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HC de Botucatu é incluído no Plano
de Expansão da Radioterapia
Unidade ganhará acelerador linear para ampliar tratamento de radioterapia na região. Novo equipamento deve atender cerca de mil pacientes por ano

B

otucatu - O Hospital
das Clínicas (HC) da
Faculdade de Medicina de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) foi incluído no Plano de Expansão da
Radioterapia do Ministério
da Saúde. A unidade será
contemplada com um acelerador linear mais moderno,
substituindo o equipamento
que a unidade possui. A escolha para a inclusão veio
após análise que constatou
déficit de radioterapia na
região. Com isso, o hospital
receberá investimento federal de R$ 1,9 milhão para
implantação. O novo equipamento irá garantir o atendimento de mil pacientes por
ano. Atualmente, a unidade
já oferta outros cuidados no
tratamento contra o câncer
como, cirurgias oncológicas
e sessões de quimioterapia.

Ainda neste ano, estão
programadas as entregas de
outros equipamentos de radioterapia. Ao todo serão
entregues pelo Ministério
da Saúde 140 aceleradores
lineares em todo país. Cerca
de R$ 500 milhões foram investidos para a aquisição de
100 aceleradores lineares,
além da realização de projetos e obras. Os outros 40 aceleradores serão adquiridos
com recursos de convênios.
Para o ministro da Saúde,
Ricardo Barros, essa medida
vai ampliar o acesso da população a procedimentos oncológicos no SUS. “Estamos avançando o mais rápido possível
na oferta dos serviços de radioterapia no país. Temos priorizado novas instalações com o
objetivo de ter mais serviços e
serviços mais próximos do cidadão”, afirmou o ministro.

Os projetos que já estão
em execução estão dentro das
atividades previstas do Plano
de Expansão da Radioterapia, visto que os aceleradores
lineares são equipamentos
de altíssima complexidade
tecnológica e não podem ser
instalados sem os devidos cuidados com a proteção radiológica. As instalações exigem
espaço físico com características peculiares e distintas das
construções tradicionais de
estabelecimentos e unidades
de saúde, uma vez que envolve, por exemplo, sistemas
de climatização específicos,
refrigeração da água, sistema
elétrico diferenciado e maior
espessura das paredes.
Atualmente, o Brasil
possui 243 aparelhos para
tratamento de radioterapia
na rede pública em funcionamento. Até 2019, consi-

Divulgação

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina vai receber R$ 1,9 milhão do governo federal
derando a inclusão de novos
aparelhos, substituições e

habilitações, o país passará a
ter 331 aceleradores lineares

disponíveis para atendimento à população.

Dez pessoas ficam feridas em acidente em trevo Ladrões tentam
arrombar cofre
Coletivo que levava
trabalhadores rurais
não conseguiu
desviar de caminhão
BRUNO FREITAS E
LILIAN GRASIELA

D

uartina - Acidente envolvendo um caminhão
e um transporte coletivo
rural deixou dez pessoas feridas, uma delas em estado grave, na manhã desta sexta-feira
(2), por volta de 6h20, no trevo
de Duartina (38 quilômetros
de Bauru), na intersecção entre
as rodovias Comandante João
Ribeiro de Barros (SP-294),
a Bauru-Marília, e Lourenço
Lozano (SP-293).

Segundo o registro policial, um caminhão-baú, com
placas de Marília, que estava
carregado com produtos de
limpeza e trafegava pela SP294 sentido Marília-Bauru,
apresentou problemas mecânicos e parou no acostamento,
na altura do quilômetro 380
mais 300 metros.
O coletivo rural, com placas de Bauru, que levava trabalhadores para Piratininga,
seguia pela SP-293. Na alça
do trevo de acesso à SP-294, o
motorista do ônibus não conseguiu desviar e atingiu a lateral traseira do caminhão, arrebentando a estrutura metálica
do veículo. Dez passageiros
do coletivo - quatro homens
e seis mulheres - ficaram feridos e foram socorridos por

Douglas Reis

Criminosos fugiram
levando peças de
roupa, pares de
tênis e tablets
LILIAN GRASIELA

Parte da carga do caminhão ficou espalhada pelo acostamento
viaturas do Samu e Resgate do
Corpo de Bombeiros. A única
vítima com lesões graves, um
homem de 42 anos, foi levada ao Pronto-Socorro Central
(PSC) de Bauru.
Segundo a polícia, ele
não corre risco de morte. Os

condutores do caminhão, um
aposentado de 67 anos, e do
coletivo, um motorista de 52
anos, não se feriram. A Polícia Científica foi acionada
para periciar o local e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

P

ederneiras - Ladrões
invadiram na madrugada de quinta-feira (1)
uma loja de departamento no
Centro de Pederneiras, furtaram diversas peças de roupas, pares de tênis e tablets e
tentaram arrombar um cofre.
A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar identificar os criminosos. O furto

foi constatado pela manhã,
quando funcionários da loja,
que fica na rua 9 de julho, chegaram para trabalhar. Segundo
o registro policial, os ladrões
entraram no imóvel pelo teto.
Além de quatro pares de tênis, duas mochilas, 15 calças
jeans e dez pijamas, furtaram
também alguns tablets. Os
criminosos também tentaram
arrombar um cofre, mas não
conseguiram. Ainda de acordo
com registro policial, o sistema de monitoramento da loja
apresentou defeito por volta da
0h30. Testemunhas disseram à
polícia que, nesse horário, viram um carro branco passando
várias vezes pelo local.

