CEEJA
atualmente. Exerceu também o

O vereador Raphael Dutra
(PSDB) confirmou a instalação do escritório regional da
JUCESP (Junta Comercial do
Estado de São Paulo) em Barretos. O pedido foi feito através
de requerimento ao prefeito
Guilherme Ávila, que articulou
com o presidente Jânio Benith.
“A classe contábil está
muito contente por esta conquista. Venho enfatizando faz
tempo a importância da Junta

para a cidade e num trabalho
conjunto hoje podemos comemorar esta realização”, destaca o vereador.
Dutra também destacou a
importância do deputado estadual, Marco Vinholi (PSDB),
para a implantação da unidade. “Sua intermediação foi
fundamental neste processo.
O município agradece, pois
precisamos deste posto fiscal
da receita federal”, frisou.

Norma homenageia o professor Dorival Thomaz da Costa

cargo de secretário municipal de
Educação entre 1997 e 1998.
Toda essa contribuição lhe
garantiu diversas ações de reconhecimento por parte da comunidade barretense, em especial o
título de Cidadão Honorário de
Barretos, oferecido pela Câmara
Municipal, em 2000, e o título
de Professor do Ano, dado pelo
CPP (Centro do Professorado
Paulista), no ano seguinte.
Paralelamente às atividades
exercidas no magistério, o professor Dorival Thomaz da Costa foi presidente e responsável
pela construção do Centro de
Lazer do Trabalhador de Cajobi. Além disso, foi membro
fundador da ALAB (Academia
de Letras e Artes Barretense)
e membro da Loja Maçônica
Estrela Flamígera. O professor
Dorival Thomaz da Costa faleceu aos 65 anos, em 2013.

Dutra comemora instalação
de Junta Comercial em Barretos

O QUE É
A Junta Comercial é o órgão responsável pelo registro, fé pública
e publicidade dos documentos
arquivados pelos empresários.
O 33º escritório regional poderá
ocupar o prédio do Posto Fiscal na
Região dos Lagos (Foto).

União doa área de 35 mil m² para
Barretos, avaliada em 4,5 milhões

Trabalho de Paulo Correa beneficiará população com a construção de unidades habitacionais
A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) realizou a
doação, em definitivo, ao município de Barretos, da área
onde será construído o conjunto habitacional “Andrea
Bortolameotti - Padre André”.
A cessão da área foi assinada
na última semana pelo superintendente da SPU em São
Paulo, Robson Tuma.
A área de 35 mil m², localizada no entorno da Vila Paulista e antigo pátio de manobras
da Estação da Fepasa (atual

Estação Cultural), pertenceu
à extinta Rede Ferroviária Federal, e comporá o conjunto
Padre André, onde serão construídas unidades habitacionais
no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida. A área foi
avaliada em R$ 4,5 milhões.
“A área de 35 mil m² está
ociosa. A partir desta doação
feita acontecerá toda uma reurbanização, valorizando o local
com a implantação de um projeto que beneficiará a população
de nosso município. É uma gra-

tificação imensa saber que pude
contribuir para a conquista dessa
área. Foram anos de luta junto
a extinta Rede Ferroviária e a
SPU”, disse Paulo Correa.
O vereador destacou o trabalho do secretário municipal de
Planejamento, Ronaldo Câmara, e do deputado federal, Márcio Alvino (PR), na conquista.
“Um trabalho que começou na
gestão do ex-prefeito Emanoel
e está se concretizando na gestão do prefeito Guilherme”, reforçou Paulo Correa.
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Barretos sedia evento da
agência Investe São Paulo

Na próxima terça-feira, 3
de abril, Barretos vai sediar
um evento da agência Investe
São Paulo, dedicado a empresários que atuam nas cidades
da 13ª Região Administrativa
do Estado.
O encontro, coordenado
pela secretaria municipal de
Desenvolvimento Econômico, tem apoio da ACIB (Associação Comercial e Industrial
de Barretos) e será realizado
no Barretos Country Convenções e Eventos, a partir de 9
horas. As inscrições, gratuitas,
devem ser feitas pelo e-mail

rsvp@vmoeventos.com.br.
A Investe São Paulo –
Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade, é uma organização social ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação, por
meio de contrato de gestão.
A agência tem como missão desenvolver o Estado de
São Paulo por meio da promoção de investimentos, aumento das exportações, incentivo à inovação e melhoria do
ambiente de negócios.

