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NOVOS CAMINHOS DA ONCOLOGIA - O médico Ramon Andrade de Mello, oncologista, professor da disciplina de oncologia clínica da Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo), da Uninove (Universidade Nove de Julho) e da Escola de Medicina da Universidade do Algarve (Portugal), apresenta
neste artigo, uma visão otimista de um futuro bem próximo para o enfrentamento a uma doença que assola o mundo, independente da pandemia do
coronavírus: o câncer. Por isso, suas palavras ocupam nosso espaço de opinião nesta edição. Segue.
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Defensor conhece realidade
do Instituto Rosentino Bispo

Na manhã desta quinta-feira (10), o Defensor Público, dr. Fábio Esposto, visitou
o Instituto Rosentino Bispo e
pode conhecer a instituição e
a realidade dos atendidos.
De acordo com a advogada
da entidade, Francisbele Alves
da Silva, que convidou o nobre
chefe da defensoria local, o
objetivo da ida foi demonstrar
a lisura e a transparência.
“A Defensoria Pública
recebeu uma denúncia inverídica de um munícipe. Isso
aconteceu após o Instituto
Rosentino Bispo receber uma
verba de R$ 1,5 milhão do
Fundo Municipal do Idoso
para a construção de um asilo com 60 apartamentos, no
bairro Leda Amêndola, que

atenderá a população de Barretos”, contou a advogada.
Francisbele relatou que respondeu aos questionamentos
do Defensor Público e informou que mesmo a entidade não
sendo obrigada legalmente a licitar preços para a obra, convocará empresas através de edital.
O presidente do instituto,
Anderson de Souza Alves,
contou que existe fila de idosos no município aguardando
um abrigo e que a construção
do asilo trará a garantia dos
direitos destes cidadãos.
“O defensor ficou satisfeito e viu a idoneidade do instituto. Estamos abertos para
qualquer pessoa que queira
conhecer nosso trabalho”, explicou Anderson Alves.

locamento viário muito mais
eficiente. Isso tudo com verbas
próprias da prefeitura, utilizadas com responsabilidade e
pelo bem da população. Muitos não acreditavam, mas nós
conseguimos. E vem muito
mais por aí, até o último dia
desse mandato vamos todos
trabalhar com afinco para
deixar a cidade muito mais
bonita e digna de seu povo”,
comentou o prefeito Guilherme Ávila.
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PSD fará convenção neste 13 de setembro
para apresentar Cristina Nozaki e Marcelo
do Posto como pré-candidatos da sigla

“Por amor a Colômbia, queremos mudar: essa tem sido a
dita do partido e do povo nesse período de prévias”
Página 5

UBS do América
fecha para reforma na
próxima segunda-feira
Atendimentos
retornam após reforma,
no dia 21 de setembro
Durante uma semana a Unidade Básica de Saúde “Dr. Milton Baroni”, o Postinho do bairro
América, suspenderá os atendimentos para passar por obra de
reforma de manutenção, dentro
da programação do Programa
de Melhoras Estruturais das Unidades de Saúde de Barretos,
implementado pela prefeitura por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde. De 14, próxima segunda-feira, até 19 de setembro, os
atendimentos que são realizados
na UBS do América passam a
ser realizados em qualquer outra Unidade Básica de Saúde
da cidade, retornando os atendimentos na unidade em 21 de
setembro, após a manutenção
do prédio. Dentro deste programa, a UBS do Marília tem obra
de reforma concluída neste final
de semana, retomando suas atividades, inclusive noturnas, na
próxima segunda-feira, dia 14.

Barretos tem uma nova avenida

A última segunda-feira, 7 de
setembro, foi marcada por uma
grande carreata, com mais de
200 veículos, que comemorou
a inauguração oficial do chamado Trecho Sul, uma obra que
inclui várias avenidas, ligando
a região dos bairros Nova Barretos, Nova Barretos 2 e City
Barretos à região central.
“Este Trecho Sul completa
mais uma etapa do projeto viário de interligação dos bairros
da cidade, num sistema de des-

SAÚDE

Atendimento presencial no INSS volta na próxima
segunda-feira (14) por meio de agendamento
Objetivo do órgão é evitar aglomerações dentro e fora da agência

Os cidadãos que quiserem
ser atendidos presencialmente
nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

vão ter que agendar o serviço
pelo site ou aplicativo Meu
INSS ou pelo telefone 135.
Essa é a recomendação do

Festa do Peão de Barretos
anuncia Zé Neto & Cristiano
entre as atrações de 2021
Show será no dia 28 de agosto de
2021 no palco do Estádio de Rodeio

Carreata
celebrará o 34º
Caminhando
com Maria
no dia 12
de outubro
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órgão, que pretende retomar as
atividades presenciais a partir
da próxima segunda-feira (14).
De acordo com o INSS,
vão estar disponíveis para
atendimento presencial os
serviços de perícia médica,
avaliação social, cumprimento de exigência, justificação
administrativa e reabilitação
profissional.
Os segurados sem agendamento não vão ser atendidos.
O objetivo é evitar aglomerações dentro e fora das agências, seguindo recomendações
do Ministério da Saúde.

O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h
você pode fazer o seu cadastro
e aproveitar a todas as
comodidades oferecidas!

Dupla durante show na Festa do Peão de Barretos. (Foto: Bruno Revolta

A dupla Zé Neto & Cristiano foi confirmada como uma
das atrações da 65ª Festa do
Peão de Barretos, que acontecerá entre os dias 19 e 29 de
agosto de 2021. O show será
no dia 28 de agosto, sábado,
no palco do Estádio de Rodeio.
Essa é a terceira atração
musical já anunciada pela

organização do evento, que
confirmou a participação de
Gusttavo Lima, pela terceira
vez o embaixador do rodeio
de Barretos, e da cantora Marília Mendonça.
A venda de ingressos também já teve início através do
site: www.independentes.com.
br/festadopeao.

