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Rochão recebeu feirão do emprego Vikstar
O estacionamento do Ginásio de Esportes Rochão recebeu nesta quinta-feira, 1°
de outubro, uma estrutura de
tendas para abrigar o Feirão do
Emprego, com principal objetivo de preencher as vagas de
emprego disponibilizadas pela
empresa Vikstar, em Barretos.
Durante o período de 9 às
17 horas, representantes da
empresa receberam currículos
de interessados em uma das
vagas e esclareceram dúvidas.
Para entregar o currículo o
candidato pode utilizar o sistema drive thru, de carro ou motocicleta, ou ainda ir a pé. Ao
entregar o currículo impresso,
o interessado recebeu um folheto com orientações para
continuar o processo seletivo
pela plataforma da empresa.

BEC busca resultado positivo
na partida deste sábado
Apesar da derrota do último
sábado (26), o Barretos Esporte
Clube deixou imagem positiva na partida contra o líder do
campeonato, o Noroeste.
“Os atletas demonstraram
garra e força de vontade. Foi
um excelente jogo e todos
merecem nossos aplausos.
Foi uma partida de igual para
igual e todos que presenciaram o jogo ficaram bastante
animados”, afirmou o presidente Júlio Samara.
PRÓXIMA PARTIDA
O treinador Viriato Mendes
tem todos os atletas à disposição e a escalação deve ser divulgada no final da tarde desta
sexta-feira (2). O clube realizou
testes de Covid-19 na última
segunda-feira (28), seguindo
determinação da FPF (Federação Paulista de Futebol) e os
resultados foram negativos.

PREPARATIVOS
Os diretores da Player
Gestão Esportiva já fizeram
os preparativos para a viagem
dos atletas que sairão nesta
sexta-feira (2) logo após o almoço. “Os atletas pernoitarão
da região de São Bernardo do
Campo. Viajarão em ônibus
de luxo e terão alimentação
adequada para fazerem este
importante jogo”, destaca
Alex Moreti de Castro.
Segundo José Reinaldo
Borges, o BEC buscará um resultado positivo neste sábado
(3) para depois decidir o último
jogo da rodada contra o Marília.
INVESTIGAÇÃO
Segundo a assessoria de imprensa do clube, o presidente
Júlio Samara informou que recebeu nesta semana um telefonema do delegado Cesar Saad,
titular da Drade (Delegacia de

Rio das Pedras
negocia débitos
em atraso

Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) sobre a possível manipulação de resultados da partida contra o Linense.
“O Dr. César ficou de nos
informar quem ele quer ouvir
e investigar, mas ainda não nos
passou nada. Nos colocamos a
disposição e estamos aguardando a investigação. De uma coisa,
ficou bem claro que contra o Barretos e a sua diretoria não existe
nada”, explicou o presidente.

O Rio das Pedras Country
Club está proporcionando aos
associados que estão em atraso com suas mensalidades, devido à pandemia do Covid-19,
formas de pagamento no cartão
de crédito. Aos que estão com
débitos de até 6 (seis) meses,
o valor poderá ser dividido em
até 6 vezes (seis vezes) no cartão sem juros. Os sócios que
estão com débitos superiores a
7 (sete) meses poderão dividir
em até 10 (dez vezes) no cartão
sem juros. A diretoria do clube
lembra e reforça que “mesmo
com o parcelamento, será mantido o desconto de 20 % nas
mensalidades referentes aos
meses de junho a setembro de
2020, e de 25% nos meses de
outubro a dezembro de 2020.

Barretos foi alvo de operação contra
fraude fiscal e sonegação no setor farmacêutico
Em ação conjunta, a Secretaria da Fazenda, o Gaeco, a Superintendência da Receita Federal e
a Procuradoria Geral do Estado
deflagraram nesta quinta-feira
(1°) a segunda fase da Operação
Monte Cristo, visando ao combate à sonegação fiscal e lavagem
de dinheiro por empresas do setor farmacêutico.
A investigação que desenca-

deou a operação desta quinta-feira
começou há três anos, com a deflagração da primeira fase da Monte
Cristo, que tinha como alvo a rede
de farmácias Farma Conde, na região do Vale do Paraíba.
Além de Barretos, as cidades
de Dumont, Jaboticabal e Ribeirão Preto, ligadas à Delegacia
Regional Tributária 06, também
tiveram alvos da operação.

Durante a operação, um gaveteiro, com cerca de R$ 8 milhões, foi encontrado
na casa de um dos suspeitos em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
Ele é sócio de uma rede varejista de remédios com atuação em Barretos. Mais
de R$ 200 mil foram localizados em outro endereço
Página 5

A Vikstar é uma das maiores
empresas de call center do país
e escolheu a cidade de Barretos para realizar investimentos
de ampliação, por encontrar no
município a receptividade da
administração municipal.
O prefeito Guilherme Ávila
revelou que vem conversando
com os diretores da Vikstar
desde 2018, para que a empresa se estabelecesse na cidade.
“Nestes últimos dois anos
muita coisa mudou no mercado
e a pandemia acelerou o processo da contratação por home
office, o que acabou facilitando
a vinda da Vikstar. Portanto, é
uma excelente oportunidade
para a cidade de Barretos, pois
além dos mil empregos, a empresa traz um novo conceito de
contratação”, disse o prefeito.

Corte de energia por falta
de pagamento está proibido
aos finais de semana
Os cortes de energia de
clientes com pagamento atrasado voltaram a ser permitidos no país, segundo medida
da Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica).
A resolução que proibia a
suspensão do serviço começou a
valer em março por causa da pandemia de coronavírus, chegou
a ser prorrogada pelo governo e
teve validade até 31 de julho.
Os cortes estão autorizados a acontecer desde 1º de
agosto, mas a Aneel explica
que lei federal proíbe “efetuar cortes por falta de pagamento às sextas, sábados, domingos, feriados e dias que
antecedem feriados”.
Segundo a agência, a distribuidora deve enviar ao consumidor uma notificação sobre
a existência de pagamentos
pendentes, ainda que já tenha
encaminhado em período anterior para o mesmo débito.
Quais consumidores não
poderão ter a energia cortada?
Importante destacar que
para as famílias de baixa renda, o corte de energia elétrica
por falta de pagamento segue
proibido até o final do ano,
conforme decisão anunciada
no dia 21 de julho pela Aneel.
Essa prorrogação vale apenas para os consumidores enquadrados como “baixa ren-

da”, beneficiados pela Tarifa
Social de Energia Elétrica.
Além das famílias mais pobres do país, a regra vale para:
- consumidores que não estejam recebendo a fatura impressa;
- consumidores em locais
onde não há posto de arrecadação, como lotéricas e instituições financeiras;
- consumidores que dependem de equipamentos elétricos
essenciais à preservação da vida.
Atendimento ao público
A CPFL está atendendo
presencialmente a população
em seu posto na Avenida 23,
nº 0515, bairro Monte Castelo
e inclui a entrega da fatura impressa e solicitação de serviços, como ressarcimento por
danos em equipamentos.
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Editorial

