Com o tema “Liberdade de Aprender
e Ensinar”, o Sindicato dos Servidores
Municipais de Rio Preto lançou
no domingo, 15, campanha pela
“valorização dos professores”. A
ofensiva se dará por meio de outdoors,
inserções em programas de rádio e
postagens em redes sociais. Trata-se,
na verdade, de uma reação ao projeto
Escola Sem Partido, que tramita no
Legislativo Municipal. “A proposta
é contrapor-se às concepções
autoritárias existentes na sociedade.
Um exemplo é o projeto 164/2017,
pretensamente intitulado ‘Escola Sem
Partido’ para enganar a população,
mas que apresenta os professores
como algozes da família e do direito da
criança e do adolescente”, diz material
de divulgação do Sindicato.

O LIDE E O NOVO

O Lide de Rio Preto, grupo que reúne
empreendedores e empresários,
promove um jantar-debate com
o pré-candidato à Presidência da
República pelo Partido Novo, João
Amoedo. Estarão presentes também
Christian Lohbauer e Vinícius Poit,
pré-candidatos ao Senado e à Câmara
Federal, respectivamente. O tema?
“Adeus à velha política! Qual o papel do
empresário na reconstrução do cenário
político brasileiro?” O evento será
no próximo dia 26, no Buffet Espaço
Vitória. Segundo Olavo Tarraf, esta é
uma oportunidade de os participantes
conhecerem “a fundo” a proposta
do Novo. Ele, no entanto, já tinha se
comprometido com um congresso
imobiliário em Miami e não participará.

ANÁLISE

Nova polêmica à vista
A Secretaria de Saúde de Rio Preto planeja passar para as universidades de medicina a administração de unidades de saúde da
cidade. E já deu o primeiro passo concreto
neste sentido. Há duas semanas, representantes da Famerp, Faceres e Unilago foram chamados para tomar conhecimento do projeto
que está em gestação na pasta. E uma primeira fagulha de insatisfação aponta polêmica
das grandes à vista.
A Unilago, instituição privada que hoje
coloca seus alunos para estágio de campo nas
unidades da Prefeitura sem nenhuma contrapartida, não gostou da ideia e disse que
não se interessa pelo novo modelo. Por isso,
a menos que volte atrás, o acordo existente

hoje com o município vai só até novembro.
“Eles nos pediram esse prazo e achamos
justo”, disse à coluna o secretário de Saúde,
Aldenis Borim.
E qual é esse novo modelo desejado
pela secretaria? Aldenis explicou que a ideia
é implantar em Rio Preto parcerias com as
universidades no mesmo formato das que
existem em municípios como Ribeirão Preto,
Botucatu e São Paulo, onde os convênios exigem contrapartida das instituições.
Segundo Aldenis, a secretaria continua
como gestora da unidade, mas a administração passa para a universidade. “Esse novo
modelo amplia a responsabilidade da instituição parceira, que passa a operar com metas
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Secretaria da Saúde quer que as faculdades de
medicina assumam a administração das unidades de
emergência e de saúde da família

de atendimentos e índices de resolutividade”,
disse o secretário. Em Rio Preto, são três tipos de unidades: emergências (UPAs), unidades básicas (UBSs) e centros de especialidade
(ARE, reabilitação e outros). “Pretendemos
começar pelas UPAs e equipes de Saúde da
Família”, diz Aldenis.
O secretário afirmou ainda que o formato de parceria será único para todas as instituições. Isso significa que se a Unilago não
aceitar os novos termos poderá se vincular a

outros tipos de serviços, como o Saúde da
Família, mas não às unidades de atendimento. “À primeira vista, eles (Unilago) disseram
não, mas deixamos em aberto para que reavaliem,” disse o secretário. A divisão de unidades entre as universidades da cidade seguiria
uma demarcação geográfica que já existe
hoje: A Famerp na região sul, imediações da
Vila Toninho; a Faceres ficaria com a área da
UPA Norte e caberia à Unilago o setor da
UPA Tangará.
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De todo jeito, o assunto deverá render
pano para a manga. Aldenis não definiu, por
exemplo, como ficará o RH (recursos humanos) destas unidades de saúde e será inevitável a grita em torno do que caminha, sim,
para uma terceirização do serviço. Do lado
do usuário, uma coisa é certa: se o atendimento é de qualidade e sem prejuízo para os
cofres municipais, poucos se preocupam se
quem o faz tem crachá da Prefeitura ou de
uma faculdade.

