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Decreto estabelece normas para censo cadastral
previdenciário de servidores municipais de Barretos
Os servidores titulares de
cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes, dos poderes Executivo
e Legislativo, de autarquias,
vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social do Município de Barretos, terão censo
cadastral previdenciário, iniciado no dia 1º de novembro.
O Censo Cadastral Previdenciário será executado diretamente
pela prefeitura e suas respectivas
secretarias, Câmara Municipal e

as autarquias municipais.
O censo será realizado até
o dia 3 de janeiro, com atendimento de segunda a quarta-feira, das 8 às 14 horas, para
os servidores públicos titulares de cargos efetivos, no
IPMB ou suas respectivas secretarias, observado o calendário e local informados diariamente, conforme o decreto.
Segundo o diretor presidente do IPMB, Nilton Vieira,
o censo é uma exigência do

Ministério da Economia e da
Secretaria da Previdência e tem
como meta o estudo atuarial,
“que é o calculo de previsão
financeira do quanto iremos
gastar com a Previdência municipal nos próximos 30 anos”.
“Os servidores efetivos
que foram cedidos para o
Estado ou outras prefeituras
também ficam obrigados a
comparecerem na secretaria
de origem em que estavam na
prefeitura”, frisou Vieira.

Secretário executivo da
Polícia Civil visita Barretos
Youssef se reuniu com representantes da Polícia Civil e de
outros órgãos para tratar sobre segurança pública na região

Jornalista Luciana Gomes realiza
curso de Oratória da ACIB

Técnicas para ter uma
performance de sucesso ao
enfrentar plateias são abordadas pela jornalista Luciana
Gomes (foto), no curso “Oratória – Como falar em público”, que acontece de 25 a 29
de novembro, no auditório da
ACIB, das 19 às 23 horas.
São 20 horas aula em que
temas, como princípios da
oratória, as partes do discurso,
postura corporal, voz, gestos e
expressão facial, entre outros,

são discutidos em sala de aula e
colocados em prática nos exercícios filmados e revisados.
Segundo Luciana Gomes o
curso é “especialmente pensado para fazer com que quem
tem medo de falar em público
consiga enfrentar e dominar
esse sentimento, usando-o
a seu favor, como também
quem já fala possa melhorar
sua atuação, conquistando a
plateia e passando sua mensagem com mais eficiência”.
A turma da semana de 25
a 29 de novembro tem limite
de 15 participantes e as inscrições são feitas apenas presencialmente, na própria sede da
ACIB, no horário comercial.
Não há limite de idade, ou exigência de grau de instrução.
“Para fazer o curso basta ser
uma pessoa que fala e que quer
falar melhor quando na frente
das pessoas”, diz a jornalista.
O investimento é de R$
700, que podem ser divididos
em até cinco vezes no cartão
de crédito. O curso fornece
apostila, acesso aos exercícios em vídeo e mini apostila.
O valor do coffee break está
incluso na inscrição.

O secretário executivo da
Polícia Civil, Youssef Abou
Chain, visitou nesta quinta-feira (7), o município de Barretos. Na ocasião, ele se reuniu
com representantes da instituição, do poder público municipal e judiciário para tratar da
sgurança pblica na cidade.
A reunião técnica foi realizada durante a manhã, no Parque do Peão, para discutir os
desafios e necessidades específicas da região, a fim de apri-

morar o trabalho das polícias e
a segurança da população local.
O encontro contou com a
participação dos delegados
titulares das unidades de polícia judiciária da região, integrantes dos institutos Médico
Legal (IML) e de Criminalística (IC) da cidade, além de
representantes da pefeitura, da
Justiça, além de outros convidados e empresários da região.
Youssef aproveitou a oportunidade para falar das ações

da atual gestão. Como destaque, o secretário tratou da
recomposição do efetivo por
meio da formação de novos
policiais e da abertura de novos concursos públicos
Na sequência, ao final da
reunião, o secretário executivo
da Polícia Civil ainda visitou
a Delegacia Seccional de Barretos e a Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM) da cidade,
e agradeceu a todos pelo trabalho desenvolvido na região.

Evento histórico une católicos
e muçulmanos de Barretos
Para fazer memória aos 800 anos do encontro entre São Francisco de Assis e o Sultão do Egito, Al-Malik al-Kamil Muhammad
Ibn Adil, católicos e muçulmanos de Barretos preparam um evento para marcar o diálogo entre as duas religiões. No dia 29 de
novembro, o evento começará às 12h30 na
Capela do Educandário Sagrados Corações e
seguirá até a Mesquita Muçulmana. “Juntos,
iremos até a praça em frente à escola Almeida Pinto, onde faremos alguns gestos simbólicos para
que marque esse encontro de católicos e muçulmanos 800 anos depois”, antecipa a irmã Marta
Melo, da Congregação das Franciscanas da Penitência. Na foto, católicos e muçulmanos durante
Página 7
reunião preparatória do evento. (Foto: Victor Peixoto)

Segunda etapa
de Campanha
contra o Sarampo
Iniciada o último mês de outubro, a Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo de
2019, foi divida em duas etapas: a
primeira para as crianças e, agora,
a segunda etapa, para jovens adultos. A intenção é verificar e imunizar, principalmente, a faixa etária
que é mais suscetível à doença.
Esta segunda etapa acontece no
período de 18 a 30 de novembro,
quando será realizada a vacinação
de adultos jovens, na faixa etária de
20 a 29 anos de idade. O dia D, de
mobilização nacional, será no dia
30 de novembro. A aplicação da
vacina é a única forma de prevenir
a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de
controle da doença. O sarampo é
uma doença infecciosa aguda e viral, com elevada transmissibilidade
e que pode acometer pessoas de
qualquer idade. Em Barretos, neste ano, foram notificados 38 casos
suspeitos, sendo oito positivos.
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Editorial