Ser resiliente em tempo de pandemia
Priorizar o que realmente importa e, com isso, dar um
novo significado à vida, talvez
seja o maior aprendizado que
vamos levar desse período desafiante que temos vivido, causado pela pandemia de Covid 19.
Dia a dia, nossas histórias
se cruzam com as de outras
pessoas, nas diversas partes
do mundo, que precisaram
abrir mão dos seus planos.
Alguns, com grande significado pessoal, como a realização do casamento, a conclusão de um curso, a compra
de um imóvel, e tantos outros
sonhos que para cada pessoa
têm singular importância.
Fora isso, ainda tivemos
que lidar com a perda de pessoas queridas e, com elas,
uma parte do nosso coração,
de certa forma, também partiu
por um tempo.
Porém, a vida nos chama
à continuidade e, parar no negativo, definitivamente não é
a melhor escolha.
Precisamos ressignificar
os fatos e acolher os ensinamentos que, mesmo em meio
a dor, eles querem nos proporcionar. Até porque, por mais
que lidar com a frustração
seja uma tarefa difícil, é importante lembrar que o mundo
não acaba junto com um plano que não deu certo.
Se olharmos para a nossa
história, é possível reconhecermos que as situações que
mais nos fizeram sofrer, também nos ensinaram a reavaliar
nossos objetivos, criar resiliência e até promoveram uma

significativa mudança de vida,
ao nos mostrar que a felicidade
pode ser encontrada em coisas
mais simples do que imaginávamos, justamente porque está
ligada ao essencial.
O QUE É ESSENCIAL
PARA VOCÊ?
Independente do conceito
que cada um tenha a respeito
da felicidade, nutrimos naturalmente o desejo de possuí-la e
isso gera expectativas que estão
sujeitas a frustrações. O segredo
é encontrar resiliência e enfrentar a vida como ela é, cada um
fazendo sua própria experiência,
com decisão e coragem.
Diversas vezes, Deus ordenou que fôssemos resilientes
nas Sagradas Escrituras e, em
Josué 1,9 isso fica bem claro,
quando Ele diz: “Lembre-se
da minha ordem: Seja forte e
corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus,
estarei com você em qualquer
lugar para onde você for!
Conta-se que dois homens
compraram terrenos vizinhos

e cada um construiu sua casa,
e plantou árvores no quintal.
Um deles molhava regularmente suas plantas e alegrava-se ao vê-las crescerem
rapidamente e frondosas. Ao
mesmo tempo, criticava o vizinho que raramente molhava
as plantas, e, por isso, elas
cresciam vagarosamente.
Até que, certo dia, caiu
uma forte tempestade naquela
região e as árvores frondosas
que recebiam água constantemente foram tombadas. Já as
árvores que recebiam pouca
água, apesar de também serem açoitadas pela ventania e
se dobrarem até o chão, não se
romperam, pois tinham raízes
profundamente lançadas no
solo, enquanto buscavam nele
nutrientes para viver.
OU SEJA, RESILIÊNCIA
NÃO SE IMPROVISA!
É preciso lançar nossas
raízes no solo fértil da fé que
nos alimenta a cada dia e nos
sustenta quando chega a tempestade. Grande em altura,
mas sem grande profundida-

de, é perigoso! É hora de nos
voltarmos ao essencial, ressignificarmos nossas escolhas
e compreendermos onde está
o sentido da nossa vida.
O apego exagerado às coisas que possuímos e aos objetivos que pretendemos a todo
custo alcançar, revela o nível
da nossa superficialidade,
porque é sinal de que temos
pouco para nos sustentarmos.
Por outro lado, se estamos,
de fato, enraizados no amor
de Deus, podemos passar pelas tempestades da vida ou
usufruirmos dos bens deste
mundo, sem jamais perder de
vista nossa meta, que é o Céu.
Busquemos nos aprofundar
no solo sagrado que é o coração de Deus e não nos deixemos agitar pelo vento dessa
tempestade. Ela vai passar.
Afinal, nesta vida tudo passa!
Ricardo Viveiros
Jornalista e escritor,
é autor de vários livros,
entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o
Brasil” e “Educação S/A”.

Opinião

O rato roeu a roupa do rei de Roma

EXPEDIENTE

Se ele roeu mesmo, ninguém sabe. Mas que a fonoaudiologia usa a palavra
para trabalhar a fala das pessoas que têm problemas com
a pronúncia da letra “R”, isso
é verdade.
Como também é certo que
ninguém gosta de ser chamado
de “rato”, sinônimo de ladrão.
E da pior espécie, pequeno e
furtivo, que ataca de noite.
Por outro lado, se você é
conhecido como “rato de livraria”, isso já significa um
outro status. Condição sofisticada, atraente, que remete à
intelectualidade. Camundongo, ratazana, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-branco, o que
importa o tipo? São, todos,
ratos que assustam até mesmo
os elefantes, um dos maiores
animais do planeta.
Quando, entretanto, estamos falando de Mickey
Mouse, da dupla Bernardo e
Bianca, do Remy (do “Ratatouille”), de Little Stuart ou,
até mesmo, do Topo Gigio
(lembra dele?), tudo se torna
mais inteligente, terno, afetuoso e engraçado.
São alguns dos ratos que,
sem entrar em considerações sobre as agruras causadas por sua
espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.
Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
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Os ratos, segundo os limites da ciência, são originários
da Ásia e há mais de 1.700
espécies. O rato-preto, por
exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por sua vez, apareceu nas
cortes do Velho Mundo apenas no século XVIII.
Todos trazendo muitos
males, graves enfermidades
ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do
rato, hantavirose e por aí vão.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ratos
podem transmitir aproximadamente 200 doenças.
Em contrapartida, o rato-branco (uma variedade albina) e os ratos cinzas já velhos
têm, com o sacrifício da própria vida, salvado os humanos
de inúmeras doenças. São cobaias de laboratório, usados
por cientistas para inocular
os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios estragos à saúde humana.
E por sua atuação no Camboja, uma rata africana gigante acaba de ser premiada com
honras e glórias por, “corajosamente”, farejar minas deixadas
pela guerra. A medalha de ouro
foi entregue pela Associação
Veterinária Britânica (PDSA).
Magawa, a rata, já “limpou”
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com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.
Ratos se amam de maneira intensa, um casal pode ter
mais de 200 filhotes em apenas um ano. Ratos adultos podem alcançar 50 cm de comprimento e pesar até 1 kg. Um
casal de ratos em um celeiro,
apenas durante duas estações,
pode consumir cerca de 14 kg
de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de
origem desconhecida, 20%
dos danos em linhas telefônicas, 31% dos rompimentos de
cabos elétricos.
Como tudo na vida tem um
outro lado, ratos mantêm a cidade limpa. Ágeis e flexíveis
entram pelo esgoto, correm
por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo necessária desobstrução.
Sem eles, haveria ainda mais
entupimentos e enchentes.
Em uma entrevista que nos
tempos de repórter fiz para a mídia, ouvi do veterinário italiano
Angelo Boggio, um dos maiores “ratólogos” deste planeta,
então, contratado pelo Metrô
de São Paulo e carinhosamente
apelidado pelos colegas como
Doutor Ratão, a seguinte má-