Mais informações:
(17) 3321-5511
Berrantão: Pensando em você sempre!
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Editorial

Novos caminhos da oncologia

O médico Ramon Andrade de Mello, oncologista, professor da disciplina de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), da Uninove (Universidade Nove de Julho) e da Escola de
Medicina da Universidade do Algarve (Portugal), apresenta neste artigo, uma visão otimista de um futuro bem próximo para o enfrentamento a uma doença que assola o mundo, independente da pandemia do
coronavírus: o câncer. Por isso, suas palavras ocupam nosso espaço de opinião nesta edição. Segue.
Os avanços da ciência têm
proporcionado respostas para
diversos males que afligem a
população.
Nessa pandemia, por
exemplo, a agilidade dos
cientistas na produção de uma
vacina para combater o novo
coronavírus superou as expectativas. Os resultados podem trazer alento às pessoas
que enfrentam a Covid-19.
Nos próximos anos, a ciência deve continuar oferecendo
importantes respostas para as
doenças que devemos enfrentar
num futuro bem próximo. O envelhecimento da população trará profundos impactos na saúde.
Para o triênio 2020-2022,
as estimativas brasileiras
apontam o registro de 625 mil
novos casos de câncer no período, excluindo os casos de
câncer de pele não melanoma.
Para superar esse novo
panorama, pesquisadores de
todo o mundo têm se lançado
na busca de medicamentos e
procedimentos capazes de
mudar a abordagem de tratamento das pessoas acometidas por diversos tumores.
Na área de oncologia, as
terapias genéticas vêm se
mostrando o melhor caminho pelos cientistas. Elas
atuam nas mutações dos genes das células defeituosas

para eliminá-las, uma técnica
complementar aos métodos
tradicionais – quimioterapia,
radioterapia ou cirurgia.
Para quem considera que
esses procedimentos ainda estão distantes da nossa realidade, vale ressaltar que o Brasil
segue a tendência mundial na
busca do tratamento contra o
câncer e estudos pioneiros,
como os iniciados na Unifesp
(Universidade Federal de São
Paulo), vão sequenciar o código genético de pessoas não
fumantes acometidas por câncer de pulmão.
A proposta da pesquisa é
identificar os fatores de risco
dessa população e apontar os
tratamentos mais adequados
para muitos casos da doença,
com medicamentos que ofereçam maior poder de precisão
e menores efeitos colaterais.
Denominados de terapias-alvo, esses tratamentos atuam
diretamente nas moléculas indispensáveis para as atividades das células cancerígenas,
freando a sua expansão.
A ciência e os pacientes
também comemoram os bons
resultados da imunoterapia,
uma técnica que estimula as
próprias células de defesa contra o câncer. A escolha do melhor procedimento depende de
uma avaliação minuciosa da

saúde de cada paciente, realizada por meio de exames clínicos, entre outros processos.
Esse método estimula o
sistema imunológico no combate às células cancerígenas,
bloqueando as engrenagens
que elas usam para enganar
as defesas com a liberação de
proteínas, que se encaixam
em receptores dos linfócitos
T. Com a técnica, eles identificam e ordenam que outras células destruam os patógenos,
que são agentes infecciosos.
Os cientistas já conseguem,
inclusive, fazer a mutação em
laboratório dos linfócitos T.
Essa alteração ajuda a estimular no reconhecimento das células tumorais quando eles são
reintroduzidos no paciente.
A dificuldade do tratamento é identificar as alterações
precisas que permitam ser

aplicadas como alvos, pois o
câncer é uma doença multifatorial e de mecanismos moleculares complexos, que se relacionam entre si para manter
a célula maligna atuante.
As descobertas trazem vantagens como a redução significativa dos efeitos colaterais
dos métodos tradicionais,
como a quimioterapia. O sucesso dessas novas técnicas já
permite vislumbrar, num horizonte de curto e médio prazo,
a abordagem do câncer como
uma doença crônica, mas ao
mesmo tempo controlável
quando bem acompanhada,
assim como hoje ocorre com a
hipertensão ou a diabetes.
Os novos passos da ciência
na área de oncologia reforçam
nosso otimismo de que a cura
para muitas doenças não é
apenas um sonho.

Opinião

O mundo pós-Coronavírus

EXPEDIENTE

A pandemia do Coronavírus é uma realidade triste e
muito preocupante. Vivemos
a incerteza e imprevisibilidade por não sabermos exatamente o que virá amanhã.
No entanto, não podemos
negar que também estamos
passando por um processo
construtivo de uma nova visão de mundo. Um novo mundo após o Covid-19. Onde o
aprendizado nos leva a estarmos mais atentos a todas as
possibilidades
vivenciadas
nestes tempos difíceis.
Fato é que o ser humano
possui um potencial surpreendente no que tange as adaptações. E, ao ser testado, ativa
a sensação de impotência que
o leva a fazer auto-questionamentos e auto-análises de
suas capacidades.
Pegando esse gancho e
trazendo o positivo para a reflexão, classificamos a evolução do indivíduo a partir das
mudanças enfrentadas. Com
isso, é muito importante, agora, olhar menos para o vírus
e mais para as contribuições
que o momento atual nos traz.
A tristeza e a apreensão
causadas por uma epidemia, olhadas por outro viés,
mostram que muitos hábitos adquiridos em tempos de
Covid-19, trouxeram a consDiretora Geral
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E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

ciência do senso de urgência,
o decreto das prioridades e a
potencialização do senso de
coletividade, como estratégias de contribuição para a
evolução humana.
A colaboração com o próximo nunca foi tão intensificada. Exemplos empáticos se
espalham pelo mundo. Ações
louváveis, afinal, cuidar é um
ato glorioso que tende a tornar
o mundo muito melhor.
A mudança na relação de
higiene e cuidado, evitando
doenças e promovendo uma
melhor qualidade de vida,
também se destaca dentro das
novas rotinas evidenciadas.
Também se destacam as soluções encontradas para suportar
o isolamento social estimulando
a criatividade, o que demonstra
que podemos adaptar a nossa
capacidade de enfrentamento
conforme o desafio proposto.
E, também, entender que
o decreto das prioridades e o
modus operandis da comunicação global, sofreram alterações drásticas, mas, ao mesmo tempo, muito favoráveis.
Estamos aprendendo a planejar horários e a descontruir a
necessidade presencial nas empresas. A modalidade “Home
Office” trouxe, com certeza, o
conceito de comodidade, aliado a uma maior flexibilização,
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

possibilitando o aumento da
produção e da entrega. E, mais
que isso, está contribuindo
para orientar e canalizar melhor a autodisciplina.
A necessidade de convivência 24 horas contribui para
a aceitação e reconhecimento
dos limites, de forma a fortalecer as relações interpessoais, trazendo ao consciente
as aplicações do senso de pertencimento, da comunicação
e da união. São excelentes
aliados na proteção de nossa
sobrevivência física e mental.
Não haverá milagre após
a pandemia, mas uma coisa é
certa: o mundo estará diferente. O homem estará diferente.
A percepção da ruptura de
pensamentos arcaicos e engessados é evidente. Valorizar
os detalhes e fazer escolhas
conscientes pode controlar a
sensação de impotência - que
faz parte da condição humana.
É urgente a necessidade de
fortalecimento de nossa esperança em relação ao amanhã,
modificando o indivíduo frente
ao novo mundo pós Covid-19.
Um indivíduo que aprendeu a lidar melhor com suas
fraquezas, que compreende o
quão frágil pode ser frente às

situações maiores, que fogem
ao seu controle e que, apesar de tudo, tem aprendido a
gerenciar, conscientemente,
suas emoções.
Enfim, a mudança de hábitos e os novos posicionamentos poderão fazer com
que sejamos mais fortes, mais
empáticos, mais cooperativos
e menos imediatistas.
Contribuindo,
também,
para que possamos valorizar
mais os pequenos detalhes, os
afetos e, dentro da evolução
humana, acrescentar ingredientes carregados de harmonia, leveza e, principalmente,
responsabilidades.
Onde teremos, cada um de
nós, a plena certeza do nosso
papel e de nossos valores.
Dra. Andrea Ladislau
Psicanalista