O que se salva do
governo tem DNA tucano

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araujo, divulgou manifesto em nome do partido e dos chamados
tucanos, alertando, a seu ver, a igualdade das políticas públicas do governo Bolsonaro com as políticas
praticadas pelos governos do PSDB, tão criticadas pelos integrantes do atual governo federal. Segue.
Nada como reforçar uma
história verdadeira para colocar as coisas no lugar e desmascarar incongruências reiteradamente ditas pelo ministro
da economia Paulo Guedes.
Por décadas a crítica mais
contundente direcionada ao
PSDB foi o rótulo de “neoliberal”. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, o
partido sofreu duros ataques
por medidas como a abertura
do mercado das telecomunicações, a privatização da
Vale, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, entre outras ações.
Hoje é quase consenso que
todas essas iniciativas modernizaram o Estado brasileiro e
deixaram portas abertas para
o desenvolvimento.
A oposição não deu trégua. Literalmente gritavam:
“entreguistas”, “direitistas”,
“inimigos dos pobres” e até
coisas piores. Promoviam
passeatas, fechavam ruas,
queimaram boneco de FHC.
Em algumas faculdades e fóruns de discussões as políticas, “neoliberais” do PSDB
eram tudo de pior que poderia
ser implantado no Brasil.
Com a chegada do Partido

dos Trabalhadores ao poder os
alicerces econômicos herdados foram conservados. Sob
o discurso de “herança maldita”, mantinham e até mesmo
aprofundavam as políticas do
governo anterior. A primeira
medida legislativa apresentada
pelo PT em 2003, inclusive,
foi a reforma da Previdência.
Não custa lembrar que o
governo petista começou a desandar exatamente quando as
medidas “neoliberais” foram
desmanteladas. A política econômica de Dilma Rousseff jogou o país na maior crise econômica de nossa história com seu
rastro de falências, desemprego,
desesperança e radicalização na
sociedade. Mesmo com toda a
instabilidade política, o ex-presidente Temer buscou retomar a
agenda de privatização e modernização do Estado.
Nessas últimas décadas
sabemos qual era a posição
do então deputado Jair Bolsonaro. Era a de votar contra as
privatizações, contra as reformas, defender corporações,
subir à tribuna inúmeras vezes
para vociferar contra a reforma da Previdência e mesmo
contra Fernando Henrique
Cardoso, contra o qual pregou
o fuzilamento.

As voltas da história surpreendem e esse mesmo deputado que tanto atacou as políticas liberais tucanas é eleito
com uma plataforma de reformas e modernização do Estado.
Devido à responsabilidade do
Congresso, conseguiu aprovar
a reforma da previdência, apesar dele. Mudanças por sinal
que foram conduzidas por três
tucanos: o ex-deputado e secretário especial da Previdência
Rogério Marinho, o deputado
Samuel Moreira, relator na Câmara, e o ex-governador Tasso
Jereissati, no Senado.
Por isso, é no mínimo com
indignação, pela impropriedade, que lemos entrevistas
de Paulo Guedes como a esta
Folha dizendo frases como:
“Dá para esperar quatro anos
de um liberal-democrata após
30 de centro-esquerda? ”. Ou
“o Brasil tem 30 anos de expansão de gastos públicos
descontrolados”, dito também
à imprensa. Ele está se referindo a pessoas como Gustavo
Franco, Pedro Malan, Armínio Fraga, ou Pedro Parente?
Ora, a questão não é de
rótulo. Muitos tucanos consideram sim que fizeram um
governo de centro-esquerda.
Até porque ao lado da con-

dução liberal na economia os
governos do PSDB colocaram
todas as crianças na escola,
expandiram o programa Saúde na Família, implantaram
os medicamentos genéricos
e iniciaram os programas de
transferência de renda. Sobre
ações como o Bolsa-Escola e
o Vale Gás, que resultaram no
Bolsa Família, cabe também
uma ironia da história: essas
ações foram consideradas “liberais” e atacadas à época inclusive por Lula.
O mínimo então que exigimos, para o restabelecimento do
rigor à realidade, é que o ministro
Paulo Guedes tenha consciência
de que não está reinventando a
roda com suas ações e propostas.
Segue apenas uma trilha que já
foi iniciada por outros governos, sobretudo o PSDB. O
DNA de muito do melhor que
ele propõe, inclusive, pode ser
encontrada nos anos 90.
Para que os pingos nos is
sejam colocados: nada do que
Guedes sugeriu ou pretende
implantar - reformas administrativas ou tributárias ou qualquer avanço na área econômica
ou social - será possível sem o
forte apoio do PSDB. Então, o
mínimo que o ministro precisa
fazer é ser correto com os fatos.

Opinião
Os cuidados e direitos do consumidor na Black Friday

EXPEDIENTE

Mais uma edição da Black
Friday, megaliquidação tradicional nos Estados Unidos
e que passou a integrar o calendário do comércio brasileiro, acontecerá no próximo
dia 29 de novembro.
O evento tem atraído um
número cada vez maior de
consumidores, principalmente de usuários do chamado
e-commerce, por conta de
descontos mais atrativos e facilidades proporcionadas pelas
compras realizadas na internet.
Apesar de ser uma excelente oportunidade para se
comprar produtos e serviços com descontos acima do
normal, a Black Friday também traz ao consumidor um
aumento do risco de ter seus
direitos violados, motivo pelo
qual é preciso redobrar a atenção e reclamar eventual desrespeito a esses direitos.
Tal violação pode gerar
sanção administrativa ou judicial para o estabelecimento
comercial envolvido.
Talvez o direito do consumidor mais comum de ser
violado nessa época é a proibição de publicidade enganosa, uma vez que não é raro, na
Black Friday, a “maquiagem”
de preços, ou seja, a tentativa
de algumas lojas de induzirem
o consumidor a acreditar que
existe um desconto real, quando, na verdade, era o mesmo
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Elaine Mussa
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encontrado em período anterior ou correspondente à redução do preço para o valor que
se encontrava antes de aumentos realizados no período que
antecedeu a megaliquidação.
O consumidor também precisa estar atento à existência de
informações prévias, corretas,
claras e precisas a respeito de
eventual promoção decorrente
de defeito no produto.
A lei não veda a comercialização de produto defeituoso
quando asseguradas essas informações, muito embora o
defeito não possa comprometer o funcionamento, o uso ou
a finalidade do produto.
Se não informado e vier a
apresentar defeito, o estabelecimento comercial ou o fabricante deve consertar o produto
em até 30 dias. Caso contrário,
o consumidor poderá escolher
entre trocar o produto por outro em perfeitas condições de
uso, receber de volta a quantia
paga, devidamente atualizada,
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ou ter o abatimento proporcional do preço.
O consumidor ainda tem
o direito de se arrepender da
compra no prazo de sete dias,
contados da sua realização ou
do recebimento do produto,
independentemente da política
de trocas e devoluções do estabelecimento comercial ou da
existência de eventual defeito.
Por fim, é preciso lembrar
que toda informação ou publicidade, independentemente de

seu formato, integra o contrato que vier a ser celebrado e,
nessa medida, possibilita ao
consumidor exigir determinada oferta nos exatos termos
em que lhe tiver sido feita.
Com esses cuidados, é
possível transformar a Black
Friday em excelente oportunidade de compras.
Gustavo Milaré
Advogado, mestre e doutor em
Direito Processual Civil

