
Sucesso de público no ano 
passado, a palestra-show 
da Acisa já tem um nome 
para a edição deste ano: 
Eduardo Tevah vem ao 
município para compar-
tilhar toda sua expertise 
em negócios e vendas. O 
evento será na Comunida-
de Católica, no dia 19 de 
junho, véspera de feriado, e 
promete atrair 600 pes-
soas. Parceiro na divulga-
ção, o Grupo Arauto de 
Comunicação recebeu no 
início do mês a visita do 
presidente da Acisa, Ubira-
jara de Almeida, e do dire-
tor de eventos da entidade, 

Rafael Iser. Eles enaltece-
ram o apoio recebido no 
ano passado, quando Ciro 
Bottini esteve na Capital 
das Gincanas. “Queremos 
que esse evento entre no 
calendário de Vera Cruz. 
Que as pessoas lembrem 
que na véspera do feriado 
de Corpus Christi sempre 
tem a palestra-show da 
Acisa”, frisa Ubirajara, que 
enxerga nessas palestras 
uma forma de qualificar 
empresários e quem está 
no comércio local. “O 
comércio vende, a indús-
tria vende, todos vendem”, 
pontua o presidente.

A secretária de Saúde de 
Vera Cruz, Liseana Palma 
Flores, deve ser convidada 
para comentar, em sessão 
na Câmara de Vereadores, 
as mudanças implementa-
das nas unidades de Saúde 
do município. Na segunda-
feira, o vereador Marcelo 
Carvalho expôs na Tribuna 
o descontentamento de 
parte da comunidade com 
as medidas adotadas nos 

postos do interior. Quem 
mora na Linha Fundinho, 
por exemplo, deve consul-
tar na ESF de Linha Hen-
rique D’Ávila e não mais 
no Centro. O empecilho 
acaba sendo o transporte, 
que não há. “Realmente, a 
população tem dificuldade 
de transporte público para 
a ESF, porém não entendo 
porque não lutam pela me-
lhoria de acesso ao trans-

porte, já que a estrutura 
da ESF possibilitará para 
aquela população atendi-
mento 40 horas semanais, 
com médico, enfermeira e 
técnicos de enfermagem 
trabalhando exclusivamen-
te para aquela população”, 
diz. “A unidade está sendo 
ampliada. Com certeza, 
será uma das melhores 
estruturas de atendimento 
do interior”, afirma Liseana.

O recolhimento da Campa-
nha do Agasalho de Vera 
Cruz, que seria realizado 
no último fim de semana, 
vai ocorrer neste sábado, 
dia 18. As equipes de coleta 
vão se encontrar em frente 
à Prefeitura, às 13h30min, 
e percorrer as tradicionais 
ruas da cidade. A distribui-
ção começa no dia 21, no 
Guidão. Pela manhã, com 
as famílias do interior, e, à 
tarde, com os moradores 
dos bairros. No dia 22, os 
agasalhos serão distribuí-
dos de forma inversa: pela 
manhã para os bairros e à 
tarde para o interior.
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Eduardo Tevah em Vera Cruz

Cobrança na saúde

Agasalhos
Tem aposentado de Vera 
Cruz que tomou um susto 
ao ver no extrato bancário 
o desconto “Contribuição 
Asbapi”. O valor, às vezes, 
é embutido na contratação 
de empréstimos consig-
nados. Vale o alerta para 
aqueles que não preten-
dem contribuir. As agên-
cias bancárias e o INSS 
não são responsáveis pelo 
cancelamento disso. Tudo 
deve ser feito nas segura-
doras. É possível buscar 
mais detalhes junto à As-
bapi. O escritório fica em 
Brasília. Na internet encon-
tra-se contato telefônico.

Empréstimo

GERAL02 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
17 E 18 DE MAIO DE 2019

O Autódromo Internacional 
de Santa Cruz será palco 
nos dias 18 e 19 de maio da 
segunda edição da Santa 
Cruz 200. A abertura do 
autódromo será na sexta-
feira, dia 17, para melhor 
acomodação das equipes. 
A Santa Cruz 200 inicia às 
9 horas de sábado e vai até 
o anoitecer, nos dois dias. 
Haverá troféu para os três 
primeiros de cada catego-
ria. As inscrições custam R$ 
250 e os ingressos para o 
box R$ 20 e para a cerca, 
R$ 10. Acesse a página 
Arrancada Santa Cruz no 
Facebook e veja detalhes.

Santa Cruz 200