A Pátria em horas decisivas
Não subscrevo manifestações de hostilidade ao Brasil,
tão comuns entre radicais e
revolucionários a cada 7 de setembro. O que me move a este
texto é um apelo aos bons brasileiros, aos que amam a pátria
que aniversaria e que se sentem responsáveis por ela.
Escrevo para muitos, portanto. Aproveitemos este dia
para refletir sobre o que os
maus compatriotas estão fazendo com nossa gente.
Sob nossos olhos, à base
de manobras “jurídicas”, estão
restabelecendo a impunidade e
a casa de tolerância.
Há quem se empenhe nisso.
Há quem busque fundamentos
constitucionais para assegurar
nosso convívio com o gangsterismo político; há quem aceite
como algo natural que a população dos morros seja confiada
ao “zelo” e aos “bons modos”
do crime organizado; há quem
conviva muito bem com o banditismo deslavado e sorridente
de uma elite rastaquera, que
conta dinheiro e votos como se
fosse a mesma coisa.
Graças a esse ambiente
político, judiciário e legislativo são capazes de embolsar
comissão até nas compras para
combate à covid-19.
Não lhes basta a própria
corrupção. Dedicam-se, há
bom tempo, à tarefa de corromper o próprio povo, porque
são milhões e milhões que já
não se repugnam, que já não
reclamam, que já sequer silenciam. Mas aplaudem e se proclamam devotos.
Não, não é apenas no plano da política que a nação vai
sendo abusada e corrompida.
Também nos costumes, também no desprezo à ética, à verdade e aos valores perenes.
Também nas novelas, na
cultura, nas artes, nas baladas.

Nas aspirações individuais e nas
perspectivas de vida. Incitaram
o conflito racial numa nação
mestiça desde os primórdios.
À medida que Deus vai
sendo expulso, à base de interditos judiciais e galhofas
sociais, instala-se, no Brasil, a
soberania do outro. E chamam
fascista quem a tanto rejeita.
Brasileiros! Recebemos de
Deus e da História um país esplêndido! Herdamos um idioma belíssimo que aprendemos
de nossos pais e no qual escreveram gênios como Bilac,
Machado, Drummond, Graciliano; fomos ungidos, desde os
primórdios, na fé que animou
São José de Anchieta; nossas
raízes remontam às mais nobres tradições da cultura e da
civilização ocidental.
E nos mesclamos num cadinho de convivência onde se
conjugam, nos versos de Cassiano Ricardo, os filhos do sol, os
filhos do luar, os filhos da noite e
os imigrantes de todas as pátrias.
Somos a nação de Pedro I,
de Pedro II, de Bonifácio, de
D. Leopoldina, de Isabel. E
de Caxias, Maria Quitéria, Tamandaré, Osório, Rio Branco,
Rondon, Mauá e tantos, (tantos!) grandes conterrâneos.
Neles podemos e devemos
buscar proveitosas lições para iluminar nosso compromisso como
brasileiros neste 7 de setembro.
Por força do vírus, ele é
diferente dos demais no plano
dos homens, mas não menos
credenciado ao amor de seus
filhos, sob as bênçãos de Deus.
Que Ele nos conduza à
rejeição do mal e a um firme
compromisso com o bem, a
justiça, a verdade e a beleza.
Percival Puggina
Membro da Academia Rio-Grandense
de Letras, arquiteto, empresário,
escritor, titular do site Conservadores
e Liberais (Puggina.org); colunista de
dezenas de jornais e sites no país
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos.” (Einstein)

Sol, calor, belas paisagens e ótimas companhias, marcaram
merecidos dias de descanso de Allan Sgorlon Jorgetto,
Rubia e Alice Soares. Eles recarregaram as energias na Praia
do Pereque em Ilhabela, litoral norte de SP. Sucesso!

O Cânion de Furnas com suas paredes de pedra invadidas pelas
águas esverdeadas do Lago de Furnas, formado pela represa da Usina Hidrelétrica de Furnas, em Capitólio/MG, foi o destino turístico
escolhido dessa turma animada para curtir o final de semana. De
lancha, Mariana, Vitor, Natane, Lucas, Juliana, Netto e Lívia puderam
curtir momentos únicos neste paraíso mineiro. Tudo de bom!

Nilton de Oliveira Mendonça e Katlen Helena Corsino Loureiro, completaram 01 mês de casamento na última terça-feira
(08). O super casal comemora “Bodas de Beijinho”, que marca
a primeira comemoração da relação, recheada de muita doçura, carinho, afeto, paixão e desejos. Felicidades ao casal!

Parabéns e muitos anos de vida para o Encarregado
Municipal de Serviços do Poupatempo, Jose Macedo Girio.
Por conta da pandemia a comemoração vem depois,
com direito a muito flashback. Felicidades Girio!

Domingo (13) é dia de Makaule Silva festejar mais um
ano de vida. Na data será só mimos, em especial, o da
amada Laura Hansen (foto), o carinho dos pais e do irmão,
e as felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!

Sábado (12), tem bolo, guaraná e muito doce na
comemoração de 09 anos da Geovanna Julia. O dia
será de muitos presentes, beijos, abraços e paparicos
ao lados dos pais, Willian e Luciana, do irmão Lucas,
além de familiares e amigos. Parabéns Geovanna!

A segunda-feira (07) foi de
festa em torno de Michelle
Mussi que celebrou seus
39 anos. A data especial foi
comemorada ladeada de
seus familiares, seus pais
Nuhad e Maria Helena,
seus irmãos Karina e Daniel, e deu seu filho amado
Conrado (foto). Parabéns!

