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Levy Fidelix morre
aos 69 anos em São Paulo

Morreu na noite desta sexta-feira (23) o fundador
e presidente nacional do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB),
Levy Fidelix. O político
tinha 69 anos e morreu
na cidade de São Paulo.
O perfil do político no
Twitter comunicou o falecimento, sem no entanto,
citar a causa da morte.
“É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua
diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder,
Fundador e Presidente Na-

cional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade
de São Paulo. Descanse
em paz homem do Aerotrem!”, diz a nota.
Apresentador de televisão,
professor universitário e
publicitário, Fidelix concorreu à presidência da
República nas eleições de
2014, 2010 e 1994. No ano
passado, concorreu à prefeitura de São Paulo.
Antes de criar o PRTB,
Fidelix participou da fundação do Partido Liberal
(PL), em 1986, quando se

lançou na carreira política
e disputou uma vaga na
Câmara dos Deputados
pelo estado de São Paulo. Depois, migrou para o
Partido Trabalhista Renovador (PTR), quando também concorreu a um mandato de deputado federal,
no início dos anos 1990.
Uma das bandeiras mais
conhecidas de Fidelix
como candidato foi a implantação do aerotrem
como solução para desafogar o trânsito nas principais capitais brasileiras.

Jovem é morto a tiros e outros
três ficam feridos na Vila dos
Comerciários em Cruzeiro

Na noite desta sexta-feira
(23), um jovem morreu e
outros três ficaram feridos
na Vila dos Comerciários
em Cruzeiro. O grupo de
jovens, todos com cerca
de 20 anos, estavam juntos
em uma festa, quando um

suspeito chegou de carro,
atirou contra as vítimas e
fugiu do local. O Corpo
de Bombeiros e o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) foram
acionados, e constataram
óbito de um dos jovens.

Os outros três feridos, foram levados para o pronto
socorro da Santa Casa.
A polícia Militar informou
que deu inicio às investigações e que irá ouvir os
jovens feridos. Ainda não
há suspeitos pelo crime.

Após um ano a Lei da Telemedicina segue com desafios

No dia 16 de abril de 2020,
o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.989,
aprovada pelo Congresso,
e que autorizou a prática
de telemedicina no país
durante a crise sanitária da
pandemia de covid-19.
A legislação respondeu a
uma demanda por atendimentos a distância no
contexto da pandemia, em
que autoridades de saúde
orientaram reduzir o contato físico de pacientes
com médicos e outros profissionais de saúde.
Até então, a realização
de atendimentos como teleconsulta era proibida.
Contudo, a lei só autorizou
a realização de consultas e
atendimentos a distância
no âmbito do contexto da
pandemia. Uma complementação aprovada em

novembro permitiu que
após o fim da emergência
sanitária essas práticas sejam regulamentadas pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM).
A telemedicina é definida como o exercício da
medicina mediado por
tecnologias para fins de
assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde.
De acordo com o texto, o
médico deverá informar
ao paciente todas as limitações próprias do uso da
telemedicina, já que não é
possível realizar exame físico durante a consulta.
Na avaliação da pesquisadora do Departamento
de Direitos Humanos da
Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz,
Angélica Silva, apesar de

a lei garantir o distanciamento e mais segurança
a médicos e pacientes no
atual contexto, existe o receio, entre pesquisadores
da área, de que esta nova
modalidade de atendimento acabe substituindo a de
caráter presencial.
Em um cenário como o
do Brasil, que possui uma
distribuição desigual de
profissionais de saúde,
com grande quantidade
nos centros urbanos e pouca no interior, haveria o
risco de aprofundar a falta
de trabalhadores da saúde
em municípios de médios
e pequeno porte.
“Qualquer ação de telemedicina precisa estar a favor
de qualificar a assistência
de uma maneira geral. Se
esta assistência necessita ser presencial, ela não

pode ser substituída em
nome de economia financeira e com riscos para o
atendimento ao paciente”,
defende a pesquisadora da
Fiocruz.
Para o pesquisador do
Centro de Pesquisa em
Direito Sanitário da USP
(Cepedisa/USP) Matheuz
Falcão, muitos pontos da
lei continuam em aberto e
precisam ser tratados em
uma legislação de caráter
permanente. Um desses
pontos se refere aos dados
pessoais dos pacientes. O
desafio está em como a
legislação pode garantir a
proteção dos dados sobre a
saúde do usuário, tanto no
Sistema Único de Saúde
como em serviços privados, impedindo que essas
informações sigilosas vazem ou sejam comparti-

lhadas indevidamente com
empresas.
Outro aspecto é o que
Falcão chama de dependência tecnológica: “seria
fundamental para o Brasil
formular soluções tecnológicas públicas e nacionais para implementação
da telemedicina no Brasil,
caso contrário serviços
como prontuários eletrônicos, formação de banco
de dados ou definição de
plataformas para consultas remotas podem ficar na
mão de empresas estrangeiras, gerando dependência econômica e minando
a autonomia em relação
aos dados”, pontua.
Segundo a lei, a prestação
desse serviço seguirá os
mesmos padrões normativos e éticos usuais do
atendimento presencial,