Medo: qual o limite entre
o normal e a doença?
O medo é uma emoção que
se caracteriza por um intenso
sentimento, habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja presente ou futuro, real ou suposto.
É uma das emoções primárias
que resultam da aversão natural
à ameaça, presente tanto nos animais como em seres humanos.
Essa herança primitiva protegeu o homem de ameaças
como animais, preparando-os
para luta ou fuga e nos protege em situações simples, como
avaliar o risco ao atravessar uma
rua, por exemplo. Porém, esse
medo, quando intenso, pode levar-nos a uma avaliação extrema e pouco realista das coisas.
É comum encontrarmos nos
pronto-atendimentos de hospitais pessoas com queixas cardiológicas, sintomas como tontura,
arritmia, uma sensação de morte,
dor no peito, enfim, sintomas,
que, quando avaliados, estão relacionados ao medo patológico
que se tornou ansiedade.
Questionadas, após a crise
inicial, essas pessoas relatam
esse medo e desconforto extremo, que avaliados, não se baseiam em realidade.
Em alguns casos, a situação
extrema de medo pode fazer
com que a pessoa não consiga
participar de festas, viajar de
avião, sair na rua, conviver, trabalhar, estudar. Nesse caso, estamos falando de um medo que
virou doença.
Geralmente, as doenças relacionadas ao medo têm caráter
emocional, como transtorno do
pânico, ansiedade generalizada,
transtorno de estresse pós-traumático (que acontece depois de um
assalto ou sequestro, por exemplo), ou seja, todos os transtornos
de ansiedade têm relação direta
com essas situações de medo des-

proporcional e paralisante.
Uma questão preocupante é
que pessoas afetadas pela ansiedade, poderão também passar
pela depressão, ou seja, sofrer
com duas condições que são debilitantes e trazem prejuízos ao
percurso normal da vida. Saúde e
bem-estar efetivo são diretamente
prejudicados naqueles que passam pelos transtornos ansiosos.
Quanto mais negamos e
evitamos as situações de medo,
mais ansiosos ficamos, ou seja,
apenas vamos superar se lidarmos com isto, ou seja, se ao invés de nossa inimiga ela passe a
ser amiga e nossos sentimentos
de angústia sejam minimizados.
Emoções não são inimigas,
mas são guias, sinalizam que algo
vai bem ou não vai bem. Não
tenha raiva delas, mas as compreenda para discernir aquilo que
pode ser melhorado em sua vida.
A virada se dará quando não
mais dominado pelo medo, você
consiga fazer uma avaliação mais
realista e com menor sofrimento
das situações, trazendo mais racionalidade e, com isso, maior controle sobre aquilo que sente. Será
importante incluir doses de realismo, mas sem o negativismo que
geralmente é uma lente bastante
usada pelas pessoas ansiosas.
Não temos o controle de tudo
e nem tudo sairá de forma perfeita. É esta necessidade que vamos
criando, que acaba por ser uma
das causadoras da tal ansiedade.
Permita-se ver as situações
de uma forma diferente, e, acima
de tudo, aceite a orientação médica e psicoterapêutica quando
as situações de ansiedade se tornar prejudiciais à sua saúde e ao
andamento de sua rotina diária.
Elaine Ribeiro
Psicóloga clínica e
organizacional da Fundação
João Paulo II / Canção Nova.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando tudo parecer triste e cinzento...Tente encontrar o lado bom da vida. Há males que nos curam, e dores que nos ensinam.” (Chico Xavier)

Kathya Pitaro voltou para a cidade natal depois de algumas semanas
nas terras cariocas. No dia 14/10 ela passou pela cirurgia de redeseguinação sexual (mudança de sexo) e escolheu nada mais nada menos que
um dos melhores cirurgiões plástico do mundo, especialista nessa área,
o Dr. Márcio Littleton, que atende não só no Rio de Janeiro, mas em outros países também. Kathya se diz completa e realizada, pois seu corpo
adequou-se a sua alma. Semana que vem volta suas rotinas normais,
como trabalho e faculdade. Sucesso Kathya!!!

Domingo (10/11), a bela Bruna Tomaz Calocci
Vicente, completa seus quinze aninhos.
A debutante que adora rodeios e festa de peão
comemora o niver ao lado de amigos, parentes e
dos pais Marcelo e Tatiane Calocci. Parabéns!!!

O próximo dia 07 de dezembro, Eliézer Santos Durães participa da cerimônia de formatura do curso Bacharel em Teologia.
A formação é pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São
Paulo. Amigos e familiares estão felizes com a conquista!

Muita saúde, paz e realizações para o Presidente do Instituto
Municipal de Previdência, Nilton Vieira, que completa 49 anos nessa
sexta-feira (08/11). Hoje o servidor público também completa 22 anos
de casado ao lado de Rosemeire Vieira. A data será comemorada em
dose dupla ao lados dos filhos, João Pedro e Mary. Tudo de bom!!!

Ontem (07/11) foi dia de festa para o Assessor Parlamentar e
Cerimonialista Itamar Alves. Ele que é uma pessoa muito querida por todos e sempre de bem com a vida, passou a data especial recebendo o carinho dos amigos e familiares. Parabéns!!!

Flash em Thiago Silva que esteve dias desses
exibindo sua beleza e sua boa forma lá pelos lados
da Praia do Francês – Maceió/AL. É isso aí!!!

Duílio & Kerine completaram 22 anos de feliz união no último dia (25/10). A
bodas de louça foi comemorada em grande estilo em um badalado restaurante da cidade, com direito a mesa decorada com pétalas de rosas, jantar
delicioso e um bom vinho português. A maior riqueza do casal conquistada
nos últimos anos foram as filhas, Jéssica, Júlia e Luíza. Felicidades!!!

Parabéns para o morro agudense Adriano Pereira, que brindou ontem (07/11) mais um aniversário. O carinho ficou por
conta dos familiares e amigos. Tudo de bom Dri!!!

Curtindo o final de semana como gosta, no sítio dos avós
Decio e Rita, nas Contendas, o peixinho de água doce, Guilherme
Pereira Durigan, mostra como é curtir da vida numa boa.

