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Barretos poderá gerar mais empregos
com implantação de pólo da saúde
“O município de Barretos
pode se tornar Pólo da Saúde
e liderar a região noroeste do
Estado”. A frase é do vereador
Raphael Dutra, ao anunciar o
interesse do governo estadual
no desenvolvimento econômico da nossa região.
Dutra disse que esteve em
São Paulo, no Palácio dos
Bandeirantes, na Secretaria
Estadual de Saúde e, também,

na ALESP, para fazer o pedido, que foi classificado como
“projeto inovador” com foco
na resolução de problemas e
dificuldades enfrentados pelos cidadãos.
O objetivo do Pólo da Saúde é incentivar o aumento da
produtividade da indústria,
atraindo investimentos, impulsionando a inovação e a
geração de empregos e renda.

“Estamos ajudando e tendo foco para auxiliar os setores produtivos nos pólos
aunciados. Quanto mais qualificada a mão de obra, melhor
a qualidade do serviço que
será ofertado ao setor privado, mais geração de emprego,
mais velocidade na contratação destes profissionais”, disse o governador João Doria
sobre o projeto.
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Cartório Eleitoral
suspende
atendimento
ao público

CDHU oferece desconto médio
de 46% para mutuários de
Barretos quitarem financiamento
A CDHU promove a partir
deste mês de março uma ação
que oferece desconto médio
de 46,79% para 43.433 mutuários liquidarem definitivamente o saldo devedor de seus
contratos de financiamento da
casa própria.
A regional da CDHU

apontou que Barretos possui
53 contratos com potencial
aptos a aderir ao acordo. Com
o pagamento à vista do valor
na condição especial proposta, o mutuário torna-se legalmente proprietário do imóvel.
Os mutuários estão sendo avisados por carta sobre

esta oportunidade especial
oferecida pela CDHU. Todas as informações sobre
essa ação podem ser consultadas pelo site www.cdhu.
sp.gov.br. As dúvidas podem
ser esclarecidas também
pelo Alô CDHU no telefone
0800 000 2348. Página 7

Protagonismo feminino
está presente no Unifeb

North Shopping reduz
horário de funcionamento

Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavirus
(COVID-19), o North Shopping
Barretos está comprometido
com as recomendações decretadas pelas autoridades públicas.
Por conta disso, o empreendimento irá funcionar
com horário reduzido por 13

dias, desde a última quinta-feira dia 19 de março até o
dia 31 de março de 2020.
Com a medida, o North
Shopping Barretos funcionará diariamente, das 12 às 20
horas, com exceção do Savegnago Supermercados, que
permanece com os horários

habituais de funcionamento.
Além disso, a direção do
shopping confirmou que já foi
adotada uma série de medidas
no sentido de intensificar, ainda
mais, a limpeza e higienização
nas dependências do shopping, a
fim de conter a disseminação do
novo coronavirus (COVID-19).

Rio das Pedras comunica suspensão
de eventos para proteção de associados
e visitantes contra coronavírus
A diretoria do Rio das Pedras Country Club emitiu comunicado à população, cancelando eventos e parte da sua
programação. O objetivo é o de
prevenir a ação do coronavírus
a seus colaboradores, diretores,
associados e visitantes do clube.
“A Diretoria do RIO DAS
PEDRAS CONTRY CLUB,
vem comunicar a todos os associados e visitantes que, baseado nas medidas de prevenção
sugeridas pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE

(OMS) e o MINISTÉRIO DA
SÁUDE, estará adiando alguns
eventos e suspendendo parte de
sua programação a partir do dia
17 de março de 2020.
Suspenso por tempo indeterminado: Academia, Sauna, Restaurante, Escolinha
de Futebol, Aulas de Natação
e Hidroginástica, Campeonato de Futebol de campo Categoria Livrão, Racha de Quarta e Sábado, Escolinha de
Futebol, Aulas de Capoeira e
Quarta Show e Domingueira.

O Torneio de Pesca e o
Campeonato de Truco serão
adiados e remarcados para
outra data. A sede de campo
e a sede central estarão abertas ao público.
É importante dizer que a
prioridade é a saúde e o bem-estar de todos os associados,
visitantes e de todos os envolvidos no clube. Estamos
unidos e tomando as medidas
preventivas necessárias no
combate da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19)”.

QUARENTENA
APONTA GRANDES
OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS: INVESTIDOR
OPORTUNIZA
RENDIMENTOS
MENSAIS DE 2% COM
GARANTIA REAL

De acordo com o IBGE,
em 2018 no Brasil, a população de brasileiras era de
51,7%, contra 48,3% de brasileiros. Mesmo sendo maioria, as mulheres não ocupam
um espaço representativo no
país, principalmente em cargos de direção.
No Unifeb a situação é um
pouco diferente, pois as mulheres estão em todos os se-

tores e no comando de vários
deles, inclusive na reitoria.
Sissi Kawai Marcos ocupa
o cargo de reitora do centro
universitário desde março de
2016 e acaba de ser reeleita
para mais quatro anos a frente
da instituição de ensino.
Destaque para professoras
e alunas neste mês de março,
dedicado especialmente às
mulheres.
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ACIB, CDL e Sincomércio
fazem sugestão aos
empresários sobre combate
ao coronavírus no comércio
A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB),
Clube dos Dirigentes Lojistas
(CDL) e Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio),
enviaram sugestões aos empresários barretenses, para executarem ações de combate e proteção contra o coronavírus em
lojas e comércio em geral.
As sugestões têm o apoio
do Sindicato dos Comerciários,
com o objetivo de preservar a
saúde, tanto de clientes como
dos trabalhadores que atuam no
comércio de Barretos.
Dentre as sugestões estão
a abertura dos comércios às