inclusive em relação aos
pagamentos. Não cabe ao
poder público custear ou
pagar por tais atividades
quando não for exclusivamente serviço prestado ao
Sistema Único de Saúde
(SUS).
De acordo com a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quem
quiser ser atendido dessa
forma, deve procurar a sua
operadora de plano de saúde, que deve oferecer uma
opção ao usuário.
Conforme a ANS, os hospitais e clínicas não são
obrigados a oferecer a opção da telemedicina, mas
a operadora de plano de
saúde deve ter alguma instituição em sua rede que
ofereça esse atendimento.
*Informações da Agência
Brasil
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Sagui-da-serra-escuro é
visto no Parque das Neblinas

Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

O Instituto Ecofuturo, organização mantida pela
Suzano, identificou a presença de um sagui-da-serra-escuro (Callithrix
aurita) no Parque das Neblinas. A descoberta foi
feita a partir de um registro realizado pelo Supervisor de Operações do Ecofuturo, David Almeida, e
posteriormente confirmado pelo biólogo e professor Fabiano Rodrigues de
Melo. Por meio de uma
parceria com a área de
Meio Ambiente Florestal
da Suzano, o especialista
monitora populações de
primatas no Parque, localizado em Mogi das Cruzes e Bertioga, e em outra
área da companhia, em
Pindamonhangaba.
“A presença do Callithrix
aurita reforça que o Parque das Neblinas é um habitat protegido, pois áreas
antropizadas apresentam
uma população de saguis
híbridos. A identificação
da espécie “pura”, sem
sinais de hibridação, de-

monstra que o ambiente
está em bom estado de
conservação”, afirma Fabiano Melo, que também é
coordenador do Centro de
Conservação dos Saguis-da-Serra/UFV.
O sagui-caveirinha, como
também é conhecido pelo
desenho da pelagem de
sua face, é um animal de
pequeno porte, que pesa
em torno de 500 gramas
e, geralmente, vive em pequenos grupos. A espécie
é nativa da Mata Atlântica
da região sudeste e, atualmente, está entre os 25 primatas mais ameaçados do
mundo, segundo a pesquisa “Primates in peril”, publicada pelas organizações
IUCN SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological
Society (IPS), Global Wildlife Conservation (GWC)
e Bristol Zoological Society (BZS). O mesmo estudo
aponta que a população da
espécie está em cerca de 1
mil indivíduos.
O Parque das Neblinas

abriga também o maior
primata das Américas: o
muriqui-do-sul ou mono-carvoeiro. A espécie
é classificada como Em
Perigo (EN) e estima-se
que restem apenas 1.300
indivíduos na natureza. A
ameaça é causada, principalmente, pela fragmentação das florestas e pela
caça ilegal.
“Um dos pilares da gestão
do Parque das Neblinas é
o fomento à produção de
conhecimento científico.
A partir desses estudos nós
obtemos dados fundamentais sobre a biodiversidade, que contribuem para
estratégias de conservação
e para a melhor gestão da
área. O registro do Callithrix aurita reforça o impacto positivo do trabalho
realizado pelo Instituto,
pois mostra que o ambiente proporciona condições necessárias para o
abrigo de uma espécie tão
ameaçada”, afirma Paulo
Groke, diretor superintendente do Ecofuturo.
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Venda de fritadeiras
sem óleo registra
crescimento na pandemia

Municípios

Jovem é morto a tiros
ao sair de casa para
comprar um lanche

Na noite da última sexta-feira (23), um jovem de
19 anos foi morto a tiros
no bairro Areão em Taubaté.
A vítima teria saído de
casa por volta das 21h00
para comprar um lanche.
Após o começo da pandemia, muitas famílias que
antes não faziam as principais refeições em casa
passaram a fazê-las. Com
parte dos brasileiros indo
mais para a cozinha, houve
um aumento na venda de
diversos eletrodomésticos
e eletroportáteis, como as
fritadeiras sem óleo, que
registraram crescimento
de vendas 22% superior a
2020.
Segundo pesquisa de mercado da Euromonitor, no
Google, a busca pelo item
cresceu exponencialmente
desde o início da quarentena. Em março de 2020
o termo “air fryer” tinha
índice de 35 no total de
100 e atingiu o pico em
novembro.
Uma informação da consultoria para o varejo GFK
sobre o mesmo tema diz
que as buscas se converteram em consumo. Em
2020, o eletroportátil registrou crescimento de

vendas em 22% quando
comparado ao ano anterior. Além disso, nos últimos cinco anos o volume
de vendas cresceu 194,4%.
Quem se deu bem neste
cenário foram as fabricantes. A Mondial, líder nas
vendas do eletroportátil
com 35% de participação
de mercado, de acordo
com a Euromonitor, viu o
volume de vendas crescer
em 72%. “Para dar conta
da demanda, investimos
na produção na Bahia, já
que parte da produção hoje
acontece na China”, diz
Giovanni Martins Cardoso, presidente da Mondial.
Vendas online
Também é possível sentir
esse movimento nos grandes sites de vendas do país.
Basta acessar a página de
produtos mais vendidos
de grandes e-commerces
como a Amazon.com.br,
que a fritadeira sem óleo
sempre aparece como um
dos principais itens pedi-