Cleiton Dias, o rei das selfie com famosos e artistas,
foi clicado nos estúdios da Rede Globo, onde esteve
na plateia participando das gravações dos programas Só toca top e Domingão do Faustão, que vai no
ar esse final de semana. Plim plim!!!
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POLÍTICA
Alunos do curso Técnico em Nutrição e Dietética do
Senac Barretos aplicam conhecimentos para população
Os alunos do curso Técnico em Nutriçã oe Dietética do
Senac Barretos, desenvolveram um projeto com a proposta de elaborar idéias voltadas
à segurança alimentar e nutricional na população, identificando desafios relacionados
ao padrão alimentar dos brasileiros e as carências e excessos nutricionais decorrentes.
Os estudantes também analisaram o papel dos alimentos e dos nutrientes nas práticas alimentares promotoras de
saúde, o respeito à diversidade
cultural e à sustentabilidade.
O objetivo desse estudo
era gerar iniciativas criativas e inovadoras, que contribuam com a melhoria da qualidade de vida da população,
por meio da promoção de hábitos alimentares saudáveis.
As atividades aconteceram
em outubro na UBS do bairro

Pimenta e em uma clínica estética da cidade.
Segundo Gisele Neves, docente da área de nutrição do
Senac Barretos, após os estudos dos alunos, sobre a segurança alimentar, o grupo
constatou que, na maioria dos
casos, as pessoas consomem
determinados alimentos por
um estilo de vida estético e não
por uma alimentação saudável.
“Uma de nossas alunas,
que comercializa produtos fitness, reconheceu, por meio de
um questionário, que as pessoas não possuem o conhecimento necessário sobre aquilo que elas consomem, já que
não lêem as informações nutricionais contidas nas embalagens”, explicou.
Ainda durante o processo de
pesquisa, os estudantes constataram que dobrou o número de
pacientes com diabetes na rede
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Governo do Estado abre
novo Programa Especial
de Parcelamento do ICMS
Contribuintes paulistas têm prazo de adesão até 15 de dezembro

pública em Barretos. “Por conta disso, os alunos fizeram uma
ação de conscientização da população, na UBS do bairro Pimenta. Durante o processo, eles
apresentaram as diferenças e tipos de farinha, pães, açúcar e
sal, além de explicar a importância do consumo de água”,
destacou a docente do Senac.
Para a enfermeira e coordenadora da UBS, Anacélia
Bueno Viana, a iniciativa foi
de grande importância. “Muitos pacientes não possuíam

essas informações. Eles foram
impactados e, com certeza,
buscarão uma melhor alimentação que resultará em qualidade de vida”, afirma.
Segundo Emerson Lima,
um dos alunos que participou
da ação, a experiência foi gratificante e de troca mútua. “A
população é carente em informações nutricionais. Durante o
encontro na UBS conseguimos
quebrar alguns tabus, como o
uso do óleo de soja e do azeite
de oliva, por exemplo”, relatou.

Deputado Sebastião Santos protocola emendas no orçamento de 2020 para Barretos

O deputado estadual Sebastião Santos protocolou no dia
25 de outubro, diversas emendas para Barretos, que estarão
inclusas no orçamento estadual
de 2020. Entre suas prioridades, o parlamentar direcionou

recursos para entidades assistenciais e sociais do município.
“Conhecemos de perto as
entidades que prestam serviços
ao terceiro setor no atendimento e cuidados com crianças,
adolescentes, além de idosos e
pessoas de baixa renda. Queremos ajudar a fortalecer e priorizar a questão da saúde e gestão
de pessoas”, explicou Santos.
As indicações do deputado
são para obras de infraestrutura asfáltica e pavimentação, troca de tubulação de 12 quarteirões, instalação de sistema de
energia fotovoltaica e recursos
financeiros para Santa Casa,
construção de reservatório de

água no bairro São Francisco,
além de perfuração de poço,
demandas financeiras para atletas e destinação de vans para as
entidades Mariano Dias, Rosentino Bispo, Mão Amiga, Cesalpina e Esperança e Vida.
Outras indicações feitas por
Santos são a construção de uma
ponte sobre o rio Pardo, na rodovia Assis Chateaubriand, e
uma creche no conjunto habitacional Vida Nova, para atender
3.100 famílias. Recursos financeiros para entidade social “Pro
Família” e Associação “Abavin” também foram solicitados.
Segundo a assessoria do
deputado, também solicita-

Cerca de mil escolas do país
têm direito a receber recursos
via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Água em
2019. Por meio da iniciativa do
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE),
vinculado ao Ministério da Educação, o governo destina dinheiro para unidades escolares que
não têm água em suas instalações. Neste ano, há cerca de R$
15 milhões para o programa.
Para ter acesso, é preciso
acessar o Formulário Online. É
por meio da plataforma que o
diretor da escola vai cadastrar o
Plano de Aplicação.
A Secretaria de Modalidades
Especializadas de Educação (Semesp), do MEC, vai manter o ca-

nal aberto até a próxima segunda-feira, 11 de novembro. Pelo
e-mail pdde.agua@mec.gov.br, é
possível tirar dúvidas.
O PDDE Água é um dos
braços do Programa Dinheiro
Direto na Escola, criado em
1995 para prestar assistência
financeira às escolas e contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física
e pedagógica. O PDDE Água
é direcionado às escolas públicas municipais, estaduais
e distrital, que informam no
Censo Escolar a inexistência
de água em suas instalações.
De acordo com o Censo
2018, 3.052 escolas brasileiras estão nesta situação. Destas, cerca de mil estão elegíveis

para receber os recursos do
PDDE e sanar o problema.
As escolas precisam ter uma
Unidade Executora Própria (UEx)
para participar do programa. As
que precisam constituir Unidades
Executoras para se tornarem elegíveis devem acessar Manuais e
Orientações, do FNDE.
O valor que cada escola recebe depende do número de
alunos matriculados e pode ser
aplicado em custeio ou capital,
como perfuração de poço artesiano, mão-de-obra, bomba para
puxar água, instalações hidráulicas, filtros elétricos, geladeiras,
ou seja, tudo aquilo que vai facilitar o consumo de água, bem
como a utilização da mesma em
limpeza e ações sanitárias.