9 horas e fechamento às 18
horas, com revezamento dos
funcionários, uma parte entrando às 9 horas e saindo às
13h30, e outra turma entrando
às 13h30 e saindo às 18:00.
“O objetivo é diminuir a
contingência de pessoas dentro das empresas”, aponta Roberto Arutim, presidente do
Sincomércio e da ACIB.
Outra sugestão é a de que
todos os estabelecimentos comerciais mantenham em locais
estratégicos (visíveis aos clientes), fracos de álcool em gel
para uso na entrada e saída dos
locais de atendimento público.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu
até 31 de março, o atendimento presencial ao eleitor nos
cartórios eleitorais e postos
de atendimento localizados
no Poupatempo, bem como
o agendamento pelo site. Os
eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento devem fazer contato
por telefone com o seu cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual agendamento. Certidões de quitação
eleitoral e outros serviços podem ser acessados através do
site do TRE-SP. Eleitores já
agendados devem reagendar
o atendimento para data posterior, após normalização do
atendimento. As medidas estabelecidas poderão ser prorrogadas ou revistas de acordo
com as circunstâncias presentes. Os telefones da 21ª Zona
Eleitoral , que compreendem
Barretos e Colômbia são ( 17)
3322-2786 e (17) 3322-1072.
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Editorial
Como transformar o Imposto de Renda em solidariedade?
Rodolfo Schneider, gerente de Mobilização de Recursos e Marketing do Marista Escolas Sociais, que
atende gratuitamente 7.700 crianças, adolescentes e jovens em 20 Escolas Sociais localizadas em áreas
empobrecidas de 16 cidades dos Estados de SP, PR e SC, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição. Segue.
É quase unanimidade falar
que a educação pode ser uma ferramenta de transformação social.
Mas em um contexto com
tantas diferenças sociais e na
qualidade de ensino, como é
caso do Brasil, o que pouco
ainda é explorado são as oportunidades que grande parte dos
cidadãos têm de contribuir para
a garantia de um dos direitos
básicos preconizados no Art.53
do Estatuto da Criança e do
Adolescente: o acesso à educação, para que haja mais equidade nas estruturas das escolas.
Um exemplo disso, embora não seja do conhecimento
de boa parte da população que
faz a sua declaração pelo formulário completo, é a possibilidade de redirecionar parte
do imposto devido, (valor que
terá que ser pago de qualquer
maneira ao Governo Federal)
para projetos sociais coordenados por organizações do

terceiro setor.
Neste ano, a doação pelo
sistema da Receita Federal pode
ser feita até o dia 30 de abril.
Segundo dados da Receita, em 2019, 1.691 instituições receberam cerca de 81
milhões destinados das doações do Imposto de Renda. À
primeira vista, esse número
pode parecer grande, mas, de
acordo com o órgão, representou apenas 2,4% do potencial
de doações que poderiam ter
acontecido no ano passado.
Para este ano, com o intuito de ampliar as doações via
Imposto de Renda, o governo
lançou a campanha “Destinação”, que descomplica a
linguagem burocrática sobre
Imposto de Renda e mostra
como o processo de direcionar esse valor para projetos
das áreas da Educação, Assistência Social, Saúde, Esporte
e Cultura, é rápido, prático

e sem o risco do contribuinte cair na malha fina, grande
medo dos brasileiros.
Aliás, o valor doado durante a declaração do imposto
de renda, pode ser restituído
caso a pessoa tem imposto
a receber ou abatido, caso o
contribuinte tenha imposto a
pagar. E aí o grande diferencial que, até então, não era explicado: é um valor que você
doa e retorna para você.
Por isso, o investimento
em uma campanha federal
para divulgar a possibilidade
de destinação via imposto de
renda também dá mais visibilidade para projetos de todos
os cantos do país.
Um exemplo é o “Educação
– O futuro é para todos”, que
impacta mais de 2 mil crianças
que recebem educação gratuita
e de qualidade em três escolas
sociais localizadas em áreas de
vulnerabilidade social na Zona

Leste de São Paulo, Santos e
Ribeirão Preto.
Com a destinação de até
3% do IR devido, podendo ser
feito na própria declaração,
essas escolas promovem a expansão de laboratórios, projetos de educomunicação, revitalização de espaços de cultura
e lazer, e aumento no acervo
das bibliotecas comunitárias,
que beneficiam crianças, adolescentes, jovens e comunidade do entorno das escolas.
Vale reforçar que a educação também é um direito
garantido no artigo 205 da
Constituição Federal de 1988.
O mesmo item reforça, inclusive, que ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.
A expectativa das organizações sociais é grande para
os meses de março e abril de
2020: nunca foi tão do bem
acertar as contas com o Leão.

Opinião

O pânico não nos defende
do vírus, mas a inteligência sim
Acabei de fazer a tradução
do texto em italiano recebido.
Estou enviando gradualmente
para todos os meus amigos,
por isso não hesite em repassá-lo o máximo possível.
Essa informação vem de
médicos atualmente na linha
de frente do combate ao vírus,
que podem ajudar um grande
número de pessoas.
Não paramos o vírus com
pânico, mas com inteligência.
Aqui estão novas informações de um pesquisador de Shenzhen, transferido para Wuhan
para trabalhar com a força-tarefa
da epidemia de Coronavírus.
As informações a seguir
são claras, simples e acessíveis
a todos, descrevendo exatamente o que é o vírus, como
é transmitido de pessoa para
pessoa e como pode ser neutralizado na vida cotidiana.
A infecção por coronavírus
não se apresenta como o resfriado habitual, com corrimento nasal ou tosse com cátaros e escarro, mas, pelo contrário, com tosse
seca. Este é o primeiro sinal para
identificar corretamente.
Importante saber: o vírus
não resiste ao calor e morre
se for exposto a temperaturas de 26 a 27°. Portanto, é
muito importante consumir
durante o dia todas as bebidas
quentes possíveis, como chá,
chá de ervas, caldo, sopas ou

simplesmente água quente. O
líquido quente neutraliza o vírus e não é difícil absorvê-lo
Importante: Evite beber
água gelada ou sugar gelo ou
neve para aqueles que estão
nas montanhas, principalmente crianças. Para quem pode, é
importante expor-se o máximo
possível ao sol, de acordo com
as condições climáticas atuais.
NÚMERO 1
- O Coronavírus é bastante
grande, tem um diâmetro de
cerca de 400 a 500 nm. Isso
significa que qualquer tipo de
máscara pode pará-lo. Na vida
normal, portanto, não é necessário ter máscaras especiais.
- A situação é diferente se
você é médico ou pessoal de
saúde e precisa ser exposto a
fortes descargas do vírus e,
nesse caso, é essencial o uso
de máscaras especiais.
- Se alguém que já foi infectado espirrar na sua frente
e a 3 metros de distância, ele
jogará o vírus no chão e, portanto, impedirá que ele chegue
até você. Esta é a razão pela
qual uma distância segura é
importante entre as pessoas.
NÚMERO 2
- Quando o vírus é encontrado em superfícies metálicas, ele
sobrevive por cerca de 12 horas. Portanto, é extremamente
importante que quando você
toca em superfícies metálicas,
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como maçanetas, portas, eletrodomésticos, puxadores em
bondes, etc, lave bem as mãos
e desinfete-se cuidadosamente.
NÚMERO 3
- O vírus pode viver escondido em roupas e tecidos por cerca de 6 a 12 horas. Detergentes
normais podem destruí-lo. Para
roupas que não podem ser lavadas todos os dias, você pode expô-las ao sol ou a uma fonte de
grande calor, que mata o vírus.
Como o vírus se manifesta
1. O vírus primeiro se instala na garganta, causando
inflamação e sensação de garganta seca: esse sintoma pode
durar de 3 a 4 dias.
2. O vírus viaja usando a
umidade presente nas vias aéreas, desce pela traquéia e se
instala nos pulmões, causando
polmonite. Essa passagem durou aproximadamente 5 a 6 dias.
3. A polmonite se manifesta com febre alta e dificuldade em respirar, e não é nada
como um resfriado comum.
Você pode até sentir que está
se afogando devido à dificuldade em respirar. Nesse caso,
é essencial ligar imediatamente para um serviço de atendimento de emergência.
COMO EVITAR
O VÍRUS
1. A transmissão do vírus
ocorre na maioria dos casos
por contato direto, tocando
em tecidos ou materiais nos
quais o vírus está presente: lavar as mãos com frequência é
absolutamente essencial.
O vírus sobrevive em suas
mãos por cerca de 10 minutos,
mas durante esses 10 minutos
pode acontecer muita coisa: esfregar os olhos ou coçar o nariz,