No evento de Barretos, o
objetivo é falar a autoridades e empresários, mostrando
os serviços disponíveis para
aqueles que desejam realizar
investimentos em expansão ou
construção de novos negócios.
Além disso, o evento vai
expor o funcionamento do núcleo operacional do PEIEX,
programa de qualificação para
exportação, realizado em parceria com a Apex-Brasil.
Com palestras variadas, a
iniciativa surgiu depois da detecção de uma retomada na atividade da economia paulista.
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Hospital de Amor de Barretos lança
Senac Barretos oferece
6ª edição do Concurso de Redação atendimento gratuito de podologia
Câncer de pele é o tema da edição 2018 do concurso. Alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental têm até o dia 25 de maio para o envio dos textos

“Câncer de Pele: um olhar
para a sua pele pode mudar a
sua vida”. Esse é o tema da 6ª
edição do Concurso de Redação, iniciativa do Hospital de
Amor (HC de Barretos) com
o apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
Voltado para alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental das escolas
estaduais de São Paulo e nas
escolas municipais e privadas
de Barretos, o concurso tem o
objetivo de difundir o conhecimento, popularizar a ciência
e estimular jovens talentos a
gerar inovações que beneficiem toda a sociedade.
De acordo com dados do
INCA (Instituto Nacional de
Câncer) dos 600 mil casos de
câncer diagnosticados por ano
no Brasil, 200 mil são de pele.
A competição cultural é
dividida em etapas locais, regionais e estaduais. Os alunos
deverão produzir as redações
até o dia 25 de maio e enviar
às escolas. O texto deve ser
inédito e destacar os principais fatores que desencadeiam
a doença, seus grupos de risco
e as possibilidades de prevenção e diagnóstico precoce.
Após passar por uma banca de professores, as redações

serão encaminhadas para as
Diretorias Regionais de Ensino que, por sua vez, selecionarão as melhores e as repassarão para hospital até o dia
11 de julho.
O material será avaliado
por meio dos seguintes critérios: criatividade, relevância,
organização do texto, ortografia e gramática da língua
portuguesa. Todos os textos
devem ser manuscritos e redigidos à caneta, preta ou azul,
na folha padrão disponível
para download no Portal da
Educação www.hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec. A lista com os finalistas estará disponível no site
do Hospital de Amor a partir
do dia 12 de julho.

Os autores das cinco melhores redações serão premiados com três dias de estágio
no Hospital de Amor, onde
participarão de várias atividades científicas e laboratoriais.
Os alunos serão estimulados a respeito da conscientização sobre o câncer e medidas
de prevenção. Além disso, o
primeiro colocado e seu professor orientador receberão
um notebook. Os demais serão
contemplados com um tablet.
RESULTADOS
Em 2017, o concurso de
Redação obteve a adesão de
43 Diretorias Regionais do
Estado de São Paulo, contabilizando 11.041 redações
produzidas e a participação de
378 docentes e 195 escolas.

Procedimentos serão realizados por alunos do curso
Técnico em Podologiasob a supervisão do docente

O Senac Barretos inicia
o atendimento gratuito para
quem deseja passar pelo procedimento de podologia realizado pelos alunos do curso
Técnico em Podologia, a
partir da próxima segunda-feira, 2 de abril. O serviço
é supervisionado pelos docentes e precisa ser marcado
diretamente na unidade.
Estão sendo oferecidos
tratamentos de Podoprofila-

xia, que inclui corte
correto das unhas,
remoção de calos
e micoses, além de
massagem relaxante, cuidados com
unhas encravadas e
atendimento especial para pés diabéticos.
De acordo com a docente do curso, Ana Luiza Bonatelli Marques, os alunos já
possuem a prática em sala de
DATAS: ATENDIMENTOS DE PODOLOGIA aula e o atendimento
Segundas-feiras: 2, 9 e 23 de abril
ao público reforça
Terças-feiras: 3, 10, 17 e 24 de abril
ainda mais o aprenQuartas-feiras: 11 e 25 de abril; 2 de maio
dizado e a formação
Quintas-feiras:5 e 19 de abril; 3 de maio
Sexta-feira: 20 de abril
deles. “A ideia dos
Horários: às 8h30 e às 10 horas
alunos começarem
Local: Senac Barretos
Participação gratuita | vagas limitadas
a fazer atendimento

ao público externo é adquirir
mais segurança para chegarem preparados ao mundo do
trabalho”, explica.
Por dia, serão nove agendamentos em dois horários
diferentes: às 8h30 e às 10
horas. As vagas são limitadas e para ser atendido é preciso marcar diretamente na
unidade Senac Barretos, na
Avenida 21, 087 – Centro.