Escolas podem receber dinheiro para
colocar água em sua instalações

das verbas para a duplicação
da Rodovia Faria Lima, entre Barretos e Colômbia, nos
trechos do km 426 até o km
468,5 e recursos financeiros
para infraestrutura e pavimentação asfáltica, do km 99 até
o km 101, da rodovia Assis
Chateaubriand, em Barretos.
Envio de recursos financeiros para investimentos na
área do Distrito Industrial do
Barretos II, possibilitando a
instalação de uma incubadora de empresas, fomentando o
apoio técnico, logístico, mercadológico, administrativo e
formação ao empreendedor,
também foi apontado pela assessoria do deputado.
“Destinamos recursos financeiros para diversas outras
áreas da cidade, pois sabemos
as necessidades que o município enfrenta. Estamos mostrando porque Barretos tem um
deputado atuante e que se preocupa com a população. Nosso
dever é levar ao barretense e a
região recursos para atender a
saúde, geração de emprego, saneamento básico e infraestrutura de qualidade”, afirmou Sebastião. (Com informações da
assessoria do deputado Sebastião Santos na Assembléia Legislativa de São Paulo)

O Decreto nº 64.564/2019
do governador João Doria, publicado na última quarta-feira
(6) no Diário Oficial do Estado, institui um novo Programa Especial de Parcelamento
(PEP) do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para permitir
que os contribuintes paulistas
regularizem suas dívidas relativas a esse tributo.
Os contribuintes que aderirem ao PEP contarão com
redução de 75% no valor das
multas e de 60% nos juros, no
caso de pagamentos à vista.
Para pagamentos parcelados
em até 60 meses, o desconto
será de 50% no valor das multas e de 40% nos juros.
No caso do pagamento
parcelado, o valor mínimo
de cada parcela deve ser de
R$ 500, incidindo acréscimos financeiros de 0,64%
a.m. para liquidação em até
12 parcelas; 0,80% a.m. para
liquidação entre 13 e 30 parcelas; e 1% a.m. para liquidação entre 31 e 60 parcelas.
O prazo de adesão ao programa irá até 15 de dezembro.
O programa permite a quitação ou o parcelamento de débitos de ICMS, inscritos ou
não em dívida ativa, inclusive
os que são objeto de questionamentos judiciais, em razão
de fatos geradores ocorridos
até 31 de maio de 2019.
Para aderir, o contribuinte deverá acessar o endereço
eletrônico www.pepdoicms.
sp.gov.br, efetuar o login no
sistema com a mesma senha
de acesso utilizada no Posto
Fiscal Eletrônico (PFE) e selecionar os débitos tributários a
serem incluídos no programa.
REGULARIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO
O secretário de Fazenda
e Planejamento do Estado de
São Paulo, Henrique Meirelles, destaca que o programa
“é uma oportunidade de regularização para contribuintes
que são cumpridores de suas
obrigações fiscais, mas que,
em razão de fatores como a

crise econômica, tiveram suas
atividades prejudicadas”.
Ao aderirem ao programa,
desde que mantendo os pagamentos da renegociação em
dia, as empresas voltam a gozar de regularidade junto ao
fisco estadual, o que reestabelece suas capacidades de participar de licitações públicas e
de acessar financiamentos.
ARRECADAÇÃO
A expectativa do governo
do Estado é arrecadar cerca
de R$ 3,1 bilhões, dos quais
aproximadamente R$ 650
milhões ainda em 2019. Para
as adesões realizadas entre os
dias 7 a 15 de novembro, o
vencimento da primeira parcela ou da parcela única será
no dia 25 de novembro. Já
no caso das adesões efetuadas do dia 16 ao último dia
do mês, o vencimento será
no dia 10 de dezembro. As
adesões feitas entre os dias
1º e 15 de dezembro terão
vencimento no dia 20 de dezembro. As demais parcelas
deverão ser quitadas nos meses subsequentes, com vencimento a depender da data de
adesão do contribuinte.
CASOS ESPECIAIS
O programa tem regras
específicas para contribuintes que têm débitos relativos
a autos de infração e multas,
que ainda não tenham sido
inscritos na dívida ativa. Para
os débitos exigidos por meio
de auto de infração ainda não
inscritos em dívida ativa, estão previstas reduções adicionais e cumulativas no valor da multa, correspondentes
a 70% se o objeto da adesão
ocorrer em até 15 dias a partir
da notificação, 60% se ocorrer no período de 16 a 30 dias
da lavratura do auto e 25%
nos demais casos.
No caso de débitos fiscais decorrentes de substituição tributária, o parcelamento é permitido em até
seis meses, com incidência
de acréscimos financeiros de
0,64% ao mês, com os mesmos descontos.
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Inscrições abertas para Vestibular
2020 do Cursinho Social do Unifeb
O Cursinho Social do
Unifeb está com as inscrições abertas para o vestibular, que acontece no dia 30 de
novembro, às 13h30. São 100
vagas disponíveis.
Podem participar estudantes que já concluíram o ensino
médio ou que irão concluir no
ano de 2020.
As adesões devem ser feitas até o dia 25 de novembro,
pelo site unifeb.edu.br .
A taxa cobrada é R$ 10. A
instituição está incentivando a
doação de um litro de leite de
cada candidato para posterior
doação a uma entidade social.
A prova (com duração prevista de 4 horas) contém 40
questões de conhecimento das
áreas de Ciências Humanas e
suas Tecnologias (Geografia,
História, Sociologia e Filosofia), Exatas e Biológicas.
O resultado da prova estará disponível no dia 6 de dezembro, às 18 horas, no site do

Unifeb. Os aprovados podem
efetivar matrícula no cursinho
no dia 14 de dezembro, das 13
às 17 horas, na sala 1, do bloco do jurídico, gratuitamente,
com apresentação de xerox do
RG e CPF, comprovante de
residência, declaração de escolaridade e uma foto 3x4. Para
mais informações, telefone de
contato (17) 3321 6331.
“É um importante projeto
que atende a toda população
e auxilia o estudante ao ingresso ao ensino superior no
Unifeb e, também, via programas do governo, como Enem,
Prouni, Sisu, Fies entre outros”, afirmou a coordenadora do Cursinho Social, Cátia
Aparecida Spagnol.
Os estudantes participantes
do cursinho concorrem a duas
bolsas de estudos no Unifeb,
com desconto de 50% (exceção para o curso de Odontologia). Estas bolsas são concedidas por meio da avaliação

de desempenho pedagógico e
avaliação socioeconômico.
As aulas do Cursinho Social são ministradas aos sábados, das 13h30 às 18 horas,
por alunos dos cursos de graduação do Unifeb, preparados
por uma equipe pedagógica
de professores especializados

nas áreas exigidas pelos conteúdos dos vestibulares.