Divulgação

ZONA
ELEITORAL
Beck
por

Reprodução

MAIS INVASÃO
A escola Regina Mallouk, no bairro
Santa Clara, se tornou o oitavo alvo da
bandidagem desde que as unidades de
ensino da rede municipal perderam os
vigilantes que eram conhecidos como
anjos da guarda. Ladrões abriram todos
os armários dos professores e furtaram
objetos pessoais e pedagógicos.
Levaram também merenda. Segundo
vizinhos, eram pelos menos 30 jovens
de bicicleta. O volume de invasões
em pouco mais de um mês turbina a
pressão dos educadores para que a
Prefeitura providencie uma solução de
seguranças para as escolas.

MONSTRO
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A Prefeitura enviou à Câmara de Rio
Preto projeto de lei em regime de
urgência que autoriza o município a
contrair um empréstimo monstruoso
de R$ 203 milhões para pavimentação
urbana e recapeamento asfáltico. O
recurso seria utilizado também para
outras obras de infraestrutura na
Cidade das Crianças, no Complexo
Esportivo Eldorado, no Centro
Regional de Eventos, no Bosque
Municipal, na Usina de Asfalto e em
vários outros setores. Apesar do
valor alto – que corresponde a mais
de 10% do orçamento da Prefeitura
-, o secretário da Fazenda, Angelo
Bevilacqua, disse que o financiamento
está dentro da margem de segurança
do município. Os R$ 203 milhões viriam
da Caixa Econômica Federal por meio
do programa de Financiamento à
Infrestrutura e ao Saneamento (Finisa).

TUDO COMO DANTES O presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris (PSDB),
esteve nesta segunda-feira (16) na Câmara de Rio Preto para a apresentação do Índice Paulista
de Responsabilidade Social (IPRS), levantamento feito a cada dois anos por técnicos da
Fundação Seade. O indicador é inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e leva
em consideração três critérios – escolaridade, longevidade e riqueza – para medir as condições
de vida da população paulista. A região de Rio Preto continua com a mesma colocação do
IPRS divulgado em 2016: aparece em 1º do Estado nos quesitos escolaridade e longevidade,
mas é apenas o 10º no item riqueza – isso em comparação às 16 regiões administrativas de
São Paulo. Já a cidade de Rio Preto isoladamente está no grupo 1, que reúne municípios com
bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade. Além do presidente da Assembleia,
compareceram à audiência no Legislativo o prefeito Edinho Araújo (PMDB) e os deputados
estaduais Orlando Bolçone (PSB), Itamar Borges (PMDB) e João Paulo Rillo (PT). O petista, aliás,
deixou o plenário sem discursar: alegou que tinha um compromisso e puxou o carro. Mas não
escondeu a irritação com os elogios feitos pelos demais colegas de Assembleia – todos eles da
base governista - a Geraldo Alckmin.

TESTEMUNHAS

O promotor eleitoral André Luís de
Souza vai centrar os esforços nas
provas testemunhais para manter
a condenação do vereador Fabio
Marcondes (PR) por compra de votos.
Ele disse ter tomado ciência na última
sexta-feira (13) da decisão do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que tornou
nulas as buscas feitas pela Polícia
Federal na casa e no gabinete do
parlamentar – e que eram o coração
da denúncia do MP. Souza reconheceu
que a denúncia fica fragilizada sem os
documentos apreendidos, mas defende
que também foram ouvidas várias
pessoas que confirmaram o esquema
montado para eleger Marcondes. “Nós
entendemos que, no mérito, o que
foi julgado é o que mais protege a
sociedade. Qualquer decisão diferente
é um desfecho muito ruim”, afirma o
promotor.