xima: “Ratos integram o equilíbrio ambiental. Escorpiões
matam e comem ratos. Galinhas comem escorpiões. E nós
comemos galinhas”.
Quem “come” o corrupto
que come os recursos do povo?
Essa espécie de rato está
no topo da cadeia alimentar,
causa doenças crônicas como
a raiva, move-se com agilidade pelos canais burocráticos
do sistema e rói a dignidade.
Começou a campanha política para as eleições deste ano
em todo o país. Não deixe o seu
voto ser roído pelos ratos, escolha bem os seus candidatos.
Elaine Ribeiro
Psicóloga clínica e
organizacional da Fundação João
Paulo II / Canção Nova

Taxa de juros, inflação
e gastos do governo: quais
as relações e incoerências?
Na última semana, o Comitê de Política Monetária
(COPOM), decidiu manter a
taxa de juros SELIC em 2% ao
ano. Essa decisão interrompeu
os cortes dos juros que vem
ocorrendo desde julho de 2019.
Mas o que isso significa e quais
seus impactos na economia?
A SELIC é a taxa básica
de juros na nossa economia
e, assim, serve de parâmetro
para as outras taxas praticadas
no mercado. Para além disso, é
utilizada no mercado interbancário para financiamento de
operações diárias, lastreadas
em títulos públicos federais.
Essa taxa de juros funciona como um instrumento de
política monetária. No que diz
respeito à taxa de juros, se o objetivo for aquecer a economia,
diminui-se essa taxa de modo a
estimular o consumo.
Por outro lado, se houver um
descontrole inflacionário, ou
seja, um aumento generalizado
dos preços, o governo poderá
aumentar a SELIC para desestimular o consumo e, assim, controlar a elevação dos preços.
E o que vivemos neste momento? Qual o atual cenário
da conjuntura brasileira?
Vivemos um momento de
retração econômica, com projeções de queda acentuada no
Produto Interno Bruto (PIB) e
uma inflação de 2,44%, ou seja,
abaixo da meta estabelecida
pelo Banco Central, de 4%.
Entretanto, nos últimos
meses, estamos acompanhando a alta no preço de produtos como, por exemplo, arroz,
óleo de soja, feijão, leite longa
vida. Esse aumento, não pode,
a priori, ser considerado como
inflação, mas já liga o alerta

para a perda do poder de compra do trabalhador.
Então, seria a hora de o governo aumentar a taxa de juros
para frear o consumo, já que
existe uma preocupação com
esse aumento dos preços? Podemos afirmar que não.
Primeiramente, como afirmado anteriormente, vivemos
um período de retração econômica e, assim, é necessário estimular a economia. Segundo,
o aumento do preço dos produtos está, também, relacionada
com a desvalorização da nossa
moeda, que estimula o produtor a exportar o que está se
produzindo e, para além disso,
encarece nossas importações.
Dito isso, é necessário refletir sobre o real papel do governo e o que pode ser feito,
para que de fato, uma baixa
taxa de juros gere os efeitos positivos que se esperam.
Manter a taxa de juros básica
da nossa economia em patamares muito baixos, mas ao
mesmo tempo não se utilizar
de outros instrumentos para
realizar uma política expansionista de nada adianta.
Assim, ao invés de cortar
gastos, para manter-se dentro
do teto dos gastos estabelecidos,
propiciar auxílio para a sociedade seria uma das formas de
estimular a economia brasileira.
Entretanto, o que acompanhamos são passos no sentido
contrário, com argumentos e
retóricas que não convencem
devido ao atual cenário de retração econômica em que a saúde e
vida da população deveriam ser
colocados como prioridade.
Pollyanna Rodrigues Gondiné
Economista e professora do Centro
Universitário Internacional Uninter
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, só então que estarás no país das maravilhas.” (Chapeleiro Maluco)

Isadora Thomaz dos Santos, completou 10 anos nesta terça-feira 29 de
setembro, e recebeu o carinho da tia e madrinha Taty Thomaz, do papai
Marcel Thomaz, dos avós Júlia e Osmar e de toda família e amigos.

O advogado e servidor público do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, Bruno Freitas Ferreira, comemora mais um ano de vida no próximo dia 6
e recebe os cumprimentos de seus familiares, amigos e
colegas de trabalho. Felicidades e muito sucesso!

A quarta-feira (30/09), foi de muita comemoração em torno de
Adriana Fernandes Oliveira, a conhecidíssima “Resgate”, que
encanta todos com seu bom humor. A vendedora comemorou
seu níver ao lado das pessoas especiais, os filhos Vitória e Lucas
(foto), e do namorado Gustavo. Felicidades Adriana “Resgate”!

Samantha Kemmoti Lima, é secretária de consultório médico,
e completou idade nova na última quarta-feira (30/09).
O jovem foi muito cumprimentada por amigos, familiares e
paparicada pela mãe Olinda (foto). Parabéns Samantha!

Hoje (02) é dia de bolo e guaraná para Miguel Barros
de Oliveira que comemora seus 10 anos. O garotão
muito estudioso e inteligente, recebe na data especial
o carinho dos pais Gabriela e Tiago, do irmão João
Pedro, dos amiguinhos e familiares. Tudo de bom!

A quinta-feira (01) foi festiva para Eduardo Martins
que completou seus 16 anos. Dudu, filho de Eliana e
Sérgio, estudante do ensino médio e se prepara para
seguir a carreira militar, comemorou a data com seus
familiares. Parabéns! (foto: arquivo pessoal)

De visual novo, foi assim que Eliana Martins brindou
idade nova segunda-feira (28/09). Os mimos ficaram por
conta dos filhos Henrique e Eduardo, e dos gatinhos de
estimação. Idade nova, visual novo, tudo novo!