Governo autoriza reajuste nos
preços das Loterias da Caixa
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas,
vai passar para R$ 4,50. Atualmente, o valor é de R$ 3,50
O Ministério
da
Economia
autorizou a Caixa Econômica
Federal a reajustar, a partir de
1º de janeiro de
2020, os preços
das loterias. A
aposta simples
da Mega-Sena,
com seis dezenas marcadas, que hoje em dia custa R$ 3,50, vai passar para
R$ 4,50. Já a Lotofácil, vai passar de R$ 2 para R$ 2,50. O
valor da aposta na Quina, por sua vez, passará de R$ 1,50
para R$ 2. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União, a cobrança dos novos preços só poderá ser
feita depois de uma divulgação ostensiva nos veículos de comunicação do país e também pela internet, com antecedência mínima de três dias úteis da data de início da cobrança.
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BLACK FRIDAY

Confira dicas para não cair em golpes virtuais
Segundo a Febraban, atualmente, cerca de 70% das fraudes estão vinculadas à captura de dados pessoais, como senhas, por meio da engenharia social
A Black Friday, realizada
em 29 de novembro, é a segunda principal data para o
varejo nacional, ficando atrás
apenas do Natal.
O dia é aguardado tanto
por quem vende, em busca
dos lucros, quanto para quem
compra, aproveitando a data
para economizar e renovar
equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, móveis
e outros itens. No entanto, é
importante ficar atento para
não cair em golpes ou fraudes.
De acordo com o diretor
adjunto de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), José
Eduardo Bergo, atualmente,
cerca de 70% das fraudes estão vinculadas à captura de dados pessoais, como senhas, por
meio da engenharia social.
“Geralmente faz uma oferta tentadora e, na verdade, por
trás, está ali desejando que a
pessoa digite as suas credenciais, número de cartão, senha
ou código do cartão de crédito
e, com isso, ele rouba as credenciais e efetua o golpe e põe
na conta do cliente”, conta.
Por isto, segundo Bergo, é
preciso se precaver para garantir segurança e descontos
reais nas compras.
“Muito cuidado nos sites

que visita. A questão do pagamento de boletos, no código
de barra também, verificar se
o beneficiário do pagamento é
onde ele realizou o negócio do
boleto e desconfiar de todos os
SMS e e-mails que recebe, que
tenham links, não clicar nestes
links para digitar senha, digitar agência, conta, número de
cartão de crédito. Então, muito
cuidado com isso”, alerta.
Segundo uma pesquisa
divulgada pelo Google, a intenção de compras dos internautas durante a Black Friday
deste ano aumentou 58% com
relação ao ano passado.
A pesquisa entrevistou 1.500
consumidores online de todas
as regiões do país e, pelo menos
69% deles, já sabem o que vão
comprar e só estão esperando a
oportunidade para isso.
DICAS PARA NÃO
CAIR EM GOLPES
OU FRAUDES
1) Planejamento – O racional
deve ser levado em consideração, pois é fundamental o
planejamento das compras,
bem como refletir sobre a real
necessidade de aquisição do
bem pretendido, uma vez que
90% das aquisições são frutos
de causas emocionais.
2) Veracidade - Vale chamar
atenção para as famosas fake

news que estão em evidência
no momento. Outro detalhe é
verificar o selo de credibilidade
de site seguro no momento da
compra virtual e, se for o caso,
certificar-se de que a loja virtual tem endereço físico e um
canal de relacionamento com o
consumidor. Outra recomendação é acessar o site do Procon,
para verificar a “lista negra” de
sites a serem visitados. Checar
se há reclamações existentes no
site do Procon nacional (www.
consumidor.gov.br) também é
aconselhável.
3) Pesquisa - Uma breve busca em sites e aplicativos de
comparação de preços é suficiente para saber se o valor do
produto a ser adquirido está
de acordo com a data. Porém,
vale ficar atento aos detalhes
em casos de produtos relacionados à tecnologia. Nesse
caso, ter conhecimento sobre
o bem pretendido pode ser
crucial nesse momento.
4) Cartão virtual - O cartão
virtual é mais seguro que o
cartão físico, por impedir a
atuação de crime no ambiente
da internet. É a mesma razão
pela qual você deve evitar andar com dinheiro no bolso.
5) Celular ou notebook? - Em
ambos, se houver conexão
com a internet, praticamente

existe o mesmo risco. Marcas como Apple, no entanto,
disponibilizam dispositivos
de segurança que conseguem
neutralizar as más intenções
de golpistas. Afinal, o cuidado
maior está no manuseio desses equipamentos. Dica: tenha
cuidado com senhas fáceis e
que fiquem gravadas ao utilizar redes públicas de wi-fi.
6) Bom-senso – Para um consumo seguro e consciente, o

bom-senso é fundamental. Tenha cuidado com a utilização

de dados e redobre a atenção
ao orçamento familiar.
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Posto do Sebrae próximo ao Hospital
do Amor será inaugurado no dia 14

Espaço em Barretos é resultado de uma parceria entre Sebrae-SP, prefeitura e Fundação Pio XII
O Posto Sebrae Aqui próximo ao Hospital do Amor, em
Barretos, será inaugurado na
próxima quinta-feira, dia 14,
às 11 horas, na Rua Jerônimo
Alves Pereira, 790, sala 8.
O espaço é resultado de uma
parceria entre Sebrae-SP, prefeitura e Fundação Pio XII, e tem
como uma das prioridades implantar o Programa Empreenda
Rápido para levar cursos profissionalizantes e de gestão para
quem deseja abrir o negócio
próprio ou melhorar a empresa.
O Hospital do Amor atende cerca de 4 mil pacientes por
dia de todo o Brasil e até do exterior. Em sua maioria, os pacientes chegam com acompanhantes para ajudar no suporte
durante o tratamento e chegam
a ficar meses na cidade.
Por isso, o gerente regional
do Sebrae-SP, Rafael Matos

do Carmo, destaca que o local
de instalação do Sebrae Aqui
é estratégico, justamente para
orientar as pessoas interessadas em abrir o negócio próprio
em busca de uma oportunidade ou melhorar a empresa.
“A proposta é orientar as
pessoas a enxergarem o empreendedorismo como uma
alternativa de renda. Vamos
incentivar a formalização, a
capacitação e facilitar o acesso
ao crédito”, destaca o gerente.
INCENTIVO
O programa Empreenda Rápido tem as ações baseadas em
seis pilares básicos: Qualificação Empreendedora; Qualificação Técnica; Formalização e
Regularização; Inovação, Tecnologia e Produtividade; Acesso
a Crédito; e Acesso a Mercado.
No caso do crédito, o programa contempla o Juro Zero,