Fred Neto está feliz da vida com o novo visual. Ele fez
prótese capilar, está 10 anos mais jovem, relatou vários
amigos. O assistente de vendas pleno tem recebido muitas
curtidas e elogios nas redes sociais. Sucesso Fred!
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Barretos tem uma nova avenida

Inauguração do Trecho Sul aconteceu na última segunda-feira em clima de festa com carreata
A manhã da última segunda-feira, 7 de setembro, foi
marcada por uma grande carreata, com mais de 200 veículos, que comemorou a inauguração oficial do chamado
Trecho Sul, uma obra que inclui várias avenidas, ligando a
região dos bairros Nova Barretos, Nova Barretos 2 e City
Barretos à região central.
O Trecho Sul conta com
aproximadamente quatro quilômetros de extensão, em pista
projetada para ter mais de 30
metros de largura total, com
cerca de 9 metros de largura em cada pista, duas faixas
de rolamento cada uma, mais
canteiro central, calçadas para
pedestres e ciclofaixa.
Além da carreata de inauguração, que percorreu todo o
Trecho Sul e também parte da
obra recém-inaugurada da Fundo de Vale, chegando à Região
dos Lagos, houve ainda a inauguração oficial do Espaço de
Lazer do bairro Nova Barretos
e descerramento das placas oficiais da nova avenida, na altura
da Rua Bandeirantes, instaladas na rotatória que recebeu um
projeto arquitetônico com obelisco em homenagem à linha de
trem que passava pelo local.
A nova avenida tem iní-

cio no começo da Avenida das
Nações, na intersecção dos
bairros Nova Barretos e Nova
Barretos 2, uma região antes desprivilegiada, que ainda apresentava ruas em terra,
e que agora recebe o equipamento que dá modernidade ao
trânsito da cidade.
O prefeito Guilherme Ávila destacou que “quando assumi, o Nova Barretos era o último bairro da cidade”.
“Agora temos o Nova Barretos 2, Nova Barretos 3 e
Vida Nova com milhares de
casas. A prefeitura cuidou daquela região colocando a sinalização, reformando a CE-

MEI, construindo uma UBS
novinha, trocando toda a iluminação e agora com o recapeamento completo, que será
feito nas próximas semanas”,
explicou o prefeito.
Em relação a nova malha
viária da cidade, o prefeito destacou que o projeto não foi feito
ao acaso. “É um projeto grandioso, que inclui a Avenida Ducati, que entregamos completamente estruturada. Este Trecho
Sul completa mais uma etapa
do projeto viário de interligação dos bairros da cidade, num
sistema de deslocamento viário
muito mais eficiente, sem deixar de lado a valorização de

espaços verdes, investindo no
desenvolvimento urbano com
harmonia e com qualidade de
vida. Isso tudo com verbas próprias da prefeitura, utilizadas
com responsabilidade e pelo
bem da população, mesmo em
tempos tão difíceis, pois só está
sendo possível todo esse investimento graças às medidas
de austeridades adotadas nesta gestão. Muitos não acreditaram, mas nós conseguimos. E
vem muito mais por aí, até o último dia desse mandato vamos
todos trabalhar com afinco para
deixar a cidade muito mais bonita e digna de seu povo”, completou Guilherme Ávila.

Assistência Social começa
setembro estimulando
idosos a preservarem
suas memórias
Na primeira semana de
setembro, idosos atendidos
pelo Programa CDI (Centro
Dia Idoso), que funciona no
CCI (Centro de Convivência do Idoso) “Maria Vitória Carvalho de Ávila”, no
bairro Christiano Carvalho;
e o CCI (Centro de Convivência do Idoso) do CEUs
(Centro de Artes e Esportes
Unificados) “Professora Eunice de Souza Spindola”, do
bairro Jardim Universitário,
receberam em suas casas, a
primeira Apostila de Estimulação da Memória, intitulada “Minha Memória vale
Muito!”, confeccionada pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
A iniciativa piloto no

município busca preservar,
principalmente, os vínculos das equipes para com
as pessoas idosas, visto que
o idoso é um dos públicos
que mais está sendo atingido com o isolamento social
e que, obrigatoriamente, não
pode conviver com aglomerações e deve evitar o deslocamento até os serviços, de
modo geral.
“A apostila busca proporcionar formas de praticar e
usar a mente, com atividades
de interação, concentração e
até mesmo trocas de idéias
com aquele familiar que esteja vivendo na companhia do
idoso, nesta época tão delicada que estamos enfrentando”,
afirmou o chefe de gabinete
da secretaria, André Rebor.

Podemos oficializa
a chapa Joana e
Celestino na próxima
segunda-feira

Paula Lemos terá o médico
Gustavo Sasdelli como vice em Barretos
Convenção que confirmou ambos os nomes na chapa única pela coligação
“Juntos Para Cuidar de Barretos” ocorreu na última segunda-feira, dia 7

As convenções do Democratas (DEM) e Partido Liberal (PL) ocorridas na última
segunda-feira, dia 7, em Barretos, definiram respectivamente
os nomes da vereadora Paula
Lemos e do médico Gustavo

Sasdelli, como pré-candidatos
a prefeita e vice. Os dois vão
concorrer pela coligação “Juntos Para Cuidar de Barretos”.
“Esse é o momento que
consagramos a união de propósitos rumo a um bem maior,

governar Barretos pelas pessoas e para as pessoas”, afirmou Paula Lemos.
“Estou lisonjeado em participar desta missão, sei que
poderei contribuir e muito
pela administração da nossa
cidade, em especial na área da
saúde, que tem hoje falta de
médicos, carência em consultas e exames, precisamos mudar essa realidade”, frisou o
doutor Gustavo Sasdelli.
Após as convenções,
ocorreu o lançamento da coligação “Juntos Para Cuidar
de Barretos” de forma inédita
na cidade. Os pré-candidatos
estiveram presencialmente
em um estúdio acompanhados pelos familiares.
Participaram, também, o
deputado federal, Geninho
Zuliani (DEM); presidente do
DEM em Barretos, Renato

Peghim; o presidente do PL de
Barretos, Luiz Matos; e o presidente do Cidadania de Barretos, Ítalo Duarte. O deputado
federal e presidente nacional
do Cidadania, Arnaldo Jardim,
enviou um vídeo demonstrando apoio à coligação.
“A Paula e o Gustavo são
pessoas responsáveis e de
muita luta e vão fazer uma
administração exemplar em
Barretos. Nós do Democratas
estamos ao lado deles”, declarou o deputado federal, Geninho Zuliani.
A coligação “Juntos Para
Cuidar de Barretos” configura a união do Democratas
(DEM), Partido Liberal (PL)
e Cidadania e terá ainda 26
candidatos pelo PL e 26 pelo
Democratas, totalizando 52
vereadores concorrendo às cadeiras na Câmara Municipal.