A mineira Giovanna Ramos, filha de Giovani e
Vanessa e irmã do Filipe, completa mais um ano de
vida domingo (04). Na data, ela recebe os cumprimentos
de seus pais, familiares e amigos, e o carinho especial
fica por conta do namorado Luciano. Parabéns!

Menino cheio de vida e amoroso, esse é Khaio Henrique Roquetti, que
completou na segunda-feira (28/09) seus 14 anos, e na data especial
recebeu o carinho de seus amigos e familiares, dentre eles, sua mãe Priscila (foto) e de seu padrasto Paulo. Muitas felicidades!
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Iniciada obras de reforma na Praça Francisco Barreto
novos quiosques de alimentação, que passam ser os únicos
da praça a partir da inauguração, com estrutura completa e
próximos aos sanitários.
Os quiosques existentes
hoje, próximos a Videoteca
“Professor Nazin Chubaci”,
serão demolidos. As obras fazem parte da nova logística de
licitações dos quiosques que
vem sendo feitas pela prefeitura, visando a regularização
e o cumprimento de um TAC
junto ao Ministério Público.
Além da nova fonte luminosa, a praça passará por uma
readequação dos canteiros,
com diminuição da altura e revitalização do projeto paisagístico. As obras contemplam
também uma nova iluminação
e a volta do busto “Marianne,
símbolo da república francesa” que será todo restaurado. A
conclusão dos serviços é para
o final de novembro deste ano.

Busto histórico está sendo
restaurado pela prefeitura
Um marco da Praça Francisco Barreto até o final da década de 90, o busto “Marianne,
símbolo da república francesa”,
carrega em si várias histórias,
além da história que representa.
A peça de arte, que quase virou entulho, está passando por
processo de restauração, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, pois no final
de novembro volta a ocupar um
lugar de destaque na principal
praça da cidade, a Praça Francisco Barretos, que está sendo
reformada e revitalizada.
O trabalho de restauração
está sendo feito pelo artista
Markus Moisés Rocha Moura.
Após mais de 20 anos guardado
no Museu Histórico, Artístico e
Folclórico Ruy Menezes, graças à interferência, em 1998, da
historiadora Elizete Tedesco,
que “salvou” a peça de ir para o
lixo numa das reformas da praça, o busto “Marianne” será reinstalado no local em que viveu
seus dias de glória.
A historiadora barretense,
Elisete Tedesco, conta que o
busto foi inaugurado na Praça
Francisco Barreto em 7 de setembro de 1922, em homenagem ao Dia da Independência
do Brasil, primeiramente bem
ao lado da Catedral e, ao longo dos anos, chegou a mudar
de lugar algumas vezes.

“O busto foi confundido pelos barretenses da época, em
1922, com a princesa Isabel.
Ele foi inaugurado em homenagem ao Dia da Independência
do Brasil, 7 de setembro, depois
da realização de missa campal
no Largo da Matriz, onde está
localizada a catedral do Divino Espírito Santo, à direita da
igreja. Sempre tive muito apreço pelo busto e o sentimento de
obrigação em protegê-lo. Fico
muito feliz com a restauração”,
conta Tedesco.
Para o secretário munici-

pal de Cultura, João Batista
Chicalé, a reforma do busto é
um investimento necessário,
pois, para ele “precisamos nos
esforçar para resguardar a história e a cultura de Barretos,
por meio de obras históricas e
de patrimônios materiais”.
Segundo o secretário, o
pedido do prefeito Guilherme
Ávila é de que o busto seja
restaurado para ficar idêntico à sua aparência original.
Como mostra a imagem feita
pelo fotógrafo Cornélio Júnior, em 1994 (foto).

Eleitores vão poder justificar ausência
por meio do aplicativo e-Título
Os eleitores que faltarem
às Eleições Municipais de
2020 vão poder justificar a
ausência sem sair de casa.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
isso será possível por meio
de uma nova versão do aplicativo e-Título, disponível
para smartphones e tablets.
A inovação vai auxiliar
os cidadãos que já baixaram
e habilitaram o aplicativo em
seus dispositivos móveis e
estiverem fora de seu domicílio eleitoral ou impedidos
de votar nos dias 15 e 29 de
novembro, datas do primeiro

e segundo turno das eleições.
Por hora, o TSE afirma
que o aplicativo só vai aceitar justificativas depois da
votação. No entanto, a Justiça Eleitoral prepara uma se-

gunda versão da plataforma,
que vai permitir a justificativa no dia do pleito. No entanto, essa nova funcionalidade ainda não tem data para
ser lançada.

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Principal praça da cidade,
em frente a Catedral do Divino Espírito Santo, a Praça
Francisco Barreto passa nas
próximas semanas por uma
reforma paisagística e revitalização comercial.
A prefeitura iniciou as obras
pela construção de uma fonte
luminosa e pela reforma e adaptação do prédio que abrigava o
Acessa São Paulo, que fica sob o
palco de shows e apresentações
da Praça Francisco Barreto.
O projeto desenvolvido
pela Secretaria Municipal de
Planejamento Físico e Territorial, e executado pela Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, prevê uma
mudança radical no conceito
dos quiosques da praça.
O prédio que abrigou, além
do Acessa São Paulo, em outros
tempos a Pinacoteca e a Secretaria Municipal de Turismo, vai
receber a estrutura de quatro
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Fazenda deflagra operação contra fraude fiscal e
sonegação no setor farmacêutico em 32 cidades
Um dos alvos foi empresa do ramo farmacêutico com atendimentos em Barretos
Em ação conjunta, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o
Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), a Superintendência da
Receita Federal e a Procuradoria Geral do Estado deflagraram
nesta quinta-feira (1°) a segunda
fase da Operação Monte Cristo,
visando ao combate à sonegação
fiscal e lavagem de dinheiro por
empresas do setor farmacêutico.
Na Delegacia Regional
Tributária 06, que abrange a
região de Ribeirão Preto, a
operação teve alvos nas cidades de Barretos, Dumont,
Jaboticabal e Ribeirão Preto.
A investigação que desencadeou a operação desta quinta-feira começou há três anos,
com a deflagração da primeira
fase da Monte Cristo, que tinha como alvo a rede de farmácias Farma Conde, na região do Vale do Paraíba.
A investigação aponta a