que prevê crédito de até R$
20 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) formalizados e que concluíram o
curso Super MEI.
O valor pode ser usado
para investimento fixo, como
a aquisição de mercadorias em
geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens
para publicidade e divulgação
do empreendimento.
O prazo de pagamento do
empréstimo é de até 36 meses,
com carência de até seis meses.
Para os empreendedores que
pagarem em dia, o juro é zero.
Além do Empreenda Rápido, o Sebrae-SP articula com
a prefeitura a implantação do
Programa de Desenvolvimento Local (PDL) para levar mais
sustentabilidade, crescimento
e competitividade ao municí-

pio, por meio de ações ligadas
ao empreendedorismo envolvendo o setor público, setor
produtivo e a sociedade civil.
As ações trabalhadas em
conjunto irão refletir em mais
empregos, geração de renda, aumento do Produto Interno Bruto
(PIB) e acesso a crédito. O programa é baseado de acordo com
a vocação regional e no fomento
e desenvolvimento de negócios.
O gerente Rafael Matos do
Carmo destaca que, no caso de
Barretos, o entorno do Hospital do Amor será estratégico
para levar capacitação para as
empresas ali estabelecidas.

Católicos e muçulmanos preparam evento marcando os 800 anos
do encontro de São Francisco de Assis e o Sultão al-Malik al-Kamil

Para fazer memória aos 800
anos do encontro entre São
Francisco de Assis e o Sultão
do Egito, Al-Malik al-Kamil
Muhammad Ibn Adil, católicos
e muçulmanos de Barretos pre-

param um evento para marcar o
diálogo entre as duas religiões.
Segundo a irmã Marta Melo,
da Congregação das Franciscanas da Penitência, no dia 29 de
novembro, o evento começará
às 12h30 na Capela do Educandário Sagrados Corações.
“Na capela faremos uma introdução e contextualização do
que é a comemoração desses 800
anos. Em seguida, sairemos em
caminhada até a Mesquita e lá
a comunidade islâmica nos acolherá. Há 800 anos, São Francisco foi ao encontro do Sultão. Na
Mesquita também farão alguma
colocação referente ao encontro
e depois, juntos, iremos até a
praça em frente à escola Almei-

da Pinto, onde faremos alguns
gestos simbólicos para que marque esse encontro de católicos e
muçulmanos 800 anos depois”,
explicou a religiosa.
O encontro entre São Francisco e o Sultão Al-Malik al-Kamil aconteceu no ano de 1219,
quando acontecia a Quinta Cruzada. Cruzada é o nome dado ao
movimento militar cristão que
partia da Europa Ocidental em
direção à Terra Santa e à cidade
de Jerusalém, com o objetivo de
conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão.
A Quinta Cruzada tinha o
objetivo de conquistar o Egito,
considerado essencial para a
conquista de Jerusalém, tendo

em vista que os muçulmanos
controlavam esse território.
Apesar dos abismos culturais,
religiosos e sociais que separavam ambos os lados, algo transcendental unia os corações de São
Francisco e do Sultão, que se tornaram amigos: o desejo pela paz.
A Quinta Cruzada foi concluída após a estadia de uns
dias de São Francisco no acampamento muçulmano. O Sultão
conseguiu encerrar o conflito
derrotando os cruzados católicos e ainda enviou pães e aveia
para os soldados cristãos derrotados e seus cavalos.
Independente da religião,
toda a comunidade barretense é
convidada a participar do evento.

Semana Nacional da Conciliação é oportunidade
para resolver conflitos na Justiça de maneira rápida
Mediação pode ser utilizada em quase todas as áreas do Direito de forma eficiente

Começou na segunda-feira
(4) e termina nesta sexta-feira (8), a Semana Nacional da
Conciliação que é promovida
pelo Conselho Nacional de
Justiça desde 2006. O objetivo da ação é acelerar a resolução de diversos processos
judiciais de forma pacífica.
Qualquer pessoa pode pedir a inclusão do seu processo
no site dos tribunais regionais.
Basta clicar na opção “Concilie
seu processo”. Se o caso não
for selecionado para participar
da semana de conciliação, ele

será averiguado e o interessado
poderá ser intimado depois.
No Fórum de Barretos,
o trabalho de conciliação de
conflitos é realizado o ano
inteiro. Os atendimentos e
agendamentos, segundo Júlio
Henrique Moraes, são feitos
na Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania), na sala 86 do
Fórum. A responsável é a dra.
Cláudia Regina de Brianes
Os tribunais de Trabalho,
Justiça e os Federais participam do projeto em todo país,

incluindo Barretos. Através
da iniciativa, é possível solucionar questões de dívidas,
multas, negociação de IPTU,
IPVA, ISS e ITCD. Também
podem ser resolvidos conflitos
de divórcio e família, como
partilha de bens, pensão alimentícia e guarda dos filhos.
A Semana Nacional da
Conciliação funciona da seguinte forma: os tribunais
apuram e selecionam as ações
onde há possibilidade de conciliação, depois é feita a intimação das partes e, se os en-

volvidos tiverem interesse em
resolver o conflito e participar
da Semana da Conciliação,
devem dirigir-se ao tribunal
responsável pelo processo.
Segundo advogados especialistas de diversas áreas do
Direito avaliam que a conciliação dos conflitos pode
fazer diferença na resolução
dos processos.
Em 2018, a Semana Nacional da Conciliação conseguiu
atender mais de 3 milhões de
pessoas e solucionou mais de
700 mil conflitos.