Na próxima segunda-feira, dia 14, será oficializada em
convenção do Podemos, a dobradinha entre Joana Soleide, a
Joana do Procon, e o advogado
Celestino Pinto da Silva, como
candidatos a prefeita e vice-prefeito, respectivamente, nas
eleições de 15 de novembro.
Também, na convenção,
serão oficializados os nomes
dos 15 candidatos a vereador
do partido, que disputará as
eleições de “forma pura”, ou
seja, sem nenhum tipo de coligação com outros partidos.
A dupla mantém contatos profissionais desde 1989,

quando o advogado Celestino integrou a setor jurídico
da prefeitura. “Agora temos a
oportunidade de unir os nossos
conhecimentos para trabalhar e
melhorar a cidade”, comentou
Joana Soleide nas redes sociais.
“Sempre mantivemos uma
boa amizade, por isso, é uma
honra pra mim atuar ao lado
dela. Nosso plano de governo é bem completo para a
população e para o município”, disse Celestino, que já
exerceu o cargo de vereador
e se diz pronto para retornar
a atuar na política municipal.
(Foto: Lombarts)
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PSD fará convenção neste 13 de setembro para apresentar os nomes
de Cristina Nozaki e Marcelo do Posto como pré-candidatos da sigla
“Por amor a Colômbia, queremos mudar: essa tem sido a dita do partido e do povo nesse período de prévias”
Neste domingo, 13 de setembro, acontecerá à convenção do PSD de Colômbia, que
apresentará como pré-candidata a prefeita, a Professora
Cristina Nozaki, e Marcelo do
Posto como pré-candidato a
vice-prefeito na mesma chapa.
Na oportunidade, também
serão apresentados os nomes que
comporão as vagas do Legislativo para a próxima legislatura.
A Professora Cristina Nozaki atualmente ocupa uma
vaga na Câmara de Colômbia,
onde desenvolveu um trabalho
muito aplaudido pela comunidade, que viu nela a esperança de conquistas e gabarito na
fiscalização do Poder Executi-

vo. Cristina, mesmo sozinha,
combateu na linha de frente,
entoando um grito de socorro
pelos menos favorecidos.
Agora, nessa reta de pré-campanha, a parlamentar disse que vai continuar sua luta,
sem desprezar seus princípios
e senso de humanidade pelas
pessoas pobres, sem, portanto, esquecer-se do dever que
há de cumprir, caso chegue à
prefeitura como prefeita.
“Serei como sempre fui:
lutadora, equilibrada, sempre
com um olhar voltado para
bem de nossa gente. Sei do
desafio, mas entendo que o
momento pede coragem, pede
força. Força, busco primei-

ro em Deus todo poderoso e,
coragem, isso tenham certeza
que agirei sempre com eficiência sem baixar a cabeça”
diz a pré-candidata.
Marcelo, jovem empresário, chega à preferência da comunidade, após um trabalho
como empresário que orgulha
a comunidade. Sua marca é
cuidar bem de suas empresas
e outros bens, sem desprezar a
mão de obra feminina.
“Vamos à luta, sempre com a
fé podemos avançar e conquistar o tempo perdido, respeitando a todos, mas com os pés no
chão”, diz o jovem empresário.
Eudázio Soares
Jornalista - MTB 08001679/SP

COTIDIANO

Governo e Sebrae-SP realizam evento
Contran proíbe radares ocultos e
online e gratuito do Empreenda
restringe uso de lombadas eletrônicas
O Contran (Conselho NaRápido para empreendedores do
cional de Trânsito) definiu regras para a instalação de radares
setor de bares e restaurantes
fixos e móveis. O órgão definiu
Iniciativa acontece a partir da próxima segunda-feira e segue até 02 de outubro com orientações de gestão, acesso a crédito, protocolos de segurança e painéis com especialistas
O governo de São Paulo e
Sebrae-SP realizam entre os dias
14 de setembro, próxima segunda-feira, até o dia 02 de outubro, evento online e gratuito do
Empreenda Rápido – Retomada
São Paulo: Gastronomia.
A ação ocorrerá ao longo de
três semanas de atividades, criadas especialmente para atender
as necessidades dos empresários
do segmento de alimentação. O
evento, também, conta com o
apoio da Secretaria de Cultura
e Economia do Estado e Ade
Sampa (Agência São Paulo de
Desenvolvimento). As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas pelo link www.retomadasaopaulo.sp.gov.br e/ou pelo
telefone 0800 570 0800.
A programação contará com
orientações de gestão, comportamento do consumidor pós-pandemia, acesso a crédito,
digitalização do negócio, protocolos de segurança e painéis de
boas práticas com especialistas
e chefs de cozinha.
“Estamos oferecendo este
importante evento como forma
de auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas na retomada gradual de
suas atividades. As medidas e
protocolos adotados para controle de fluxo e de circulação de
pessoas possibilitam o retorno
dos serviços e têm impacto po-

sitivo na economia”, destacou a
Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.
Para o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson
Poit, a pandemia trouxe vários
desafios para os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar como, por
exemplo, em relação à operação, digitalização do negócio e
manutenção de clientes.
“Este evento chega justamente para auxiliar em todas as
frentes da gestão dos negócios,
entre elas a orientação para
o acesso a crédito. Contudo,
mais do que acesso ao dinheiro na conta, o que pretendemos
é levar para os pequenos empreendedores conhecimento e
educação financeira para que o
crédito não se perca em meio
às contas do dia a dia, e sim
que seja capaz de construir

algo com planejamento e foco
nos resultados. A experiência
do Sebrae-SP nesse momento
é um excelente remédio para
fortalecer a saúde dos pequenos negócios e contribuir para
a recuperação da nossa economia”, antecipa Poit.
“Desde o início da pandemia,
a Ade Sampa vem apoiando os
empreendedores, por meio de
canais remotos, para que eles encontrem soluções para seus negócios neste momento de crise.
Em todo este período já atendemos mais de 120 mil empreendedores da capital que estavam em
busca de orientação ou microcrédito. Este evento será fundamental para unir forças de diversos
órgãos que apoiam o empreendedor e ofertar serviços para um
dos setores mais afetados pela
pandemia do coronavírus”, declarou o presidente da Ade Sampa, Frederico Celentano.

que os chamados “pardais” só
podem ser instalados em locais
onde houver placas de sinalização indicando claramente o
limite de velocidade da via.
Onde houver redução gradual de velocidade, isso também
deve ser indicado. Também fica
proibido instalar radares ocultos
por placas, postes e árvores.
As autoridades de trânsito
também vão precisar publicar
na internet quais são os trechos
que serão fiscalizados. Também fica proibido a instalação

de equipamentos sem dispositivo registrador de imagem.
O uso do radar do tipo fixo
redutor, as chamadas “lombadas eletrônicas” fica restrito a
trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, espe-

cialmente, pedestres, ciclistas
e veículos não motorizados.
Para o órgão, as mudanças
têm o objetivo de tornar a fiscalização de trânsito um procedimento educativo, em vez
de punitivo.