existência de diversas organizações criminosas voltadas para a prática desses e de
outros delitos. Estima-se que
o esquema desenvolvido tenha causado um prejuízo aos
erários estadual e federal, nos
últimos seis anos, de aproximadamente R$ 10 bilhões.
A fraude envolve grupos
empresariais responsáveis não
só pela distribuição de medicamentos no Estado, como também pelo comércio varejista
(redes de farmácias), que se
beneficiam dos esquemas.
Foram alvos da operação
cinco distribuidoras de medicamentos de grande porte, duas redes varejistas (com mais de 300
lojas) e uma associação de distribuidores de âmbito nacional.
Expedidos pela 2ª Vara
Criminal de São José dos
Campos, foram cumpridos 88
mandados de busca e apreensão em empresas e na residência de pessoas ligadas aos

esquemas em 10 cidades, localizadas na capital e Grande
São Paulo e também nas regiões de Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, Marília,
Piracicaba e Campinas.
Também foram cumpridos
mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e
Minas Gerais e, a pedido dos
promotores, houve o sequestro de 17 imóveis.

Além da participação em 32
alvos da segunda fase da operação Monte Cristo, a Secretaria da
Fazenda e Planejamento realizou,
ainda, a fiscalização em outros 54
contribuintes distribuídos em 16
das 18 delegacias regionais tributárias do Estado, incluindo Barretos, e que apresentam indícios de
não recolhimento da antecipação
do ICMS na entrada de medicamentos no Estado.

Termo assinado assegura fornecimento de imunizante contra o coronavírus, desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan
a direção do Butantan e a Sino- panhados por 12 centros de
vac para que outras 14 milhões pesquisa científica em cinco
de doses da vacina sejam for- estados e no Distrito Federal.
necidas em fevereiro de 2021.
De acordo com o Butantan,
No valor de US$ 90 mi- que coordena a pesquisa no Bralhões, o contrato também for- sil, a expectativa é que os testes de
maliza a transferência de tecno- eficácia da Coronavac sejam enlogia para produção da vacina cerrados até o dia 15 de outubro.
pelo Butantan. Até dezembro,
Se a Coronavac tiver sucesa farmacêutica vai enviar 6 so na última etapa dos testes,
milhões de doses da vacina já o Butantan pedirá a aprovação
prontas, enquanto outras 40 mi- emergencial do imunizante à
lhões serão formuladas e enva- Anvisa (Agência Nacional de
O governador João Doria contra o coronavírus é desen- sadas em São Paulo.
Vigilância Sanitária.
assinou na última quarta-feira volvido em parceria com o
A segurança do imunizanO objetivo do Governo de
(30) o termo de compromisso Instituto Butantan.
te já foi comprovada em uma São Paulo é iniciar uma campa“São Paulo não perde tem- pesquisa com mais de 50 mil nha de vacinação contra o cocom a biofarmacêutica Sinovac Life Science para forneci- po, São Paulo quer proteger a voluntários na China. A vaci- ronavírus na segunda quinzena
mento de 46 milhões de doses saúde e a vida dos brasileiros”, na também já vem sendo tes- de dezembro, com prioridade
da Coronavac ao estado de São afirmou o governador. Doria tada no Brasil desde julho e, para profissionais de todas as
também esclareceu que já há atualmente, os estudos clíni- unidades públicas e privadas de
Paulo até dezembro de 2020.
O potencial imunizante um entendimento verbal entre cos da última fase são acom- saúde de São Paulo.

Pequena Mensagem de “Até Breve!”
nossos Elos Mais Fortes.
Minha Mãezinha Foi, É e
Será Sempre Única e Especial,
mesmo nestes Anos em que os
Senhores Alzheimer e Parkinson
Vieram Mostrar suas Presenças,
o que Não nos Impediu de Criarmos um Universo Paralelo, Lúdico e de Certa Forma, Bom!!!
Um Lugar Também Especial,
Onde Predominaram Sorrisos, Carinhos, Beijos, Estórias Mágicas que
Nunca Chegavam ao Fim ou que
Acabavam Tendo Vários Finais...
Sempre Aqueles que Ela Escolhia.
Neste Contexto Não Existiam Fadas, Cavaleiros, Dragões,
Nem Anjos ou Demônios, Sendo
Sempre Nós Duas, Pessoas -Personagens, que, Durante a Jornada Comum da Vida, Tivemos a
Sorte e as Benções Divinas de
Sermos Alegres, Felizes...nos
Melhores ou Piores Momentos!!!

Com doação de ambulância para o município,
camas de UTI e testes de COVID, Cutrale soma
esforços no combate à pandemia na cidade

Durante a operação, um gaveteiro, com cerca de R$ 8 milhões,
foi encontrado na casa de um dos suspeitos em Santana
de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele é sócio de uma rede
varejista de remédios com atuação em Barretos

Governo de São Paulo assina acordo por 46 milhões
de doses de vacina contra o coronavírus até dezembro

Gostaria de Agradecer a
Todos Familiares, Amigos e
Demais Presentes, em Especial Aqueles que Vivenciaram
de Perto estes Últimos 6 anos
de Convivência com a Minha
Mama Helena.
À Dra. Flávia, Jaqueline,
Enfermeiras Rosalva e Rosemeire, à Juliana, Todas tão Diferenciadas, mas tão Iguais no
Profissionalismo, Dedicação e
Carinho com minha Mãezinha.
Ao meu Marido Arnaldo, que
como Filho Carinhoso e Zeloso,
Sempre Esteve ao nosso Lado.
Às minhas Irmãs Renata, Maria Fernanda e Maria
Francisca Sempre Cuidadosas,
Sedentas por Boas Notícias e
Bons Momentos nas Chamadas de Vídeo de seus Celulares,
mas que Apesar da Distância,
Estiveram Presentes Tornando

Cutrale realiza
doações no combate ao
COVID-19 em Bebedouro

Assim, Soubemos Enfrentar e
Sobreviver Positivamente a Variados Desafios que nos Foram Apresentados pelos Outros e pela Vida.
Dessa Forma, Dentro da minha Existência, Posso Dizer que
Fui, Sou e Sempre Serei uma Filha
que, Alvissareiramente, Pude Participar Diretamente dos Principais
Momentos da Vida de Minha Mãe.
Sei que Agora Ela Foi para
Ser Acolhida com Todo Amor e
Carinho!!!
Então, me Resta Enfrentar um
Mundo Menos Colorido, Menos
Perfumado, Menos Divertido e
que Agora Precisará Ser Reconstruído, com Muito Desprendimento e que, um Dia, com Melhor Entendimento Sobre o que é
a nossa Efêmera Vida nesta Terra
com as Outras Pessoas que Gostamos, Talvez Até Possanos Levar
Novamente ao Amor!!!