por exemplo, permitindo que o
vírus entre na garganta. Portanto, para o seu bem-estar e o
dos outros, lave as mãos o mais
rápido possível e desinfecte-as.
2. Você pode gargarejar
com uma solução desinfetante
que elimina ou reduz a cota do
vírus que pode ter entrado em
sua garganta. Ao fazer isso,
você eliminará o vírus antes
que ele entre na traquéia e depois nos pulmões.
3. Desinfecte o teclado e
o mouse do computador, para
não mencionar o telefone celular e o telefone de mesa.
Todos nós precisamos
prestar muita atenção e cuidar
de nós mesmos para o nosso
bem-estar e o dos outros.
(Fonte: Associação para o
combate à trombose e doenças cardiovasculares. Milano
– Itália. www.trombosi.org)
Dra. Lidia Rota Vender

Oração em tempos
de epidemias

Pecamos contra Vós, Senhor, pois desprezamos os
vossos mandamentos. Deixamos de ouvir os vossos profetas e não escutamos a voz
do vosso Filho que nos fala
pelos seus enviados.
Na ganância desenfreada, na busca do lucro a todo
custo, na corrupção que corrói nossas instituições, nos
escândalos daqueles que se
enriquecem às custas da fé
simples do vosso povo e dos
que, sob o manto da piedade,
abusam dos mais pequeninos
e vulneráveis, profanamos a
vossa casa e jogamos as pérolas que confiastes aos vossos ministros na lama mais
depravadora.
Convertei-nos, Senhor do
universo, pois profanamos a
Criação: poluímos a água, a
terra e o ar. A Criação pede
socorro e ficamos surdos ao
seu clamor. Condenamos o
planeta que criastes para ser
um jardim para nós num caos
pela devastação das suas riquezas e pela exploração
desmedida dos seus recursos,
movidos unicamente pela
busca desenfreada do lucro.
Vede Senhor que, após
milênios da presença do
vosso Filho entre nós, ainda
ficamos surdos ao seu apelo
em favor dos mais pobres e
pequeninos condenados a
viverem da sobra, entregues
à toda forma de violência e
abandonados à própria sorte.
São populações inteiras que
vivem em condições miseráveis, insalubres, sem nenhuma
assistência e, quando há, em
condições extremamente precárias. São populações inteiras,
hoje, vítimas da guerra e do terrorismo que se arrastam por de-

zenas de anos onde famílias são
destruídas e crianças indefesas
assassinadas.
Convertei-nos, Senhor,
pois de outra forma as consequências serão sempre mais
dolorosas. Diante das epidemias, fruto do nosso descaso e da nossa ambição, que
atingem toda humanidade e
atingem implacavelmente os
mais fracos, nós clamamos:
Senhor, piedade!
Vós nos quereis fazer
compreender que quando deixamos de cuidar da mãe terra
e dos mais frágeis colocamos
em risco toda a humanidade.
Quando não protegemos a
vida dos mais pequeninos, daqueles que ainda estão no seio
de suas mães, como daqueles
que estão no fim de suas existências, colocamos em risco
a vida de todos os homens e
mulheres, filhos e filhas vossos, nossos irmãos e irmãs.
Convertei-nos,
Senhor
Deus do universo, nosso Pai
e Salvador! Que o momento
que vivemos, que nos obriga
a cuidar de nós mesmos, não
nos leve a descuidar da vida
dos mais necessitados de
cuidado e proteção, nem da
Criação que geme com dores
de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Fazei, Senhor, que nossa
oração alcance o Vosso Coração, mas sobretudo, toque
o coração daqueles que têm
os destinos da humanidade
em suas mãos, para que deponham as armas e compreendam que o bem-estar de todos
é a única garantia que temos
para vencer o mal que nos
cerca e nos oprime. Amém!
Dom Milton Kenan Júnior
Bispo diocesano de Barretos
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ninguém evolui sem mudanças e não existem mudanças sem atritos ou deslocamentos, conflitos ou reajustes.
À vista disso, reconheçamos que as crises da vida aparecem na estrada de todos em auxílio de todos.” (Emmanuel)

A última terça-feira (17/03), foi de muita festa e comemoração para o Advogado e vereador Raphael Dutra. O parabéns ficou por conta dos amigos,
familiares e da esposa Natália Girardi. Tudo de bom Dutra!!!

Parabéns em dose dupla para os irmãos Augusto Silvestrini Murra que completou 07 anos no
último dia (15/03) e sua irmãzinha, Helena Silvestrini Murra que completou 02 anos na segunda-feira
(16/03). O carinho especial ficou por conta dos pais Rafael e Gabriela. Felicidades aos irmãos!!!

Eliane e Gustavo Abade integraram o time
de atletas que participou da Parque Night
Run. A corrida foi um sucesso e reuniu atletas
amadores e profissionais no Parque do Peão
no último sábado, dia 14.

O empresário Vainer Pacheco brindou mais um ano de vida
domingo (15/03), onde recebeu o carinho da esposa Celeste
(foto), e as felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!!!