Parcelamentos com o governo da São Paulo,
rompidos na pandemia, poderão ser restabelecidos
O Governo do Estado de
São Paulo restabeleceu os parcelamentos relacionados aos
Programas Especiais de Parcelamento (PEP), rompidos em
razão da inadimplência de parcelas em virtude do período de
crise gerada pelo COVID-19.
Assim as empresas que
tinham realizado esses parcelamentos no passado e não
conseguiram realizar os pagamentos com vencimento entre
1º de março de 2020 e 30 de
julho de 2020 poderão restabelecer os parcelamentos.
Isso vai ocorrer mesmo se
as empresas já tiverem sido
exclusas e estiverem na dívida ativa; como exemplos, são
parcelamentos de ICMS.
Para tanto será necessária a
adesão do devedor, a ser efetuada

no período de 16 a 30 de setembro de 2020, e deve ser precedida do recolhimento das parcelas
vencidas até 1º de março de 2020
e não pagas e do pagamento das
custas e demais despesas processuais eventualmente devidos.
A adesão será feita mediante prévia notificação administrativa do devedor no
endereço eletrônico por ele
informado no termo de adesão
do PEP a ser restabelecido.
Contudo, ponto importante é
que o devedor estará sujeito à cobrança dos juros por atraso devidos entre o vencimento original e
o efetivo pagamento, conforme
disciplina constante no decreto
instituidor do respectivo PEP.
O vencimento da primeira
parcela postergada será no dia
do vencimento do mês subse-

quente ao da última parcela
do acordo de parcelamento
originalmente celebrado e,
assim, sucessivamente com as
demais parcelas postergadas.
Ainda, segundo o governo,
se a última parcela do PEP originário estiver compreendida
entre 1º de março de 2020 e 30
de julho de 2020, os respectivos vencimentos estarão prorrogados para o mês de repactuação do parcelamento e aos
subsequentes sucessivamente.
Por fim, o restabelecimento do parcelamento e o cancelamento das inscrições em
dívida ativa realizadas após
os respectivos rompimentos
serão disciplinados por resolução conjunta do Secretário da
Fazenda e Planejamento e da
Procuradora Geral do Estado.
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Carreata celebrará o 34º Caminhando com Maria no dia 12 de outubro

Tradicional caminhada até a Cidade de Maria não será realizada em 2020

Uma carreata saindo da
Minibasílica com a imagem
de Nossa Senhora Aparecida,
passando por todas as paróquias da cidade de Barretos
e com término na Paróquia
Bom Jesus, marcará a 34ª edição do Caminhando com Maria, no dia 12 de outubro.
Em razão, ainda, da pandemia do novo coronavírus, a
tradicional caminhada penitencial que sai da Paróquia Bom
Jesus até a Cidade de Maria,
onde é celebrada a Eucaristia,
este ano não irá acontecer.
Para não deixar passar em
branco a data tão tradicional,
em reunião nesta quinta-feira
(10), o clero do município e o
bispo diocesano, dom Milton
Kenan Júnior, decidiram que
uma carreata sairá às 8 horas
da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida (Minibasílica) levando a imagem da padroeira
do Brasil que percorrerá toda

a cidade, passando em frente
às igrejas matrizes das demais
paróquias, até chegar à igreja
matriz da Paróquia Bom Jesus, onde os participantes receberão uma bênção.
Os fiéis e devotos de Nossa Senhora são convidados a
enfeitarem seus carros com
bexigas e fitas nas cores azul e
branco e poderão acompanhar
as orações durante o trajeto
que serão transmitidas por rádios da cidade, da mesma forma como acontece na caminhada até a Cidade de Maria.
Em breve será divulgado o
trajeto da carreata para que os
católicos também possam enfeitar as frentes de suas casas
em louvor à Nossa Senhora
Aparecida.
Segundo o padre Thiago
Reis, pároco da Paróquia Bom
Jesus, durante esse período da
pandemia foi preciso que a Igreja se reinvente mais uma vez.

“Nós tivemos que reinventar a nossa maneira de celebrar a edição do Caminhando
com Maria este ano. Uma coisa é certa, não podemos ficar
sem celebrar uma das datas
mais esperadas pela população de Barretos. Nós que estamos habituados a sempre caminhar até a Cidade de Maria
para prestar a nossa devoção,
o nosso amor à Virgem Maria,
sob o título de Nossa Senhora
Aparecida, neste ano teremos
a grata satisfação de ter a própria Mãe de Jesus vindo ao
nosso encontro, visitando os
seus devotos em suas residências”, disse o sacerdote.
Espera-se que até o dia 12
de outubro a cidade de Barretos permaneça na fase amarela do Plano São Paulo, ou passe para a fase Verde ou Azul,
para que os católicos possam
participar também de missas
em suas paróquias.

O tema da edição 2020 do Caminhando com Maria será “Maria, a Mãe que não abandona seus filhos”

Cada comunidade paroquial terá a sua programação
e as informações serão transmitidas nas redes sociais de
cada uma delas, bem como
nas secretarias.

Setembro amarelo reforça debate sobre problemas
com a saúde mental agravados na pandemia
Especialistas da Faculdade São Leopoldo Mandic comentam sobre necessidade de diagnóstico e tratamento adequado
O mês de setembro é conhecido pela cor amarela, por conta da prevenção ao suicídio. Os
transtornos mentais são considerados a segunda principal causa
de dias improdutivos, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Entre os quadros mais
prevalecentes estão a ansiedade
e a depressão, e problemas relacionados ao uso de substâncias.
A pandemia de Covid-19
trouxe um aumento na incidência de casos de transtornos
mentais, não só por conta da
necessidade do isolamento social, mas também pelo medo
da contaminação pelo vírus e
perdas: da rotina, financeiras,
de contato social, e de paren-

tes e entes queridos.
Nessa fase, de acordo com
o médico psiquiatra, dr. Celso
Garcia Júnior, a recomendação
é tentar manter a rotina. “Tenha
uma boa noite de sono, mas sem
exagerar no número de horas
descansando, além de se exercitar, tomar sol e tentar manter
algum contato social ainda que
seja virtual, podem ajudar a diminuir o estresse. É importante
também evitar a superexposição
ao noticiário relacionado a pandemia, o que acaba piorando a
saúde mental das pessoas”.
Para a médica endocrinologista, dra. Juliana Gabriel, a
prática da meditação ajuda a
diminuir o estresse. “Existem

diferentes tipos de meditação,
todas com grande benefício.
Podemos falar, por exemplo,
da mindfulness, um termo em
inglês que significa “atenção
plena ao momento presente”
e é como se fosse um treinamento mental para que sair dos
próprios pensamentos, geralmente relacionados ao futuro
com questionamentos como
“o que eu tenho que fazer”, ou
ao passado, “o que eu fiz que
poderia ter sido diferente”.
A especialista destaca que há
uma série de benefícios ao treinar
a mente para estar no presente,
como melhora na atenção e capacidade de concentração e foco;
aperfeiçoamento na comunica-

ção e nos relacionamentos; melhora na ansiedade e mesmo na
melancolia, entre outros. Além
disso, a meditação tem um papel
também na saúde física.
“Ao estarmos mais atentos
ao presente, começamos a prestar mais atenção nos sinais que
nosso corpo nos envia. Percebemos melhor a sede, a fome
e saciedade, posturas incorretas, vontade de ir ao banheiro.
Essas são necessidades tão básicas e óbvias, mas no mundo
em que vivemos quase o tempo
todo no campo mental, a desconexão com o corpo é muito
frequente e, consequentemente,
a redução do autocuidado também”, conclui a especialista.