SOBRE O HOSPITAL DE AMOR
Excelência em oncologia, o Hospital de Amor de Barretos (antigo
Hospital de Câncer - foto) registra 6.000 atendimentos por dia, 100%
gratuitos. Acolhe pacientes de todo o Brasil, com profissionalismo e
humanização. Com 55 anos de história, o hospital possui unidades
de tratamento e prevenção. Nas cidades de Barretos (SP), Jales
(SP) e Porto Velho (RO) encontram-se os hospitais que oferecem
tratamento para as pessoas que já têm a doença. Os Institutos de
Prevenção, que realizam exames de diagnóstico precoce, estão
presentes nas seguintes cidades: Barretos (SP), Fernandópolis
(SP), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Campo Grande (MS), Nova
Andradina (MS), Juazeiro (BA) e Lagarto (SE) e Campinas (recém-inaugurado). Há projetos em andamento em Macapá (AP) e novas
parcerias estão sendo fechadas em Rio Branco (AC) e com o estado
de Mato Grosso para a construção de Centros de Prevenção. Em
Palmas (TO), o Hospital de Câncer de Barretos dará início à construção de um hospital para o tratamento da doença.

PREFEITURA DE BARRETOS

Confira o abre e fecha neste feriado de Semana Santa
A prefeitura de Barretos
informou que nesta Semana
Santa encerraria seu expediente ao público na última
quarta-feira, 27 de março, às
14 horas, retomando o atendimento na segunda-feira, 2 de
abril, devido ao ponto facultativo da Quinta-feira Santa, dia
29 de março.
As demais repartições públicas, entre as quais o Complexo Administrativo da rua
30, órgãos e secretarias municipais, exceto a de Saúde, que
teve horário especial, atenderam normalmente na quarta-feira, nos seus horários habituais, e seguiram o horário da
prefeitura, com fechamento
na quinta-feira.
As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) atenderam
normalmente na quarta-feira e
seguiram o horário da prefeitura na quinta-feira. Para atendi-

O Posto do Poupatempo Barretos, localizado junto
ao North Shopping, se mantém fechado neste sábado (31)

mentos emergenciais o cidadão
deve se dirigir à UPA (Unidade
de Pronto Atendimento).
O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), funcionou no seu horário normal na
quarta-feira e nos demais dias
da semana também seguiu o
horário de funcionamento da
prefeitura, mantendo o serviço de plantão 24h, que pode
ser acionado pelos telefones:

0800-7725300 e 3321-5300
para qualquer emergência.
O Serviço Municipal do
Poupatempo, que funciona no
North Shopping, assim como
todas as 72 unidades no Estado de São Paulo estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 30, e
amanhã, sábado, 31 de março.
O atendimento à população
retorna na segunda-feira, dia
2 de abril, no horário normal.

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

Rua 22, Nº 1479
(esq. avenida 5) - Barretos

BEEF SHOP

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza
Barretos-SP

Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

vendseg@vendseg.com.br

3324-2724

Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais
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Lei eleitoral barra reajuste maior aos salários dos servidores municipais
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Barretos, João
Roberto dos Santos, João Mulata, explicou na última terça-feira, o motivo, pelo qual, os
servidores não poderão receber um índice maior de reajuste salarial neste ano. Como
anunciado anteriormente, o
reajuste deve ficar em 1,87%
retroativo a fevereiro.
“A respeito do reajuste salarial dos servidores públicos
municipais, gostaria que houvesse um entendimento no seguinte: durante anos lutamos
para garantir o reajuste anual
aos servidores, no mínimo,
sobre a inflação. Eu entendo