Quarta-feira (18/03) foi dia de festa em torno
de Silvia Roquetti que celebrou mais um
aniversário, ganhando os mimos dos filhos
Washington e Priscila, dos netos, amigos e
familiares. Tudo de bom!!!
Parabéns e muitos anos de vida para Ana
Júlia Cintra da Costa que completou 15
anos no último domingo (15/03). Os cumprimentos ficaram por conta dos amigos,
familiares, dos pais Tiago e Veronica e do
irmão João Pedro. Felicidades!!!

Monique Vinagre comemorou mais um ano de vida
nesta segunda-feira, dia 16.
Ela reuniu amigos em uma
badalada festa realizada em
sua chácara no sábado, 14.
Felicidades e sucesso!!!
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“Barretos poderá gerar mais empregos com pólo da saúde”, diz Raphael Dutra
“O município de Barretos
pode se tornar Pólo da Saúde
e liderar a região noroeste do
Estado.” A frase foi dita pelo
vereador Raphael Dutra, ao
anunciar o interesse do governo no desenvolvimento econômico da nossa região.
Dutra disse que esteve em
São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, na Secretaria Estadual
de Saúde e, também, na ALESP,
para fazer o pedido, que foi classificado como “projeto inovador” com foco na resolução de

problemas e dificuldades enfrentados pelos cidadãos.
No ofício, o Governo de
São Paulo solicita um projeto
básico de criação do pólo com
atividades, oportunidades e estratégias, bem como a sustentabilidade e o impacto. O projeto deverá ser desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Para Dutra, esta é uma
grande oportunidade para que
o município possa gerar mais
empregos, criando condições
adequadas para o setor priva-

do produzir, criar, gerar empregos, remunerar adequadamente, criando estabilidade
e condições econômicas adequadas. “A nossa prioridade é
a geração de empregos e renda”, afirmou.
O PÓLO DA SAÚDE
O objetivo do Pólo da Saúde é incentivar o aumento da
produtividade da indústria,
atraindo investimentos, impulsionando a inovação e a
geração de empregos e renda.
“Estamos ajudando e ten-

do foco para auxiliar os setores produtivos nos pólos que
foram aqui anunciados. Quanto mais qualificada a mão de
obra, melhor a qualidade do
serviço que será ofertado ao
setor privado, mais geração
de emprego, mais velocidade
na contratação destes profissionais”, disse o governador
João Doria.
O polo da saúde já está
confirmado para os municípios de Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo e Alto Tietê.

Euripinho reforça pedido de instalação de sanitários e bebedouros
d’água em Academias ao Ar Livre e Pista de Skate da Região dos Lagos
O vereador Olímpio Jorge
Naben (Euripinho) reforçou
pedido para que a administração municipal implante sanitários e bebedouros d’água em
todas as Academias ao Ar Livre do município, bem como
ao lado da Pista de Skate existente na Região dos Lagos.
Euripinho pediu, ainda, a
disponibilização de um professor de Educação Física
para atuar nas Academias ao
Ar Livre, visando orientar os
usuários sobre a maneira correta de praticar os exercícios.

Euripinho ressaltou que,
“com a construção das Academias em locais estratégicos como, por exemplo, na
Região dos Lagos, Via dos
Coqueiros e bairro Zequinha
Amêndola, houve um aumento significativo do número de
esportistas e frequentadores
destes locais”.
“Devido ao fluxo constante
de pessoas, esses locais merecem a atenção da administração com o intuito de dar as mínimas condições de conforto e
higiene”, disse o vereador.

Paulo Correa solicita informações
sobre cobrança de IPTU
dos conjuntos habitacionais
financiados pelo PAR/FAR

São Paulo amplia regulação de atendimento
presencial nos postos do Detran.SP e Poupatempo
Defesas de multas e indicação de condutores, por exemplo, deverão ser realizadas somente online
O governo de São Paulo ampliou a regulação do fluxo de entrada de pessoas nos postos do
Detran e do Poupatempo. A medida visa impedir aglomerações
e reduzir a chance de disseminação do novo coronavírus.
Na última segunda-feira
(16) já havia sido determinada
a priorização de serviços online
para atendimento à população.
Além disso, o governo de São
Paulo solicitou ao Governo Federal a prorrogação da validade
da CNH para que os cidadãos
não tenham que ir presencialmente renovar neste período.

Todos os agendamentos
de exames práticos e teóricos
para habilitação de motorista no Detran estão suspensos.
Além disso, todas as defesas
de multas e indicação de condutores deverão ser realizadas somente online. Os recursos de suspensão ou cassação,
para quem foi notificado, serão prorrogados por 30 dias.
As medidas devem reduzir em até 70% a necessidade de atendimento presencial
nos postos do Poupatempo.
Os 40 serviços online oferecidos pelo Poupatempo devem

suprir a necessidade e podem
ser acessados remotamente
por computadores e celulares.

O vereador Paulo Correa
(PL) apresentou requerimento solicitando informações da
prefeitura sobre o lançamento
de carnês de IPTU aos conjuntos habitacionais financiados
pela Caixa Econômica Federal,
construídos com recursos do
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
inclusive aos imóveis do Residencial Baptista Ananias.
“Recebi ofício do defensor

público Fábio Exposto, informando que em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
de outubro de 2018, foi proferido que os imóveis financiados
com recursos do PAR/FAR têm
imunidade tributária, sendo vedada a cobrança de impostos”,
explicou o vereador.
Segundo Correa, o relator
da decisão, ministro Alexandre
de Moraes, entendeu que “os
bens e direitos que integram
o patrimônio do fundo vinculado ao PAR, beneficiam-se
da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, da
Constituição Federal, que diz
ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos
sobre patrimônio, renda ou
serviço, um dos outros”.
Ainda no requerimento,
Paulo Correa indaga quando
será cessada a cobrança e quando os valores poderão ser restituídos aos contribuintes, já que,
para ele, “trata-se claramente
de cobrança inconstitucional”.
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Protagonismo feminino está presente no Unifeb