Entenda a decisão do STJ que mandou soltar 1100 traficantes
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
determinou a soltura de todos
os presos condenados por tráfico privilegiado, pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo, e que
cumprem pena de um ano e
oito meses em regime fechado.
A decisão atingirá cerca
de 1100 presos de São Paulo.
Mas, afinal, o que é o tráfico
privilegiado e por que o STJ
determinou a soltura destes
condenados?
A jurista e mestre em Direito Penal, Jacqueline Valles,
explica que o tráfico privilegiado está previsto na Lei de
Drogas. O parágrafo 4º do
artigo 33 da Lei 11.343/2006
determina que condenados
pelo tráfico de drogas terão
a pena reduzida, de um sexto
a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes
e não se dedicarem a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa.
“Esta lei faz uma distinção
entre o tratamento dado ao traficante de alta periculosidade,
aquele que faz do tráfico uma
profissão, e o tratamento dado
ao que cometeu o crime de forma esporádica, sem violência.
O legislador não pode tratá-los
da mesma maneira, são formas
diferentes de lidar com o crime”, observa a criminologista.
A decisão do STJ proíbe
que juízes e desembargadores
de São Paulo apliquem regi-

me fechado aos que se enquadram no perfil exposto pela
lei. Além disto, o Judiciário
paulista deve fazer a correção
quanto aos que já cumprem
pena nesta situação.
“Um traficante que não é
réu primário, não tem bons
antecedentes criminais e integra organização criminosa vai
continuar com uma pena de 5
a 15 anos; já o que não possui
esse perfil e foi pego com drogas, pode ter a pena reduzida
para até um ano e oito meses”,
explica Jacqueline Valles.
Na avaliação da jurista, a
lei não representa uma tolerância ao crime organizado, mas
se faz necessária para “diferenciar os criminosos para que
o cárcere seja aplicado a quem
é, de fato, perigoso”.
A decisão do STJ segue
a linha de pensamento do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que desconsiderou o
caráter hediondo do tráfico
privilegiado e autorizou uma
punição mais branda.
“A pessoa que for condenada a este tempo menor, por
um crime cometido sem violência, deve ser tratada como
os outros criminosos que também têm pena baixa e não são
presos. Como prevê a legislação, nesses casos a pena tem
que ser convertida em prestação de serviços à comunidade
ou doação de cestas básicas,
por exemplo. O cárcere fica
destinado ao traficante que faz

do crime sua atividade diária,
que está vinculado a facções

criminosas e que age com violência”, conclui a jurista.

BTG Pactual pode ter lucro de R$
1,7 bilhão com carteira de crédito
comprada do BB por R$ 371 milhões
Informação revelada pela Revista Fórum
agrava situação dos responsáveis pela transação

A venda de uma carteira
de crédito do Banco do Brasil,
avaliada em R$ 2,9 bilhões,
para o BTG Pactual por apenas R$ 371 milhões continua
sendo notícia. Desta vez, foi
pauta da Revista Fórum.
Segundo a reportagem, um
analista do mercado financeiro
disse que a carteira tem potencial de recuperação de 70%.
Além disso, a maior parte dela
é composta por financiamentos imobiliários adquiridos por
ex-funcionários do próprio
BB, que deixaram o banco em
PDVs nos anos 1990 e 2000.
Em caso de inadimplência,
imóveis podem ser tomados
para quitar os empréstimos.
Segundo a Revista Fórum,
“se a avaliação de 70% de recuperação feita por essa fonte
se concretizar, o BTG vai receber R$ 2,03 bilhões ao final
ou R$ 1,659 bilhão a mais do
que pagou pela carteira”.
Em nota à Fórum, o Banco do Brasil informou que
“os créditos cedidos referem-se a operações que estavam
inadimplentes, em média, há
mais de seis anos. Do total,
98% já estava lançado em
prejuízo e os 2% restantes
contavam com provisões.
Além disso, trata-se de um
portfólio de operações ajuizadas, com processos judiciais
iniciados há até 15 anos”.
“O BTG Pactual pagou pouco mais de 20% do que valia a
carteira. Por si, isso já seria motivo de investigação. Se acrescentarmos a informação de que
o BTG foi fundado por Paulo
Guedes, a quem o BB está subordinado, e agora essa informação de que 70% da carteira
pode ser recuperada, a situação
fica ainda mais grave para os
responsáveis pela transação”,
ressaltou o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB), João Fukunaga.
OLHO GRANDE
A Revista Fórum diz ainda
que a mesma fonte do mercado financeiro revelou que o
BTG está de olho em outras
duas carteiras de crédito do
BB, de cerca de R$ 1,6 bilhão
cada, que atualmente estão
sob os ativos da Previ, o fun-

do de previdência dos funcionários do banco.
QUESTIONAMENTO
O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) fez uma série
de questionamentos sobre a
transação ao Banco do Brasil.
No ofício ele pergunta,
por exemplo, se o processo de
cessão da carteira assegurava
ampla concorrência, quais tinham sido os critérios para a
escolha do BTG para comprar
a carteira, qual a composição
da referida carteira de crédito e
como foi atribuído o preço de
venda. Por fim, ele pedia ainda o comparecimento do presidente do Banco do Brasil à
Câmara para esclarecimentos.
Rubem Novaes deixou a
presidência do banco, ao final de julho. As respostas ficaram, então, só por conta do
ofício. “Mas, algumas foram
bem evasivas. Na nossa avaliação, elas deixaram muitas
lacunas sem responder”, considera o deputado.
Por exemplo: o BB diz que
o preço da carteira foi fixado
usando “ferramentas e práticas financeiras, incluindo referências apontadas pela consultoria que apoiou o banco”.
Mas não explicitou quais referências seriam essas. Sobre
a composição da carteira, o
BB diz que 98% dela têm créditos de mais de R$ 500 mil
“contabilizados como perdas
há mais de cinco anos”. Não
explica, contudo, a natureza
desses empréstimos.
Se a fonte estiver certa e
forem créditos imobiliários, o
valor de R$ 500 mil ou mais
por empréstimo faz sentido.
Por considerar que os dados
passados pelo BB estão vagos, o
deputado do Rio protocolou um
segundo requerimento de informações, mais detalhado, pedindo os laudos e documentos de
avaliação que a consultoria fez,
a composição mais detalhada da
carteira vendida, quem é a instância responsável por aprovar
esse negócio no banco, se o BB
será ressarcido das despesas de
cobrança dos empréstimos que
estão nessa carteira vendida, entre outros dados bem específicos. Para evitar respostas vagas.
(Fonte: Contraf)
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Centro Veterinário de Barretos é inaugurado pela prefeitura
Órgão vinculado a Saúde vai atender proprietários de animais de baixa renda
O Centro Municipal Veterinário (CVM) “São Francisco de Assis” foi inaugurado
na última quarta-feira (9),
em espaço anexo à Secretaria
Municipal de Saúde.
Com 130 metros quadrados
de área e totalmente equipado,
o local atenderá animais domésticos na área clínica, exames laboratoriais, exames de
imagem e pequenas cirurgias.
“É mais uma grande conquista. Hoje estamos entregando a décima nona obra entre
construções, reformas e ampliações na área de saúde. O Centro
Veterinário é mais um exemplo
das conquistas e da evolução da
Secretaria de Saúde nestes últimos oito anos. Se formos elencar em todos os níveis de atenção, não há comparação do que
era antes desta gestão e o que
está sendo entregue”, afirmou o
secretário municipal de Saúde,
Alexander Stafy Franco.
Franco destacou, também,
todos os avanços da Vigilância Sanitária no município,
apontando que o CMV irá funcionar como uma UBS com
consultas, retornos e urgência.
Vamos atender proprietários
de animais de baixa renda,