dos na categoria de “Cozinha”.
Sites como o Uma dica por
dia, que disponibiliza diversas análises de produtos, também têm sentido
impacto em relação a buscas online pelos principais
eletrodomésticos. O artigo que indica e ranqueia
as melhores air fryers de
acordo com o custo-benefício avaliado pela equipe
do site cresceu em volume
de acessos durante diversos momentos da quarentena.
Para o presidente da Mondial, a demanda continuará crescente e a empresa
pode conquistar metade
desse mercado. “O Brasil
comercializou 4 milhões
de air fryers em 2020, isto
é pouco perto da quantidade de brasileiros que podemos alcançar. O ritmo
de vendas pode não ser o
mesmo do ano passado,
mas a expansão é certa”,
diz.
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De acordo com testemunhas, os atiradores estavam em uma motocicleta e
fugiram logo após o crime.
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência
(SAMU), chegou ser acionado, mas a vítima não

resistiu aos ferimentos e
morreu no local.
O caso será investigado
pela Polícia Civil, e até o
momento ninguém foi preso.
*Informações de Rauston
Naves (Vale Urgente)
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Suzano é porta de entrada para jovens no mercado
de trabalho do interior de São Paulo

Cada vez mais cedo, os jovens começam a procurar
aperfeiçoamentos profissionais para encontrar um
espaço no mercado de trabalho. A Suzano, referência global na fabricação de
bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de
eucalipto, tem sido uma
das portas de entrada para
jovens talentos no interior
de São Paulo, onde estão
localizadas as Unidades
Industriais em Suzano, Jacareí, Limeira e a Unidade
de Negócios Florestal.
As oportunidades disponibilizadas pela empresa
não possuem distinção de
gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, criando um ambien-

te diverso e inclusivo. “A
Suzano acredita em gente
que inspira e transforma,
por isso oferece oportunidades para que os jovens
possam se tornar protagonistas da sua própria carreira. Temos contribuído
para o desenvolvimento
das habilidades desses jovens. Dessa forma fortalecemos nosso compromisso
com a diversidade”, conta
Mauro Mochida Peixoto,
gerente de Gente e Gestão
da Suzano.
Dentre as ações realizadas
para o engajamento dos
jovens está o Programa
Formare, iniciativa voltada para a qualificação
profissional de jovens em
situação de vulnerabilida-

de social, residentes em
comunidades localizadas
no entorno das unidades
da empresa. O processo de
seleção, que é anual, está
em andamento e a nova
turma está prevista para
iniciar suas atividades em
junho deste ano.
Desenvolvido desde 2005,
pelo Programa Voluntariar
em parceria com a Fundação Iochpe, o Formare oferece formação completa
de Operador de Processo
de Produção, integrando
partes teóricas e práticas.
Durante o programa, os
alunos aprendem sobre
Cidadania, Saúde e Segurança, além das disciplinas
de formação técnica e operacional.

O Formare já formou 37
turmas e cerca de 690 jovens, destes, 47% foram
contratados como colaboradores, prestadores de
serviço e estagiários, atuando nas áreas de Celulose, Papel, Logística, Florestal, entre outros setores.
Outra porta de entrada
na empresa é o Programa
Plante o Futuro, focado
em estágios técnicos nas
áreas Operacionais de todas as unidades da Suzano
no Brasil. A próxima etapa de seleção do programa
está prevista para agosto.
Nessa ação, os estudantes
têm o contato com diversas disciplinas, entre elas
Comunicação, Protagonismo, Gestão do Tempo

e Educação Financeira.
Rafaela Renata Cândido
entrou na empresa como
estagiária em 2020, mas
não demorou muito para
ser promovida para auxiliar de Produção, cargo
que ocupa há oito meses
na Unidade Limeira (SP).
“Durante o estágio, conheci todo o processo produtivo da celulose, desde a
picagem da madeira até a
polpa de celulose branqueada, realizando relatórios e
apresentações de cada processo. Quando fui efetivada já tinha conhecimento
de algumas atividades do
meu campo de trabalho, o
que ajudou bastante. Hoje,
sou a primeira mulher efetivada na área de Produção

de Celulose da Unidade de
Limeira”, relata Rafaela.
Além dos Programas Plante o Futuro e Formare, a
Suzano conta com o Guarda Mirim, ação também
focada na qualificação e
profissionalização para o
primeiro emprego, na condição de aprendiz.
A empresa também realiza o Programa Raízes do
Futuro, que disponibiliza
até o dia 27 de abril 60 vagas ao todo para estudantes de nível superior com
graduação prevista entre
junho de 2022 e junho de
2023.
Os interessados em participar devem realizar as
inscrições por meio do site
da Cia de Talentos.