Amor que Tive na Unidade
Estabelecida com Minha Amada Mama Helena.
De sua Filha Luciana

Da esquerda para direita, Joaquim E. Macieira (Cutrale), Paulo
Henrique Carminati (Cutrale), Adilson Gonzaga da Silva (Coordenador de Setor de Ambulâncias), Fernando Galvão (prefeito
de Bebedouro), Sérgio Luis Brambilla Carizio (Cutrale), Sônia
Maria Vidolin Junqueira Franco (secretária municipal de Saúde),
Everton Henrique Zem (gestor do Hospital de Amor que administra o Hospital Estadual) e Leonardo Henrique Nogueira de
Matos (coordenador de Enfermagem)

Na última terça-feira, dia 29,
a Sucocítrico Cutrale formalizou a doação de uma ambulância ao município de Bebedouro
para atender às necessidades de
emergência de combate à pandemia na cidade.
“A pandemia ainda não
acabou. Desde o início tivemos uma grande parceria com
o Grupo Cutrale. Conseguimos a doação da área para a
construção do novo hospital. E
agora recebemos uma ambulância para o município, testes
PCR para testagem da população e 20 camas de UTI para
atender aos pacientes mais
graves nesse momento difícil,
tudo com objetivo de salvar
vidas”, destacou o prefeito de
Bebedouro, Fernando Galvão.
O esforço conjunto entre
a prefeitura da cidade, empresários locais e os gestores
do novo hospital estadual (a
Fundação Pio XII/Hospital de
Amor) possibilitou levar à população, ainda que de maneira
emergencial, o mesmo nível
de atendimento encontrado
em hospitais privados.
Segundo o Joaquim Maciera, diretor da Cutrale, “faz
parte da história da empresa
engajar-se em iniciativas que
promovam a saúde das populações nas regiões em que
estamos presentes. Além das
doações adicionais para o momento de pandemia, temos
satisfação em fazer parte da
história do novo hospital estadual que, em breve, estará disponível integralmente para a
comunidade local e regional”.
HOSPITAL ESTADUAL
DE BEBEDOURO
O hospital é o maior investimento em saúde na história de Bebedouro. Serão
investidos R$ 100 milhões
(R$ 40 milhões na obra e R$

60 milhões em equipamentos
e infraestrutura). Localizado
em frente ao Bebedouro Shopping, o prédio de cinco andares terá área total de 17 mil
metros quadrados, incluindo o
estacionamento.
ESTRUTURA
O hospital será um dos
mais modernos do Estado de
São Paulo. A nova unidade
terá 122 leitos, sendo 20 deles
de UTI, anfiteatro, capela ecumênica, maternidade, farmácia e um moderno Centro de
Diagnóstico, com equipamentos de ressonância magnética,
ultrassonografia, radiografia,
endoscopia,
colonoscopia,
eletrocardiografia, histeroscopia, broncoscopia e tomografia computadorizada.
O Hospital Regional conta
com 144 leitos e ocupa terreno de 20 mil metros quadrados e possui três blocos: 1º
bloco, abrigando toda a parte
hospitalar para os atendimentos médicos/hospitalares em
cinco andares, incluindo os
leitos, UTI e maternidade; 2º
bloco, a parte administrativa e
cozinha e o 3º bloco, o setor
de serviços de armazenamento e equipamentos.
CUTRALE
A Cutrale é um grupo familiar de agronegócios, com
posição de liderança no cultivo e processamento de laranja
e fabricação e distribuição de
suco de laranja, com operações no Brasil, Japão, Holanda, Portugal, Reino Unido e
Estados Unidos. Combinando
a paixão por laranjas com excelência operacional, foco no
atendimento ao cliente e liderança em práticas sustentáveis
do agronegócio e responsabilidade corporativa, emprega na
alta temporada mais de 21.000
pessoas em todo o mundo.
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Pedidos do Açúcar Guarani pelo e-commerce
crescem 307% durante a quarentena
Loja online da marca de varejo da Tereos, a primeira do
segmento no Brasil, registrou 283% mais clientes e uma alta
de 387% no faturamento entre os meses de março e agosto
A pandemia de Covid-19
trouxe muitos desafios para
a população mundial, principalmente para as empresas de
alimentação, que, apesar da
quarentena, precisaram continuar produzindo e distribuindo alimentos para as pessoas.
Lançado em maio de 2018,
o e-commerce do Açúcar
Guarani, marca de varejo da
Tereos, está sendo de extrema
importância para pequenos e
médios varejistas durante o
isolamento social e registrou
crescimento de 307% neste
período de pandemia.
A loja online da marca, a
única focada em PMEs, continuou abastecendo estabelecimentos comerciais que
utilizam ou vendem o açúcar.,
Entre os meses de março e
agosto, o site também conquistou 283% a mais de clien-

tes e o faturamento consolidou uma alta de 387%.
De acordo com Gustavo
Segantini, diretor de Vendas,
Marketing e Logítica da Tereos
Açúcar & Energia Brasil, os
diferenciais do comércio eletrônico da Guarani ajudaram a
impulsionar as vendas, além de
ajudar os empresários no momento de isolamento social.
“A nossa plataforma é pioneira no setor, nasceu para
atender pequenos varejistas,
possibilitando que eles possam comprar direto da indústria, de forma prática, simples
e com excelentes condições.
Tudo isso sem que o cliente
tenha que se locomover para
buscar o produto. Basta realizar o pedido no site e aguardar
o recebimento em seu estabelecimento”, explica Segantini.
“Com a loja virtual, nos-

so intuito é nunca deixar os
pequenos comerciantes desabastecidos, ainda mais em
um momento delicado como a
quarentena, em que a busca por
alimentos aumentou, já que as
pessoas ficaram mais em suas
residências”, completa.
CRESCIMENTO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO
O comércio eletrônico encerrou o 1º semestre de 2020
com alta de 145% nas vendas
em comparação com o mesmo
período do ano passado, segundo o estudo “E-commerce na
Pandemia”, realizado pela plataforma Nuvemshop. Para a pesquisa, a quarentena impulsionou
o comércio de essenciais. “Alimentação & Bebidas” liderou o
ranking, com aumento de 282%
no segundo trimestre.
De acordo com a Associação
Brasileira de Comércio Eletrô-

nico (ABCOMM), apesar dos
comércios essenciais ainda estarem abertos, houve um aumento
de 196% no setor de lojas virtuais de supermercado no mundo. No Brasil, o crescimento da
área foi de quase 300%.