De acordo com o IBGE, em
2018 no Brasil, a população de
brasileiras era de 51,7%, contra
48,3% de brasileiros. Mesmo
sendo maioria, as mulheres não
ocupam um espaço representativo no país, principalmente em
cargos de direção.
No Unifeb a situação é um
pouco diferente, pois as mulheres estão em todos os setores e no
comando de vários deles, inclusive na reitoria.
Sissi Kawai Marcos ocupa o
cargo de reitora do centro universitário desde março de 2016
e acaba de ser reeleita para mais
quatro anos a frente da instituição de ensino.
Outro exemplo é a professora
doutora Lúcia Aparecida Parreira, atual coordenadora dos cursos
de Pedagogia e Serviço Social da
instituição. Ela acredita que a
mulher pode ocupar os espaços

que quiser, se dedicando e se preparando para isso.
Lúcia Parreira manda uma
mensagem neste mês de março,
em que o papel feminino é motivo de reflexão graças ao Dia
Internacional da Mulher.
“Sejam resistentes, lutem sempre pelo coletivo, pois a luta nos
fortalece frente aos desafios cotidianos marcados pelas desigualdades. Os desafios são enormes, mas
é neste momento que um bom planejamento e disciplina contribuem
para o sucesso. Não há sucesso
sem trabalho, dedicação e responsabilidade”, ressalta Parreira.
Exemplos desta luta diária e
dedicação feminina não faltam
pelo campus da instituição de
snino. A aluna Andreia Alves
Ferreira, de 34 anos, por exemplo, é estudante do curso de Serviço Social do Unifeb, é mãe e
luta para conciliar todas as ativi-

dades diárias.
“Sempre precisei trabalhar para
conquistar os meus objetivos e, um
deles, inclui a minha formação superior, o que exige uma carga horária além do trabalho profissional, e
de atividades extracurriculares. Me
viro do avesso para conciliar em ser
dona de casa, namorada e mãe”,
afirmou Ferreira.
Gabriela Cristina Lima, 19
anos, estudante do curso de
Ciências Contábeis do Unifeb, é
uma jovem que foi mãe aos 18
anos. Ela trabalha de dia e estuda
no período noturno.
“Ser mulher nos dias de hoje
é ter que ser forte para enfrentar
os desafios diários. Conquistamos o poder e o lugar de igualdade na sociedade, e coloco entre
aspas, pois ainda falta muito ainda para conquistá-la, mas mesmo
assim continuamos lutando por
isso”, diz a estudante.

Ela conta ainda que para conseguir trabalhar e estudar, tem o
auxílio de mais duas mulheres, a
sua mãe e a bisavó do filho.
“Não sei como seria sem as
mulheres que me ajudam, mas
ainda assim é cansativo, pois
acordo mais cedo para tomar
banho, arrumar o meu filho para
sair e chegar no horário do trabalho. Mas acredito que o mais
difícil é lidar com a falta do meu
filho durante o dia. Eu saio às 7
horas de casa e só chego às 22
horas, e ele já está dormindo.
Porém, eu sei que no final tudo
valerá à pena”, ressalta.
Marlene Rodrigues, de 76
anos, aluna do projeto UAMI –
Unifeb Aberto a Melhor Idade,
formada pela instituição no curso de Serviço Social, quis pontuar algumas fases da sua história
como uma mulher guerreira.
“Fiz faculdade depois que en-

trei no projeto UAMI, colei grau
em 2015, mas nunca atuei na
área. Hoje ainda continuo como
estudante das aulas do projeto
e gosto muito. Aqui se aprende
muitas coisas. Tenho seis filhos e
como mulher dinâmica que sempre fui, eu conseguia conciliar
o meu trabalho com a vida pessoal” explica a Dona Marlene.
“A mulher já lutou muito pelos seus direitos, muitas das vezes é ela que sustenta uma casa,
cria sozinha os filhos, é dona de
si. Eu não paro. Hoje eu viajo
muito, faço hidroginástica, academia, sou voluntária em um
hospital, tenho uma vida com
muitas atividades. Além disso,
possuo sete netos, um bisneto e
sou muito feliz”, ressalta.
Luciana Rodrigues de Oliveira,
de 42 anos, é natural do estado do
Piauí e atualmente mora na cidade
de Ipuã. Luciana Oliveira é aluna

do curso de Pedagogia do centro
universitário, viaja todos os dias
para estudar e ressalta a importância da organização em sua vida.
“Dois fatores me ajudaram
a conciliar tudo. Com organização e planejamento, que é a base
para o equilíbrio da vida pessoal,
trabalho e estudo na faculdade.
Nada é fácil, pois existe o cansaço
mental, ansiedade e as preocupações com as diversas atividades.
Hoje sei o quanto isso vai valer a
pena, todo esse esforço. É só uma
questão de tempo para começar a
colher os frutos da minha dedicação”, entende Oliveira, que é casada e mãe de três filhos.
“Neste mês comemorativo à
mulher, quero parabenizar a todas por serem, em sua maioria,
mulheres determinadas, guerreiras e sonhadoras, e pelas conquistas em todos os espaços, com
muito esforço”, finaliza.
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INSS suspende atendimento por
15 dias para conter coronavírus
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu o atendimento nas
agências da Previdência por
15 dias, contados a desde a
última quarta-feira (18), conforme portaria publicada no
Diário Oficial da União.
A medida foi tomada para
conter o avanço da covid-19,
provocada pelo coronavírus, e
preservar a saúde dos segurados,
segundo nota publicada pelo instituto em sua página na internet.
Serão mantidos apenas
atendimentos agendados para
cumprimento de exigências de

requerimentos de benefícios
previdenciários e assistenciais,
perícias médicas previdenciárias e avaliações e pareceres
sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais.
Segurados que estavam
agendados para comparecer a
agência para outros serviços
deverão ser remarcados para
data posterior à suspensão.
O INSS comunicou que
informará a todos os segurados a nova data, sem a necessidade de novo agendamento.
Além disso, para evitar
aglomerações na sala de espe-

ra das agências, foi determinado que o acesso seja limitado
apenas aos segurados agendados para os próximos 20 minutos de cada agendamento, em
especial da perícia médica.
Dessa forma, o acesso ficará restrito, evitando assim aglomeração de segurados no mesmo ambiente. Acompanhantes
serão permitidos somente em
situações indispensáveis.
O INSS já havia anunciado
outras restrições para evitar o
contágio de segurados nas
agências, como a limitação da
presença de acompanhantes

nos postos de atendimento.
SEM SAIR DE CASA
O INSS reitera que os segurados não precisam se deslocar até uma agência para ter
acesso aos serviços ou pedir
um benefício.
Basta acessar o Meu INSS
através do gov.br/meuinss ou
ligar para a Central 135, que
funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas.
O segurado só deve buscar atendimento presencial
se for imprescindível, como,
por exemplo, em caso de perícia médica.