DEU ÁGUA
Relator da CPI que investigou – ou
pretendeu investigar – as obras
antienchente, o vereador Marco Rillo
(PT) fez ontem (16) um mea culpa sobre
a apuração que deu em nada. O petista
afirmou que a comissão “nasceu sem
nenhuma ponta de dúvida em relação
a falhas na obra” e que foi constituída
por conta do atraso na conclusão e
de “ouvir falar”. Segundo o petista, o
projeto tinha mais de 15 mil folhas e
seria necessária a contratação de um
perito para analisar o canal, pedido
esse que foi negado pelo presidente da
Câmara, Jean Charles (PMDB). “É muito
risco abrir uma CPI de ‘ouvir falar’. Não
dá pra não dizer que não há problema,
mas não conseguimos descobrir onde

eles estão”, disse Rillo. Ou seja: muito
barulho para absolutamente nada. E
mais uma pizza saindo quentinha do
forno do Legislativo.

Michel Temer e o cão Thor: foto postada no domingo segue tingindo as redes
sociais de suor

Dias de carinho e muito calor
Olar, brazeeel! Não foi só a gente que ficou em
frangalhos no primeiro fim de semana de ‘horário
de inferno’, ops, de ‘verão’.

Em uma foto postada em sua página no Facebook,
o presidente Michel Temer (PMDB) também não
conseguiu esconder o ‘melaço’ provocado pelas altas
rajadas de calor que percorrem o País.

A foto/mensagem repercutiu nas redes sociais,
claro, esquentando ainda mais o clima. E uma
nova onda de rajadas, estas de comentários, segue
percorrendo a página de Michel até o momento,
com tudo o que é tipo de crítica e elogio. Pausa
para um bocejo.

Por aqui...

SERÁ QUE ELE É? Quem também deu as caras na apresentação do IPRS – e causou burburinho nas
galerias da Câmara - foi Edinho Filho, que é filho do prefeito Edinho. Ele não compôs a mesa das autoridades,
mas engatou um papo mais ou menos animado com o vereador Fabio Marcondes (PR). Quem achou
inusitada a presença de Edinho Filho ali pode ir se acostumando: ele também acompanhou o pai durante um
dos dias da Expô, distribuindo abraços e sorrisos. Já não é de hoje que Edinho Filho é apontado nos bastidores
como o sucessor político do prefeito, e suas aparições públicas a cada dia mais intensas alimentam essa
possibilidade. A aposta é que ele possa já testar sua popularidade no ano que vem, na eleição para Câmara
dos Deputados – e com apoio irrestrito do pai coruja. Segundo um analista político próximo do governo, o
afastamento definitivo de Eleuses Paiva da Secretaria de Saúde teria deixado o prefeito “mais à vontade” para
investir na candidatura do filho, uma vez que vice Eleuses também deve postular uma cadeira de deputado
federal em 2018.

CAPIVARAS PENSANTES
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O mercado jornalístico em 2017:
Ricardo Kotscho desempregado.
O problema nem é a demissão em si.

POSTADO NO
O problema é o conceito, o critério
(ou a falta dele)

...ou seja, na Capital das Capivaras Suadas,
nenhuma foto, graças a Deus, causou alvoroço no
insalubre terreno da internet.

Minto: a imagem de uma vaca, em um estande no
Recinto de Exposições de Rio Preto, onde aconteceu
a Expô 2018, percorreu as redes gerando comoção.

Não por conta do calor que os animais também
sentiram por lá, mas em relação ao valor de
mercado da mimosa. Chamada de Andaluza, a vaca
de Santo Antônio do Aracanguá foi eleita a Grande
Campeã Fêmea da Raça Nelore do evento, avaliada
em R$ 1 milhão de reais. Já dava pra começar uma
criação de bezerrinhos, né?
Colaboraram com a coluna: Thais Covre,
Francela Pinheiro
e Rodrigo Carraro