que hoje somos beneficiados,
pois há anos conseguimos a
aprovação de uma lei municipal, que garante o reajuste anual em fevereiro pelo
INPC”, disse João Mulata.
Segundo ele, “esse ano não
foi diferente. O índice nacional
fechou em 1,87%, e embora
tenhamos pleiteado junto ao
prefeito um índice maior, esbarramos na Lei eleitoral, que dificulta reajuste anual salarial acima da inflação com ganho real”.
“Então, o índice foi fixado
em 1,87% retroagindo a fevereiro. Com relação ao abono
pecuniário mensal, este foi
reajustado para R$ 80,00 que
beneficia a maioria dos servi-

dores”, apontou o presidente
do sindicato.
“Temos um acordo com o
prefeito, em que a diferença
do índice pleiteado esse ano,
que não será concedido em
virtude da lei eleitoral, será
repassado no ano de 2019”,
adiantou João Mulata.
“Compreendemos a manifestação de alguns servidores, que almejavam um índice
maior e, embora o governo
estadual tenha concedido um
reajuste pouco maior, há posicionamento jurídico pela ilegalidade de um reajuste com
ganho real”, esclareceu.
“O sindicato vem atuando
em defesa de nossos servidores

Governo paga R$ 1,5 milhão em bônus a 947
servidores da educação estadual de Barretos
Valor deste ano é superior ao de 2017; o maior benefício ultrapassará os R$ 17 mil
O Governo de São Paulo
pagou nesta quinta-feira (29)

o Bônus por Merecimento a
947 servidores da Secretaria

da Educação do Estado, de
Barretos. Foram destinados
R$ 1,5 milhão para região. O
benefício é calculado a partir
das notas do Idesp (Índice de
Desenvolvimento da Educação de São Paulo).
Além de professores do Ensino Fundamental e Médio, diretores, agentes de organização
e equipes técnicas das escolas
e órgãos centrais também têm
direito ao bônus. Para chegar
ao valor individual, a secretaria
considera se a unidade avançou, atingiu ou superou a meta
estipulada para o período. Os
servidores precisam ainda ter
trabalhado, no mínimo, em dois
terços do ano letivo.
Para quem atingiu 120%
da meta, o valor do pagamento é próximo a um salário.
Já aqueles que alcançaram
100%, o valor aproximado
é de 84%. Se não atingida a
meta, é calculado o avanço
da escola proporcional. Neste ano, o valor médio do bônus será de R$ 1.672,87 e os
maiores pagamentos ficam
entre R$ 13 mil e R$ 17 mil.

e temos que destacar que, apesar de estarmos vivendo tempos de crise econômica, temos
acompanhado de perto a administração municipal, buscando
a garantia de pagamento dos
salários em dia e do reajuste
salarial, um ponto importante
do nosso trabalho, em virtude
de muitos municípios e estados estarem com os salários em
atraso”, concluiu o presidente
do sindicato dos servidores.

Sindicato dos Servidores Públicos de Barretos
oferece atendimento com fonoaudiólogas
O fonoaudiólogo é o profissional da área de saúde
que trabalha com os diferentes aspectos da comunicação
humana (linguagem oral e
escrita, fala, voz, audição) e
com as funções responsáveis
pela deglutição, respiração
e mastigação. Desenvolve,
também, atividades voltadas
à promoção da saúde, prevenção, orientação, avaliação,
diagnóstico e terapia, e atua
em ensino, pesquisa e consultoria, podendo compor equipes com outros profissionais,
como fisioterapeutas e psicólogos. São atendimentos prestados pelo fonoaudiólogo:
Audiologia - Elaborar programa de prevenção e promoção da saúde auditiva.
Disfagia - Diagnosticar e
tratar pacientes com transtornos da deglutição.
Fonoaudiologia educacional - Promover, aprimorar e
prevenir alterações de linguagem oral e escrita, audição,
motricidade orofacial e voz,
favorecendo e otimizando o
processo de ensino e aprendizagem.
Fonoaudiologia neurofuncional - Avaliar, diagnosticar
e reabilitar pessoas com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas de danos