Desobedecer ordem de isolamento pelo coronavírus é crime

Os ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, editaram uma
portaria autorizando o uso da
força policial para obrigar indivíduos suspeitos de contaminação a ficarem em isolamento ou
quarentena. A determinação tem
como objetivo conter o avanço
da epidemia de coronavírus, que
já provocou uma morte e con-

tabiliza 291 casos confirmados
pelo Ministério da Saúde até a
tarde desta terça-feira (16/03).
A advogada e mestre em
Direito Penal, Jacqueline Valles, explica que a medida estabelece que os médicos têm
autoridade de determinar a
restrição de ir e vir das pessoas
que representam riscos à saúde pública. “Essa norma deu

competência ao médico de determinar essa quarentena, não
somente ao Poder Judiciário, e
isso não é comum”, afirma.
Jacqueline explica, no entanto, que cabe à autoridade
policial enquadrar os pacientes no crime contra a saúde
pública, previsto no artigo
268 do Código Penal. “Com
essa determinação do médico, caso haja desobediência,
a polícia pode ser acionada e
a pessoa responderá a processo-crime”, completa a jurista.
Pelo texto, profissionais de
saúde poderão “solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência” por parte dos pacientes
que precisam ficar em isolamento ou quarentena. A advogada esclarece, ainda, que o
crime, pela sua natureza, não

pode ser punido com prisão.
“Quem descumprir deve ser
levado para o hospital ou para
casa, a fim de cumprir a ordem
médica”, observa Jacqueline.
Outra determinação prevista na portaria é que a autoridade policial poderá encaminhar
o agente à sua casa ou hospital para o cumprimento das
medidas. “Todos precisamos
fazer a nossa parte para evitar
um número maior de mortes.
Uma atitude irresponsável traz
riscos à população mais vulnerável, sobrecarrega e onera o
SUS”, avalia a advogada.
A nova portaria estabelece
que o governo federal poderá
cobrar a pessoa que, no descumprimento da norma, causar prejuízo aos cofres públicos na utilização do Sistema
Único de Saúde (SUS).

MEC prorroga período das listas de espera do Prouni e do Fies
Como medida para minimizar os prejuízos da pandemia
do coronavírus, o Ministério da
Educação (MEC) prorrogou por
tempo indeterminado o período
das listas de espera do Programa Universidade para Todos
(ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
PROUNI
A lista de espera é mais uma
oportunidade para candidatos
que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas conseguirem uma bolsa
pelo programa. Os estudantes
são classificados por curso e
turno, seguindo as notas obtidas no Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem) de 2019.
De acordo com o edital
publicado, “os estudantes que
manifestaram interesse em participar da lista de espera não
têm prazo final para entregar a
documentação na instituição.
Haverá tempo para que eles estreguem a documentação assim
que as atividades acadêmicas
retornarem à normalidade”.
Aqueles que manifestaram interesse em instituição
que estiver funcionamento
podem entregar a documentação normalmente.
O edital também estabelece
prazo indeterminado para que
as instituições lancem os resul-

tados de aprovação ou reprovação no sistema do ProUni.
FIES
Também foi publicado edital que prorroga a convocação
da lista de espera por tempo
indeterminado. Com isso, os
estudantes terão prorrogados os
prazos de cada etapa para a concretização do financiamento.
Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do Fies devem complementar seus dados
na página do programa na internet. Os candidatos precisam informar dados bancários, do fiador e do seguro para pagamento
da dívida em caso de morte.
Podem ser solicitados mais

documentos ou, em caso de
tudo estar correto, o candidato
recebe o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI),
que serve para formalizar a
contratação do financiamento.
Assim que o DRI for emitido, o candidato tem de ir à
agência da Caixa Econômica
Federal escolhida na hora da
inscrição para formalização
do contrato de financiamento.
Para que nenhum estudante seja prejudicado por eventual fechamento da instituição
de ensino, ou da agência bancária, o período dessas etapas
será prorrogado por tempo indeterminado.

segunda via de conta, trocar
titularidade, pedir religação
do serviço e até enviar documentos e fotos.
Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar
www.cpfl.com.br ou baixar o
aplicativo ‘CPFL Energia’ no
smartphone ou tablet. Os de-

mais serviços também podem
ser realizados pelo Call Center da distribuidora.
Adicionalmente, a empresa recomenda fortemente o
cadastro de conta por e-mail,
reduzindo a necessidade de
entrega presencial das contas
impressas.

CPFL reforça uso de canais de
atendimento online pelos clientes

A CPFL solicita que seus
clientes priorizem os canais
digitais de sua distribuidora
CPFL Paulista, para a realização de serviços e atendimentos.
Essa orientação faz parte
das medidas preventivas realizadas pela empresa, alinhadas
às orientações do Ministério
da Saúde, para contribuir com
a prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19).
“A CPFL Energia está pre-

parada para atender os clientes com a mesma qualidade
e de forma mais ágil e fácil,
por meio dos canais digitais.
Grande parte dos serviços
pode ser acessado em apenas
alguns cliques e o cliente não
precisa se deslocar até um
posto de atendimento”, afirma
Rafael Lazzaretti, diretor comercial da empresa.
São mais de 30 opções
disponíveis, como: solicitar

Estoques dos supermercados paulistas
continuam normais, informa APAS

A Associação Paulista de
Supermercados (APAS) informou que os estoques dos
supermercados paulistas continuam normais e toda a cadeia
de abastecimento (indústria
e transportes) está operando
com regularidade e o abastecimento está com fluxo normal.
No último fim de semana
(sexta-feira, 13; sábado, 14 e
domingo, 15) houve um aumento de 8,5% na frequência
em alguns supermercados, em
comparação com o terceiro
fim de semana de fevereiro
deste ano, dias 14, 15 e 16.

Os produtos mais procurados foram álcool em gel e
papel higiênico. A APAS informou, ainda, que os supermercados estão preparados
para atender à demanda e
não há registro de desabastecimento nas lojas do estado
de São Paulo.
A APAS esclareceu que os
supermercados são uma atividade essencial à sociedade e que
toda a cadeia de abastecimento
vem trabalhando, para que os
itens não faltem nas prateleiras
e se mantenha um equilíbrio de
preço nos pontos de vendas.