Brasil 2018: 13,5 milhões
na extrema pobreza, 2,4
milhões ‘nem-nem’ e
desigualdade em alta
Em tempos de corte de
gastos públicos, IBGE destaca necessidade de políticas
voltadas para segmentos mais
vulneráveis da população
O Brasil tinha 13,5 milhões
de pessoas na extrema pobreza
em 2018, 6,5% da população,
nível recorde desde 2012, segundo a Síntese de Indicadores
Sociais (SIS), divulgada nesta
quarta (6) pelo IBGE.
O instituto adota critério do
Banco Mundial, que inclui na
extrema pessoa quem tem renda mensal per capita inferior a
US$ 1,90 por dia. “Esse número é equivalente à população de
Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia
e Portugal”, diz o IBGE.
A pesquisa inclui outros
dados negativos, como a desigualdade no mercado de trabalho, e a chamada geração
“nem-nem”. Recentemente, o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, queixou-se que os
pobres “consomem tudo” o
que ganham.
Em um momento de corte
de gastos públicos, o gerente do estudo, André Simões,
afirma a necessidade de políticas públicas voltadas para
esse segmento mais vulnerável da população.
“Esse grupo necessita de
cuidados maiores que seriam,
por exemplo, políticas públicas de transferência de renda
e de dinamização do mercado
de trabalho. É fundamental
que as pessoas tenham acesso
aos programas sociais e que
tenham condições de se inserir
no mercado de trabalho, para
terem acesso a uma renda que
as tirem da situação de extrema
pobreza”, afirma o IBGE.
O país tem também 52,5
milhões na chamada linha da
pobreza, vivendo com menos
de R$ 420 per capita por mês.
O índice até caiu de 2017 para
2018, de 26,5% para 25,3%
da população, mas, como
lembra o instituto, está longe
do melhor resultado da série:
22,8%, em 2014.
“Em 2012 foi registrado
o maior nível da série para a
pobreza, 26,5%, seguido de
queda de 4 pontos percentuais
em 2014. A partir de 2015,

com a crise econômica e política e a redução do mercado
de trabalho, os percentuais de
pobreza passaram a subir com
pequena queda em 2018, que
não chega a ser uma mudança
de tendência”, diz o analista,
Pedro Rocha de Moraes.
Mesmo o valor do indicador de pobreza do Bolsa
Família, R$ 89, é inferior ao
parâmetro global, equivalente
a R$ 145. Mas o pesquisador
do IBGE Leonardo Athias, observa que, em 2011, o valor de
R$ 70 para o BF era compatível com o valor global da época, de US$ 1,25 por dia. “Por
falta de correções monetárias,
hoje o valor de R$ 89 é abaixo
do valor global indicado pelo
Banco Mundial”, acrescentou.
BRANCOS GANHAM 74%
A MAIS QUE NEGROS
Em outro aspecto da pesquisa, o IBGE mostrou que no
ano passado pretos e pardos –
classificação usada pelo instituto – correspondiam a dois
terços (66%) dos chamados
subocupados por insuficiência de horas – quem trabalha
menos de 40 horas semanais
e gostaria de trabalhar mais.
As mulheres, que são 43,7%
dos ocupados, correspondem
a 54,6% dos subocupados.
A taxa de desemprego para
a população preta e parda foi
de 14,1%. Entre os brancos,
9,5%, e eles também ganhavam, em média, 73,9% a mais.
Quando se calcula o rendimento-hora, a diferença é de
68,3%. Dos pretos e pardos,
47,3% estão na informalidade, ante 34,6% dos brancos.
Ainda de acordo com o
IBGE, 2,4 milhões de jovens
de 15 a 29 anos não estudavam
nem trabalham em 2018, a
chamada geração “nem-nem”.
O total corresponde a 23% das
pessoas nessa faixa etária.
“Este patamar coloca o
Brasil entre os cinco piores
colocados entre os 41 países
membros ou parceiros da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, observa o instituto. Mais da metade (57,4%)
desses jovens era de desalentados. (Fonte: RBA)

8

BARRETOS, 08 de novembro de 2019

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

COTIDIANO

Logomarca da Festa do Peão de Barretos fica azul em novembro ampliando
a conscientização contra o câncer de próstata no universo sertanejo
A Roseta, como é chamada a marca símbolo do evento,
mudou de cor para chamar atenção para a campanha mundial

O azul tomou conta das redes sociais do evento - que totalizam mais
de 1,8 milhão de seguidores e também do site independentes.com.br.

A marca da maior Festa do
Peão da América Latina mudou
em nome da conscientização
pela prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de próstata.
Alinhada com a campanha
Novembro Azul, a Festa do
Peão de Barretos trocou o tradicional vermelho de sua roseta
pela cor símbolo da conscientização do câncer de próstata.
O objetivo é chamar a
atenção para a causa, já que
a doença é o segundo tipo de
câncer mais comum entre os

homens brasileiros, tendo entre as maiores vítimas homens
a partir dos 50 anos.
“A detecção precoce aumenta as chances de cura em
até 90%. Queremos ajudar a
desmistificar o tema e falar so-

bre a prevenção, já que podemos, com informação, ajudar a
salvar vidas”, avalia Jerônimo
Luiz Muzetti, presidente de
Os Independentes, associação
promotora do evento.
A Festa do Peão de Barretos

é um canal forte de comunicação com o público durante todo
o ano. “Falamos diariamente
com um público que ama nosso
evento. Queremos aproveitar
este canal para levar conscientização”, completou Muzetti.

IRCAD anuncia simpósio
internacional sobre inovação e tecnologia
Apaixonados por tecnologia e inovação terão uma
oportunidade de conhecer
e debater com especialistas
internacionais sobre como
se desenvolvem os processos de criação, biodesign,
inovação e tecnologia de
produtos e serviços, especialmente da área da saúde.
Esta oportunidade será durante o primeiro simpósio de
inovação que será promovido
pelo Instituto de Treinamento
em Cirurgias Minimamente
Invasivas (IRCAD), filial do
Hospital de Amor de Barretos, em 21 de dezembro.
Voltada para estudantes e
profissionais, a ação é fruto
do programa Educacional
de Inovação Médica promovido gratuitamente pela
primeira vez no Brasil através do instituto, o B.E.S.T.
Innovation Course.
Mais de 15 convidados

de seis países, especialistas de
diversas áreas como tecnologia, educação e medicina já
confirmaram presença.
Desenvolvimento de dispositivos médicos em diversos países, Processo de Biodesign no Contexto do Mercado
Norte Americano, O Que Está
Por Trás Do Sucesso Medtech no Brasil, Design Centrado
no Ser Humano, Arquitetura
e Saúde: Um Novo Concei-

to de Design de Serviço e
Realidade Aumentada para
a Educação são alguns dos
temas que serão abordados.
O simpósio ocorrerá na
sede do IRCAD, em Barretos, e terá vagas limitadas.
A taxa de inscrição é de R$
250,00 até 30 de novembro.
Após o valor será de R$
500,00. Interessados devem
se inscrever pelo site ou de
forma presencial.