Senac Barretos está com inscrições para
segunda turma do Técnico em Teatro
Interpretar diferentes papéis; utilizar corretamente a
expressão emocional, corporal e vocal; realizar improvisações dramáticas e elaborar
projetos teatrais e culturais.
Esses são só alguns dos ensinamentos passados durante o
Técnico em Teatro, curso que
terá nova turma a partir de 19
de outubro, no Senac Barretos.
Com duração de um ano,
a capacitação proporciona aos
alunos a possibilidade de atuar
em teatro, cinema, televisão e
publicidade, mas também serve
de incentivo para quem é muito tímido e precisa trabalhar
melhor as emoções e a comunicação. Há muitas pessoas, inclusive, que procuram o curso

somente por esse motivo.
“É um curso muito dinâmico
e completo. Tem 800 horas, então traz uma vivência quase que
diária pro aluno. Além disso, ele
tem uma parte teórica que, em
geral, outros cursos não têm e
é associada à parte prática, com
aulas de exercícios corporais e
vocais, de improvisações e interpretação de texto”, explica o
docente, Geraldo Oliveira.
Já para quem quer realmente ingressar na carreira artística, o Técnico em Teatro abre
portas, pois tem o diferencial
de, com o certificado de conclusão, dar acesso ao DRT na
carteira de trabalho, registro
que amplia ainda mais as oportunidades de contratação.

“Outro ponto de destaque
do curso, é que ele possibilita ainda que a pessoa atue em
áreas relacionadas ao teatro
como interpretação para rádio e
TV, e caracterização de personagens, por exemplo. Fora que
os únicos pré-requisitos são ser
maior de 16 anos e ter cursado
ou estar cursando o segundo
ano do Ensino Médio. Assim,
sem a exigência de outras experiências na área, o Técnico
em Teatro proporciona também
a realização de sonhos para

quem sempre pensou em ser
ator, mas não teve condições
ou coragem. Então, eu vejo o
curso como uma excelente possibilidade para essas pessoas”,
conclui o docente.
As inscrições para a nova
turma já estão abertas. Para
quem quer tentar uma bolsa de
estudos, o processo seletivo começa a partir do meio-dia de 9
de outubro, e mais informações
podem ser obtidas no: https://
www.sp.senac.br/cursos-tecnicos/curso-tecnico-em-teatro.

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Reabertas as inscrições para
vagas na Educação Infantil

A secretaria municipal de
Educação informou que estão
abertas as inscrições para vagas na Educação Infantil para o
ano letivo de 2021. A secretaria
das escolas, localizada na antiga
escola “Wladimir Arruda Rodrigues”, entrada pela Avenida
33, estará aberta a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, das 8 às 12 horas, para o
recebimento das documentações
necessárias. Os interessados deverão comparecer munidos dos
seguintes documentos originais:
Certidão de nascimento da criança; RG e CPF da mãe ou responsável legal; endereço e telefone
de contato. Para o CEMEI Mãe
Comerciária é necessário apresentar, também, a Carteira de
trabalho (original) e a declaração
assinada pela empresa, modelo
fornecido pela secretaria, disponível na ACIB. De acordo com a
secretaria, os cadastros anteriores
permanecem válidos e na lista de
demanda por vagas na Educação
Infantil. As novas inscrições serão para todas as idades, ou seja,
de zero a 5 anos, inclusive para o
CEMEI Vida Nova.

Santander: Após pressão do
sindicato, 80 terceirizados da
compensação tornam-se bancários
Com o fim do contrato com empresa terceirizada,
Santander internalizou grande parte do serviço e
contratou de forma direta 80 trabalhadores; Sindicato
defende o fim da terceirização em todos os setores.
Para a entidade, trabalhou para o banco, bancário é.
Com a proximidade do
fim do contrato do Santander com a empresa de compensação bancária Service
Bank, encerrado no dia 30, o
sindicato entrou em contato
com o banco para defender a
contratação dos trabalhadores
terceirizados de forma direta.
Após a intervenção da
entidade, o banco informou
que 80 trabalhadores serão
contratados como bancários,
com todos os direitos da categoria garantidos. Grande
parte destes trabalhadores
está alocada em São Paulo.
“Com a proximidade do
fim do contrato, o sindicato
foi procurado pelos trabalhadores da Service Bank e passou a acompanhar o processo.
Nossas principais reivindicações a partir daquele momento foram a contratação
de todos os trabalhadores,
que não foi atendida em sua
totalidade, uma vez que grande parte foi contratada, mas
não todos. Além disso, que os
contratados fossem primeiro
desligados e recebessem verbas indenizatórias antes da
contratação pelo banco; e que
os que eventualmente não
fossem contratados, recebessem sua rescisão como manda a legislação, uma vez que
em outras ocasiões o sindicato teve de intervir para que os
direitos dos terceirizados demitidos fossem respeitados.
Vamos acompanhar de perto
a situação destes trabalhadores que não foram contratados, alguns com mais de 15
anos de serviços prestados ao
Santander”, relata o dirigente do sindicato e bancário do
Santander, Alexandre Caso.
“De toda forma, consideramos muito positiva a
contratação destes 80 trabalhadores, que agora são bancários, com todos os direitos
da categoria garantidos. Que
estes colegas sejam muito

bem-vindos. Saibam que
podem contar sempre com o
sindicato”, acrescenta.
Trabalha para banco,
bancário é.
O sindicato implementou
durante décadas uma luta
árdua contra a terceirização.
Sempre vigilante, conseguiu
por anos impedir a aprovação de projetos de lei que
previam a terceirização irrestrita, até mesmo em serviços
considerados essenciais nas
empresas. Mesmo assim, a
terceirização foi aprovada em
2017, com a falácia de que
geraria empregos, mas só gerou empregos precários.
“A posição do sindicato
é que se o trabalhador presta serviço bancário para um
banco, bancário é. O terceirizado não tem os mesmos
direitos, não conta com a
organização sindical que
têm os bancários, e ganham
muito menos. Terceirizar
representa substituir empregos dignos por precários, o
que aumenta a pobreza e a
desigualdade social, ou seja,
é ruim para o trabalhador e
para o país”, enfatiza Caso.
“Se por um lado vemos
como positiva a contratação
de 80 terceirizados, repudiamos e cobramos negociação
sobre a iminente terceirização pelo banco de setores
inteiros como, por exemplo,
o call center. Assim como a
manutenção dos empregos
destes trabalhadores, realocando-os em outras áreas.
Nas agências, por exemplo,
faltam funcionários e muitos estão sobrecarregados
e adoecendo. Falta pessoal
também na gerência digital,
onde cada gerente chega a
atender mais de mil contas, o
que afeta, inclusive, a qualidade do serviço prestado aos
clientes”, conclui o dirigente
do sindicato. (Fonte: Seeb
São Paulo)
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Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua
aconteceram neste dia 1° de outubro