Crise chega ao comércio e
pequenos lojistas temem colapso
Os efeitos da epidemia de
coronavírus no Brasil já chegaram ao comércio. Algumas
entidades ligadas ao setor já
dispõem de dados, enquanto
outras afirmam estar realizando
levantamentos.
Com um número menor de
consumidores circulando em
ambientes públicos, principalmente fechados, como shopping
centers, as consultas para vendas
a prazo e a vista nas lojas apresentaram queda de 16,3% “só no
último fim de semana, comparado ao fim de semana anterior”,
de acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
No entanto, o presidente
da Associação Brasileira dos
Lojistas Satélites (Ablos), Tito
Bessa Júnior, afirma que os pequenos lojistas que a entidade
representa (de lojas com até 180
metros quadrados) estão sendo
sufocados pela situação de crise
e não contam com o apoio da
Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) e Associação Brasileira de Lojistas
de Shoppings (Alshop).
São 577 os shoppings em
todo o Brasil, que recebem 502
milhões de visitantes/ano, com
faturamento de R$ 192 bilhões.
Neles, 87% são lojas satélites.
O segmento varejista de shoppings emprega diretamente
1,102 milhão de pessoas.
“Nosso receio nessa crise é
termos que fechar as portas pela
falta de união do segmento.
Não podemos ser tratados como
coadjuvantes e sim como atores
principais, seja pelos empreendedores, pelo governo e pelos
bancos”, diz Tito Bessa.
De acordo com estimativas
da Ablos, no fim de semana
passado a queda no movimento
foi de 50% a 60%.
Segundo ele, a título de taxa
de ocupação, incluindo aluguel
e condomínio, os grandes magazines e lojas de grande porte
pagam 4% sobre o faturamento,
enquanto os pequenos lojistas
desembolsam 20%.
Nesse contexto, o dirigente da Ablos acredita que “seria
muito importante que os consumidores prestigiassem as lojas
menores, para nossa sobrevivência”. Os grandes lojistas e
“lojas-âncora”, na opinião de
Tito Bessa, têm fôlego para
aguentar a crise por dois ou três
meses, o que seria impossível
para os pequenos.
Por meio de nota, a Abrasce
afirma que, “atenta à evolução

do tema”, está recomendando
aos associados com empreendimentos em áreas com casos
confirmados, que, a partir desta
quarta-feira (18), funcionem em
horário reduzido, das 12 às 20
horas, “observando-se as regras
contratuais aplicáveis”.
“Solicitamos que os shoppings localizados em áreas que
não tiveram nenhum caso confirmado monitorem a evolução
do assunto e compartilhem as
informações”, afirma a entidade.
Também por meio de nota,
a Alshop informa que, após a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) ter declarado que o coronavírus é uma pandemia, ela se
reuniu com a Abrasce “para estudar formas de reduzir o impacto negativo sobre o varejo e sobre a economia como um todo”.
O presidente da Ablos protesta. Para ele, os grandes empreendimentos “estão mais preocupados com seu bolso do que
com a saúde (física e financeira)
dos lojistas e funcionários”. “A
hora é de ajuda e respeito. Temos nossos funcionários e nossas famílias a zelar”, acrescenta.
Alshop e Abrasce irão se
reunir nos próximos dias com
representantes do governo federal, para “discutir a flexibilização na cobrança de impostos
sobre comércio e serviços”, informa a Alshop.
Segundo a Associação Comercial de São Paulo, que representa o
comércio varejista no maior estado
da federação, a queda (de 16,3%)
nas vendas reflete um “ambiente
de incerteza”, cenário em que “não
há como fazer projeções: o ideal é
evitar o pânico“.
TRANSPORTE
DE CARGAS
Em nota, o presidente da
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
(NTC&Logística), Francisco
Pelucio, afirmou que, com o
cenário, “o transporte de cargas
se torna ainda mais importante
para o abastecimento das cadeias de suprimento”.
“Não podemos permitir que
aconteça o desabastecimento,
principalmente de alimentos e
medicamentos”, acrescentou,
aos seus representados.
O dirigente faz um alerta sobre “fake news”. “Infelizmente,
nestas circunstâncias a circulação aumenta. É importante lembrar que informações corretas
evitam pânico. Sendo assim, solicitamos que divulguem apenas
notícias de fontes confiáveis”.
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50 anos da Diocese de Barretos começa
a ser celebrado com Tríduo Jubilar
Comemorações terão início no dia 31 de maio com a Solenidade de Pentecostes

Projeto foi apresentado durante reunião geral ordinária do clero (Foto: Milton Figueiredo)

Durante a reunião geral
do clero, realizada no último
dia 12, na Cúria Diocesana,
o padre Thiago Reis, coordenador diocesano de pastoral,
apresentou o projeto que o
Bispado de Barretos irá desenvolver, a partir deste ano,
em preparação para o Jubileu
de Ouro da diocese, em 2023.
Serão formadas cinco comissões em que as equipes terão
trabalhos específicos, mas em
conjunto, nestes três anos que
antecedem o jubileu dos 50 anos.
Equipe Litúrgico-celebrativa: responsável pelas celebrações, Concurso de Hino Jubilar,
Logotipo comemorativo etc.
Equipe Pastoral: responsável
por conduzir o caminho sinodal
em vista do jubileu diocesano.
Equipe Histórica: responsável por resgatar a memória da
diocese e das paróquias nestes
50 anos de caminhada pastoral.
Equipe Jubilar: responsá-

vel por encaminhar as iniciativas relacionais à temática de
cada ano - Ano Vocacional,
Ano da Juventude, Ano Eucarístico e Ano Jubilar.
Equipe Missionária: responsável por dinamizar o Projeto Setorizar para Evangelizar no período de preparação
e celebração do Ano Jubilar.
O Tríduo Jubilar, com a dinâmica de cada ano temático,
terá início na celebração da
Missa da Unidade Diocesana
deste ano, na Solenidade de
Pentecostes, quando se comemora o padroeiro diocesano,
que é o Divino Espírito Santo
(Terceira Pessoas da Santíssima Trindade), a ser celebrada
no dia 31 de maio.
Nesta data, terá início o
Ano Vocacional que será vivido por toda a diocese até a
celebração de Pentecostes de
2021, quando se passará a vivenciar, por toda a Igreja dio-

cesana, o Ano da Juventude.
O Ano da Juventude terminará, então, na celebração de
Pentecostes de 2022, com o
início do Ano Eucarístico que
terminará em 2023 com a celebração do Jubileu de Ouro.
“É um trabalho sinodal onde
faremos juntos, sendo assim,
ninguém pode ficar de fora. Por
isso, será preciso envolver leigos neste processo”, disse dom
Milton Kenan Júnior.
O bispo diocesano falou ainda que todas as propostas elaboradas nestas comissões devam
ser apresentadas para o Secretariado de Pastoral, o clero e o
Conselho Diocesano de Pastoral.
A Igreja Particular de Barretos é formada por 13 municípios
e dividida em quatro Regiões
Pastorais, hoje conta com 24 paróquias e uma quase paróquia,
foi erigida canonicamente (criada) aos 14 de abril de 1973, pelo
Papa São Paulo VI.