inscritos em algum programa
do governo de ajuda social”,
revelou o secretário.
Servidora do Sistema Municipal de Saúde, a médica veterinária Stela Maria de Paula,
destacou que 9 de setembro é
o dia do Médico Veterinário,
mesma data que Barretos ganha o CVM como presente. “O
Centro Veterinário é um sonho
de muitos anos que se concretizou”, enfatizou a médica.
O prefeito Guilherme Ávila frisou que o Centro Veterinário era um grande anseio
por parte da população.
“Desde que iniciamos a
gestão em 2013 na prefeitura,
sempre foi uma grande bandeira. Até mesmo antes de ser
prefeito, quando era vereador,
a melhoria e a implantação
de programas voltados para a
questão dos animais era uma
meta. Primeiro pela questão
das zoonoses, além da questão humanitária e o desejo da
população em cuidar dos animais”, lembrou o prefeito.
“Na saúde, a prefeitura investiu em várias áreas, inclusive na troca de toda frota da
secretaria. Vamos realizar outras inaugurações até o final

do ano, sendo duas na área de
saúde”, anunciou o prefeito.
Guilherme Ávila disse ser
um momento especial a prefeitura entregar o Centro Veterinário, pois atenderá animais
de pessoas que muitas vezes
sequer tem condições de pagar
uma consulta para o seu animal.
“Hoje é um dia muito feliz, que marca a história do
Dia do Veterinário na cidade
de Barretos. Parabéns a vocês
veterinários e parabéns à cidade que ganha este moderno
centro”, finalizou o prefeito.
O ato reuniu o prefeito Guilherme Ávila; o secretário municipal de Saúde, Alexander Stafy
Franco; o chefe da Vigilância
Sanitária, Marco Antônio Rocha; o deputado estadual, Sebastião Santos; a equipe do Centro
Veterinário, funcionários da secretaria de Saúde e munícipes.
O ato foi marcado, também, pelo descerramento da
placa inaugural que destaca uma frase de Leonardo da
Vinci: “Chegará o dia em que
todo homem conhecerá o íntimo dos animais. Nesse dia, um
crime contra um animal será
considerado um crime contra a
própria humanidade”.

Detran autoriza retorno de cursos
presenciais de primeira habilitação
O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo) autorizou nesta quinta-feira (10) os CFCs (Centros
de Formação de Condutores)
de todo o estado a voltarem
com as aulas presenciais para
os cursos teórico-técnicos de
primeira habilitação.
A autorização foi publicada na edição do DOE (Diário
Oficial do Estado). As aulas
em sala só poderão contar

com 30% da capacidade total
do ambiente.
CFCs localizados em cidades na fase vermelha, a mais
restritiva do Plano São Paulo,
que estabelece as diretrizes
para o retorno das atividades
econômicas no estado, deverão permanecer fechados. Até
o momento, não há localidades nessa situação.
Cursos de primeira habilitação interrompidos pelas me-

didas de distanciamento social
impostas na segunda metade
de março no estado, devido à
pandemia do novo coronavírus, também poderão ser retomados presencialmente.
Desde o fim de julho, o
Detran-SP voltou a aplicar
provas práticas de direção
em todo o estado. Os exames
também estavam suspensos
devido à restrição causada
pela pandemia da covid-19.

Gastos com supermercado
aumentam em 42,61% em julho
A startup de gestão de finanças pessoais Mobills analisou dados de mais de 20 mil usuários
A Mobills, startup de gestão
de finanças pessoais, analisou
dados de mais de 20 mil usuários do aplicativo entre os meses de janeiro e julho de 2020,
e constatou que os gastos com
supermercado cresceram em
julho 42,61% em comparação
com o primeiro mês do ano.
Em março, início da quarentena no Brasil, os gastos
com supermercado tiveram
uma queda de, aproximadamente, 10% em comparação
com fevereiro.
Para o CEO da Mobills,
Carlos Terceiro, a queda no
mês de março está relacionada
com o medo das pessoas diante da incerteza da pandemia.
Os próximos meses representaram crescimento, em
abril 36,27% em comparação
com março. Em maio, um aumento mais tímido de 9,56%
com abril. Já em junho, mês
que tivemos aumento da flexibilização do isolamento em
muitos Estados, houve uma
queda de 3,92% em comparação com maio. Em julho,
os gastos com supermercado
voltaram a aumentar, no total
8,83% em comparação com o
período anterior.
VALOR GASTO POR
TRANSAÇÃO CRESCE

O estudo dos dados também analisou crescimento no
ticket médio das compras realizadas pelos usuários do app.
Nos três primeiros meses
do ano, o valor médio registrado era de R$ 450,00. Em
abril, o valor subiu 39,66%
em comparação com março e
em maio continuou a aumentar, atingindo um valor de ticket médio de R$ 644,96.
Carlos Terceiro explica
que é possível supor que essa
despesa com mercado aumentou ao ponto que de outras
categorias diminuíram, como
de lazer e viagem. “Com as
pessoas passando mais tempo
em casa e preparando a maior
parte de suas refeições é natu-

ral que o aumento ocorra”.
Já em junho, o ticket médio
demonstrou queda de 7,19%
em comparação com maio, o
que Carlos Terceiro vê também como um movimento
esperado com a flexibilização
do isolamento e reabertura
parcial dos restaurantes.
Em julho, o ticket médio
teve um pequeno crescimento
em comparação com o período anterior, de 1,69%.
Apesar da queda e do baixo crescimento, os valores de
ticket médio ainda são bem
superiores em comparação
com os três primeiros meses
do ano, já que tiveram média
de R$ 598,61, em junho, e R$
608,70, em julho.
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