As eleições do Sistema
Confea/Crea/Mútua
aconteceram nesta quinta-feira,
1° de outubro, de forma presencial, conforme decisão do
STF (Superior Tribunal Federal) proferida em julho, e da
Comissão Eleitoral Federal
do Confea (Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia),
órgão que disciplina as medidas administrativas de organização das eleições.
Segundo a vice-presidente
no exercício da presidência
do Crea-SP, engenheira civil,
Lenita Secco Brandão, o conselho esteve preparado para
receber todos os profissionais
habilitados a votarem do Es-

tado e promoveu um processo
de eleição transparente e totalmente seguro.
“O Crea-SP adotou as medidas de segurança indicadas
pelos órgãos públicos e de saúde para garantir a integridade
dos profissionais registrados
e daqueles que contribuíram
para a realização das eleições”,
ressaltou Lenita Brandão.
Em todos os locais de votação, assim como em Barretos, foi obrigatório o uso de
máscaras, houve demarcação
de distanciamento entre eleitores na fila e à frente dos
mesários, álcool 70% para higienização das mãos dos eleitores, mesários com máscaras

e protetores faciais adequados
e luvas descartáveis, ambiente
arejado e higienizado, urnas e
canetas higienizadas com álcool 70% após cada votação.
Na avaliação de Lenita
Brandão, com as eleições, os
profissionais de Engenharia,
Agronomia e Geociências registrados no Crea-SP tiveram
a oportunidade de fortalecer
cada vez mais o conselho que
os representa. “É um ato democrático em que todos devem participar”, frisou.
Concorreram seis candidatos no Confea, cinco candidatos no Crea-SP, um candidato
na Mútua nacional e dois candidatos na Mútua-SP.

OUTUBRO ROSA

“Avanços permitem novas abordagens para o
câncer de mama”, explica professor da Unifesp
O oncologista Ramon Andrade de Mello relata as conquistas
das últimas décadas para o tratamento desse tumor

O tratamento do câncer de
mama conta com o avanço da
ciência para uma abordagem
mais ampla, que pode incluir
os procedimentos tradicionais
de cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
“A hormonioterapia e a terapia alvo são novos métodos
incorporados no tratamento
desse tumor e que podem trazer resultados bastante positivos”, esclarece Ramon Andrade de Mello (foto), médico
oncologista, professor da disciplina de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), da Uninove e da
Escola de Medicina da Universidade do Algarve (Portugal).
O professor da Unifesp explica que a terapia hormonal
pode reduzir a ocorrência do
câncer de mama em pacientes com alto risco genético.
A hormonioterapia também
contribui para mitigar o risco
de retorno do tumor operado.

“Já a terapia alvo atua diretamente nas moléculas indispensáveis para as atividades
das células cancerígenas, freando sua expansão”, diz Mello.
O oncologista ressalta a
importância do diagnóstico
precoce. “Mesmo que a mulher não tenha câncer, ela precisa procurar seu médico oncologista para fazer um check
up oncológico, para entrar em
um programa de rastreio adequado possibilitando a prevenção dessa doença”.
Estimativas do Instituto Na-

cional de Câncer (Inca) apontam que o país deve registrar
66.280 novos casos em 2020.
O tratamento depende da fase
que a doença se encontra.
Além da herança genética,
o oncologista Ramon de Mello
alerta para outros fatores que
aumentam os riscos da doença.
“O uso de hormônio, obesidade, tabagismo e alcoolismo estão inclusos nesta lista. Portanto, a recomendação é buscar
vida saudável, com atividades
físicas periódicas e alimentação adequada”, finalizou.

Pente-fino: 4 milhões de
benefícios na mira do INSS
Mais uma vez está acontecendo a revisão em massa de
benefícios previdenciários, o
famoso pente fino do INSS,
que promete avaliar cerca de
milhões de benefícios ativos.
A afirmação é de Rita Riff,
advogada especializada em
Direito Previdenciário, além
de diretora do Brazilian Prev
Consultoria em Previdência
no Brasil e exterior.
“É um absurdo iniciar o
pente fino em plena pandemia,
uma vez que as agências estão
fechadas e muitos segurados
não têm acesso à internet. E
para aqueles que tiverem que
resolver pessoalmente há o
risco de contaminação, visto
que a maioria dos beneficiários está nos grupos de risco”,
afirma a especialista.
O pente fino traz preocupação aos segurados, uma vez
que podem ser questionados
sobre a regularidade de seu
benefício. As notificações
serão enviadas aos segurados selecionados conforme
um convênio firmado entre o
INSS e os Correios.

“Caso você tenha sido notificado, é importante o segurado ler atentamente a exigência feita pelo INSS e preparar
a documentação dentro do
prazo de 60 dias”, observa a
advogada.
“É importante esclarecer
que os segurados que forem
notificados para a revisão do
pente fino, devem também
acionar a Justiça para pedir a
manutenção do benefício enquanto os esclarecimentos são
prestados na via administrativa”, frisa a especialista.
Caso o segurado receba a
notificação e não responda no
prazo estipulado, pode ter seu
benefício bloqueado até que
realize a devida regularização.
Esse cumprimento de exigência é realizado no próprio
Portal do Meu INSS digital,
sendo que a documentação
deve ser digitalizada e anexada no sistema.
“O grande problema está
quando esse caça às bruxas
se dá de forma unilateral, sem
dar oportunidade de defesa
aos segurados, visto que os

critérios para revisão são pouco claros e objetivos. Sugiro
que os beneficiários resguardem seus direitos ingressando com ação judicial afim de
manter seus benefícios”, destaca a advogada.
QUEM NÃO PODE SER
NOTIFICADO PARA O
PENTE FINO
- Benefícios concedidos há
mais de 10 anos não podem
ser revisados pelo INSS, salvo se houver algum indício de
fraude em seu recebimento.
- Aposentados por invalidez
com mais de 60 anos de idade
também não podem ser intimados a prestar esclarecimentos
sobre a regularidade de seu benefício, bem como aqueles com
mais de 55 anos que recebem
benefício por incapacidade por
mais de 15 anos.
- Caso você seja uma dessas pessoas e mesmo assim
venha a receber uma notificação do INSS, procure imediatamente um advogado previdenciarista, pois essa situação
é possível de ser revertida na
Justiça.
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