Diplomação do Rotary premia destaques do ano

Para lembrar a dignidade e
a conduta de personalidades da
sociedade e seus valores, humano e social, foi entregue o Diploma Reconhecimento Rotário no
último dia 13, na ACIB.
O diploma, que está em sua
quinta edição, teve como paraninfo o procurador federal aposentado e governador designado do Distrito 4480 do Rotary
Internacional, Gerson Januário.
Para Vera Gori, presidente
do Rotary Club de Barretos, é
uma honra homenagear pessoas
tão ilustres. “O papel do rotaria-

no é de estarmos conectados e
de sermos a transformação que
o mundo precisa”, afirmou.
A homenagem também
marca os 115 anos de fundação
do Rotary Internacional comemorado em 23 de fevereiro.
“O Rotary pode ser resumido na formalização do mais
alto nível de solidariedade
humana, a capacidade de estender a mão, de auxiliar o
próximo, de amparar, de ensinar”, declarou o governador
assistente, Igor Sorente.
Em 2020, os homenagea-

dos com o Diploma Reconhecimento Rotário foram:
Homenagem especial: Beatriz
Prata Amêndola; Companheiro de clube: Amadeu Ferreira
Dutra; Companheiro do distrito: Celso Felício Fulas (Rotary Club de Olímpia); Companheira do Rotaract: Marina
Eduarda Santos Dantas da Silva; Empreendedorismo: Alcino Badra Neto; Comunicação:
Jacqueline Brito; Política: Eugênio José Zuliani; e Política
para minorias: Eduardo Croys
Felthes. (Foto: Carol Aida)

CDHU dá desconto médio de 46%
para mutuários quitarem financiamento
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), braço operacional da
Secretaria de Estado da Habitação,
promove a partir deste mês de março uma ação que oferece desconto
médio de 46,79% para 43.433mutuários liquidarem definitivamente
o saldo devedor de seus contratos
de financiamento da casa própria.
Regional de Ribeirão Preto da
CDHU apontou que 53 contratos
de Barretos com potencial aptos a
aderir ao acordo. O saldo devedor
total desses contratos soma R$
359.245,96 e o valor médio real
de cada um, ainda sem o desconto
proposto, é de R$ 6.778,23.
Com o pagamento à vista
deste valor na condição especial
proposta, o mutuário torna-se legalmente proprietário do imóvel.
Na região atendida pelo escritório da CDHU de Ribeirão
Preto, 6.055 mutuários poderão
aderir ao desconto. Esse benefício é válido para os mutuários
que estão com seus pagamentos
em dia com a companhia e que
assinaram seus contratos nas décadas de 80 e 90. A maior parte
deles, 42.159 mutuários, paga
atualmente prestações mensais
de até R$ 100. Os demais beneficiados pelo acordo, 1.274, são
de contratos em situação de desequilíbrio financeiro, cujo saldo
devedor teve reajuste incompatível com a recuperação salarial.
O percentual exato de desconto
a ser oferecido dependerá de situação de cada contrato, mas em todos
os casos será vantajoso para o mutuário. Para ter direito ao desconto,

o pagamento do saldo remanescente terá de ser feito à vista.
Essa redução nos valores
oferecida pela CDHU é possível
porque a companhia está excluindo do saldo devido pelo mutuário
os juros do financiamento, a taxa
referente ao seguro habitacional
e os custos de cobrança (emissão
e postagem de boletos e serviços
administrativos).
No total, os 43,4 mil mutuários abrangidos pela campanha
possuem atualmente uma dívida de R$ 272,5 milhões com a
CDHU. Na hipótese de que todos
estes mutuários aceitem aderir à
campanha e liquidem suas dívidas nas condições especiais oferecidas, esse saldo devedor cairá
para R$ 145 milhões.
“É uma excelente oportunidade que a CDHU está oferecendo a essas famílias. Os benefícios
serão mútuos, tanto para quem

está recebendo esse desconto,
que ganhará o termo de quitação
do imóvel, quanto para a companhia, que poderá reinvestir esse
dinheiro, em curto prazo, para
fazer mais moradias para quem
precisa”, afirmou o secretário de
Habitação, Flávio Amary.
CARTA
Os mutuários estão sendo
avisados por carta sobre esta
oportunidade especial oferecida
pela CDHU. Na correspondência, estará incluído o boleto bancário com o valor para quitação
já calculado o desconto. Após 30
dias do pagamento, o mutuário
receberá em casa o termo de quitação do imóvel.
Toda as informações sobre essa
ação da CDHU podem ser consultadas pelo site www.cdhu.sp.gov.
br . As dúvidas podem ser esclarecidas também pelo Alô CDHU no
telefone 0800 000 2348.
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CSU é reinaugurado em parceria com Instituto Rosentino Bispo

No último domingo aconteceu a reinauguração do CSU
(Centro Social Urbano), numa
parceria com o Instituto Rosentino Bispo, que assumiu a
gestão do local, em convênio
com a prefeitura de Barretos.
A parceria vem acontecendo no CSU desde o final do
ano e atende crianças no contra turno das aulas das escolas
municipais Fausto Lex e Olga
Abi Rachid Moraes, oferecendo atividades gratuitas, de segunda a sexta-feira, de capoeira, natação, dança e atividades
recreativas, além de também
fisioterapia em grupo.
O presidente do Instituto
Rosentino Bispo, Anderson
de Souza Alves, ressaltou que

“o CSU volta a ser das famílias que moram no entorno,
que poderão usufruir da piscina, da quadra e do campo de
futebol aos finais de semana,
gratuitamente”.
O prefeito Guilherme Ávila esteve na reinauguração e
exaltou a gestão do instituto.
“Nós precisávamos devolver
o CSU para a comunidade e
chamamos o instituto, que
vai ministrar aulas com profissionais capacitados”, ressaltou o prefeito.
O evento, que teve apresentações musicais e de
dança, contou ainda com as
presenças de secretários municipais, dos vereadores Betinho da Comunidade e Pastor

Elcio, além de outras autoridades locais e da população
dos bairros próximos.
A ENTIDADE
O Instituto Rosentino Bispo foi inaugurado em 2013.
Em 2018, Anderson de Souza
Alves assumiu a presidência e
iniciou a reforma da sede situada no Nova Barretos. Passados 20 meses de gestão, o número de atendimentos passou
de 300 para 1.800 por mês e
atende gratuitamente idosos
nas áreas médica, psicológica,
odontológica e fisioterapia.
As crianças tem aulas de
balé, dança, capoeira e informática. No final de 2019 foi
inaugurada a segunda unidade, no bairro Leda Amêndola.