ao sistema nervoso central ou
periférico.
Fonoaudiologia do trabalho
- Desenvolver programas de
conservação auditiva, detectar e diagnosticar riscos fisiológicos em situações reais, e
possibilitar a permanência do
profissional no trabalho em
sua plena capacidade.
Gerontologia Prevenir,
avaliar, diagnosticar e tratar
os transtornos relacionados
a audição, equilíbrio, fala,
linguagem, deglutição, motricidade orofacial e voz de
idosos.
Linguagem - Prevenir, diagnosticar e tratar transtornos na
fala e na escrita.
Motricidade orofacial - Prevenir, diagnosticar, habilitar e
reabilitar funções relacionadas à respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala. Realiza também o

aperfeiçoamento dos padrões
de fala e estética facial.
Neuropsicologia - Prevenir,
avaliar, tratar e gerenciar os
transtornos que afetam a comunicação humana e sua interface com a cognição.
Saúde coletiva - Construir
estratégias de planejamento
e gestão, e atuar na atenção à
saúde a partir do diagnóstico
de grupos populacionais.
Voz - Prevenir, avaliar, aperfeiçoar e tratar da voz falada e
cantada. Auxiliar profissionais,
como cantores, jornalistas, atores e professores, na postura
vocal em suas atividades.
Associados do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Barretos contam
com o atendimento de duas fonoaudiólogas: Fabiana Borges
e Flávia Maria Sabino Santos
(Fotos). Para agendar horário,
basta ligar para 3321-2488.

OPORTUNIDADE
Vendo Apartamento na Praia Grande,
área privilegiada da Vila Tupi, vista para
o mar, semi-mobiliado, um quarto, sala,
cozinha grande, banheiro com box, peq.
área de serviço. Armários embutidos, janelas de alumínio, cama casal, sofá em corino, geladeira e fogão, etc. R$135.000,00,
condomínio R$200,00, com wi-fi e vaga na
garagem, reservatório de água. Ligue (11)
98704-8805 fale com Cristina.

Aos 86 anos, Carteira de Trabalho
vale menos após reformas de Temer
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ícone dos direitos trabalhistas no país, completou
86 anos no último dia 21. Para juristas ouvidos pelo Brasil de Fato, pouco há para ser comemorado. Há mais
de quatro meses em vigor, a Reforma Trabalhista do governo Temer é
apontada como principal responsável
pelo desmonte desses direitos.
Noemia Porto, vice-presidenta
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), afirma que a CTPS
é um “um grande símbolo de cidadania do trabalho”. No entanto,
a Juíza do Trabalho pondera que
“em um século que já começa com
uma reforma trabalhista extremamente abrangente, acho que o que
fica colocado para o futuro é se ela
[CTPS] ainda continuará sendo
esse símbolo. Isso porque a Reforma acaba fazendo uma opção por
contratos precários de trabalho”.
Segundo Porto, as demissões
em massa após a entrada em vigor
da Lei 13.467/2017 - que instituiu
a Reforma Trabalhista - são o principal sintoma disso, principalmente
no ensino superior particular. “Na
prática, [as faculdades particulares]
pretendiam mandar para fora empregados para contratá-los em modalidades precária. Essas demissões
tomaram o espaço de muitas ações
judiciais”, afirmou a magistrada.
Já para a advogada trabalhista
Paula Cozero, o principal impacto
da Reforma Trabalhista até ago-

ra está no âmbito dos processos
judiciais trabalhistas. “A reforma
também é uma tentativa de enfraquecimento do judiciário trabalhista, então traz uma confusão para as
normas processuais. Além disso, há
a nova modalidade do trabalhador
ser condenado a pagar pelas despesas do processo. Isso dá bastante
insegurança aos trabalhadores”.
Os dados divulgados pela última Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que no último
trimestre de 2017, mais de ¼ dos
postos de trabalho gerados no país
surgiram no setor privado sem carteira de trabalho assinada.
RETROCESSOS
A Lei 13.467/2017 criou, entre
suas medidas, a figura do chamado
trabalho “autônomo exclusivo”, a
partir do qual o profissional poderá prestar serviços de forma contínua para uma única empresa sem
que isso seja caracterizado como
vínculo empregatício. A Reforma
Trabalhista também estabeleceu o
conceito do trabalho intermitente e
reiterou a lei da terceirização, aprovada anteriormente pelo governo
de Michel Temer.
Para a advogada Paula Cozero, o desmonte da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT) no
país tem sido vendido pelo governo e pela mídia como um incentivo ao trabalho informal.
“Há um estímulo grande para as

pessoas se virarem no mercado de
trabalho, transvestido de empreendedorismo. A gente precisa cuidar desse discurso porque acabamos jogando muitos trabalhadores no mercado
informal sem proteção. A carteira de
trabalho representa ainda algum nível de proteção, mas não é a mesma
que o trabalhador tinha há um tempo atrás”, afirmou. Cozero apontou
o aumento da jornada de trabalho
como determinante para essa precarização da proteção do trabalhador.
Na opinião de Marcos Verlaine, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), a reforma trabalhista foi “o maior ataque ao Direito do Trabalho desde a promulgação da CLT”. Para ele, a questão
mais preocupante trazida pela reforma trabalhista é a instituição do
“negociado sobre legislado”.
“Isso desconfigurou a CLT. Ela
já permitia negociar acima da lei,
nunca abaixo, então era um marco
regulatório que permitia negociar
para acrescentar direito. Então ficou
latente que o objetivo da lei não era
modernizá-la, e sim abrir mão da
proteção do trabalhador para proteger a empresa e o capital”, disse.
No dia 7 de março, uma sentença proferida no Mato Grosso condenou um vendedor pagar R$750
mil de indenização ao ex-patrão.
Ele processava seu antigo empregador sob a acusação de irregularidades trabalhistas.
(Por Júlia Dolce, Brasil de Fato)
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Prefeitura amplia atendimento na saúde

Prefeito anuncia abertura da UBS do Marília no período noturno

O prefeito Guilherme Ávila
anunciou na última quarta-feira
(28), em entrevista coletiva, reestruturações na rede municipal de saúde
após as contratações e o início de
trabalho de cerca de 30 novos médicos que prestaram concurso público
para a prefeitura de Barretos.
Com as mudanças, o atendimento básico contará, a partir da
próxima segunda-feira, 2 de abril,
com clínicos gerais e pediatras nas
unidades básicas. No caso da UBS
do Barretos 2, haverá atendimento
de clínico geral de segunda a sexta feira até as 23 horas e, terças e
quintas, também atendimento de
pediatra à noite. O atendimento
noturno, até 23 horas, também será
implantado na UBS do Marília.
De acordo com o prefeito, a reestruturação da rede de atendimento básico permitirá ainda que a UBS
do Barretos 2 seja transformada em
uma mini UPA, com laboratório
de exames clínicos, Raio X e eletrocardiograma. “Somente os casos
mais graves serão encaminhados
para a UPA 24h. Isso vai permitir

um atendimento mais rápido, inclusive na pediatria, e melhorar o
serviço na própria UPA”, explicou.
Conforme antecipou Guilherme Ávila, após a reestruturação do
atendimento básico, a prefeitura
convocará os médicos nas especialidades, como ortopedistas e oftalmologistas, e realizará um grande
mutirão de consultas e exames
para zerar as filas de espera.
“Quando assumimos, em
2013, nós conseguimos zerar as
filas para cirurgias de catarata e
reduzir o tempo de espera para
exames como ressonância. Algumas pessoas esperavam dois anos
pelos exames. As filas voltaram a
aumentar com a falta de médicos
e com a reestruturação na Santa
Casa, mas agora vamos fazer um
grande mutirão e em duas ou três
semanas regularizar o atendimento”, destacou o prefeito.
“De um lado, o Tribunal de
Contas indicava que não podíamos mais contratar via CLT e
do outro nós tivemos o concurso adiado duas vezes pelo inte-

resse político de vereadores de
oposição. Mas vamos olhar para
frente. Nós pedimos paciência lá
atrás para a população e agora
nós vamos fazer os ajustes necessários”, explicou o prefeito.
Segundo o secretário de Saúde, Alexander Stafy Franco, que
também participou da coletiva, a
rede municipal de saúde contava no final do ano passado com
cerca de 100 médicos, 60 deles
contratados via CLT. Com as novas contratações, serão mais de
100 médicos na rede municipal,
todos concursados.
Para permitir a ampliação da
cobertura, o Executivo também
enviará para a Câmara de Vereadores um projeto estabelecendo
novas vagas para médicos. “Nós
estamos concluindo também a informatização da rede e a unificação do cadastro. Com a ampliação
da cobertura básica e o maior controle, nós teremos um atendimento
melhor para a população e também
economia de recursos para a prefeitura”, destacou o secretário.

