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BRASIL, ALEGRIA DE BANDIDO - Reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição, mais um tocante texto do colunista
e escritor, Percival Puggina, analisando a visão de muitos brasileiros sobre como, no nosso país, a prática de crimes e corrupção
são facilitadas pelas leis, que precisam ser mais duras com a atual realidade que vivemos.
EDITORIAL - Leia na página 2

Ano VI - Edição nº 338 - Ditribuição Gratuita

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Mutirão de combate a hepatite termina neste sábado

50 mil pessoas por ano devem receber tratamento contra a doença no Brasil
O Rotary Club de Barretos, a Associação Brasileira
dos Portadores de Hepatite e a
secretaria municipal de Saúde
realizam um mutirão de testes
rápidos de Hepatite C, direcionado para homens e mulheres com mais de 40 anos.
O evento acontece até neste
sábado, dia 27, no Atacadão.
Como parte da estratégia
de prevenção das atividades do
Julho Amarelo, que alerta para
a importância do diagnóstico e
tratamento contra as hepatites,

o Ministério da Saúde divulgou o novo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais.
Atualmente, mais de 500
mil pessoas vivem com o vírus da Hepatite do tipo C e
ainda não sabem, já que se trata de uma doença silenciosa e
que geralmente não apresenta
sintomas até que se torne mais
grave. Na foto, Leandro Dona
e Lucas Mustafa, integrantes
da equipe que realiza o mutirão no Atacadão Barretos.
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A APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentista), regional de Barretos, realizou, na
última segunda-feira (22) aula
inaugural do primeiro curso de
Especialização em Ortodontia,
através de parceria com Faculdade de Odontologia APCD-FAOA. O curso terá duração de
36 meses e/ou 1.705 horas/aula
e será coordenado pelo professor mestre Raul Antônio Pinto
Neto. De acordo com o presidente da APCD Regional de
Barretos, Dr. Lúcio Antônio Pereira, o curso tem como objetivo
fornecer aos alunos noções básicas de Ortodontia e Ortopedia
funcional. “Ao final do curso, o
aluno deverá ser capaz de prever e detectar maloclusões incipientes; determinar procedimentos preventivos e interceptativos
e utilizar princípios ortodônticos
de aparatologia fixa como complemento para procedimento de
tratamento de oclusão em outras especialidades da Odontologia”, explicou Pereira.

Arquiteta de Barretos
ganha prêmio HealthARQ
Bia Gadia assina o prédio do IRCAD Améria Latina
entre outros projetos de saúde, incluindo hospitais
A arquiteta Bia Gadia, que
escolheu Barretos como sua
cidade, é a escolhida para receber o prêmio HealthARQ,
na categoria “Marcas Mais
Lembradas – Arquiteturas”,
concedido por votação.
A HealthARQ é uma revista produzida pelo Grupo
Mídia e única publicação especializada em arquitetura e
engenharia da saúde no país.
O prêmio é uma homenagem às “Marcas Mais Lembradas, as Instituições e os
Profissionais” que mais se destacaram nos últimos 12 meses
e reconhece a contribuição de
players do setor para a construção de ambientes da área de
saúde com ferramentas e soluções que contribuam para o
melhor bem-estar do paciente.
A entrega do prêmio acontece no dia 29 de agosto, no Hotel
Renaissance, em São Paulo.

Gusttavo
Lima fará
dois shows
na Festa
do Peão de
Barretos
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APCD promove curso
de especialização

Sebrae Móvel prestará atendimento
em Barretos no calçadão da rua 20
O Sebrae Móvel estará em
Barretos nesta sexta-feira, dia
26, das 9 às 16h30, no calçadão da rua 20, em frente à Associação Comercial e Industrial de Barretos (Acib).
A presença da unidade na
cidade é uma oportunidade
para os donos de micro e pequenas empresas, e também
para as pessoas que sonham
em abrir o próprio negócio,
tirarem dúvidas a partir do
atendimento gratuito de analistas da entidade.
Durante o atendimento a
pessoa recebe informativos
sobre finanças, marketing,
administração,
inovação,
empreendedorismo, planejamento e a agenda mensal das

ações do Sebrae-SP.
Para esta ação não é necessário fazer inscrições antecipadas, basta ir até o Sebrae Móvel munido da documentação
pessoal ou CNPJ da empresa.

O objetivo é fazer contato
direto com os empreendedores,
orientar quanto a questões do
dia a dia da pequena empresa e
incentivar melhorias nos resultados dos empreendimentos.

Delegacia
da Mulher
atende
em novo
endereço
a partir de
segunda-feira
Página 5

2

A Cidade

BARRETOS, 26 de julho de 2019

BARRETOS E REGIÃO

Editorial

O mito do filho perfeito

Brasil, alegria de bandido

Reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição, mais um tocante texto do colunista e escritor,
Percival Puggina, analisando a visão de muitos brasileiros sobre como, no nosso país, a prática de crimes e
corrupção são facilitadas pelas leis, que precisam ser mais duras com a atual realidade que vivemos.
Quantos policiais deixariam de morrer todo ano se
quem os matou estivesse onde
deveria estar, atrás das grades
de um presídio?
Duvido que não tenham,
todos, longo prontuário de
ocorrências, intimações, prisões e condenações a certificar sua disposição de viver
fora da lei.
Ninguém inaugura sua vida
criminosa matando policiais.
Só que nenhum daqueles eventos teve o tratamento necessário para assegurar a proteção
da sociedade. Com raras, raríssimas exceções, todos foram
conduzidos, pelas instituições,
de modo a favorecer o transgressor. Presídios brasileiros
têm porta de vai e vem.
Convivem, aqui, altos índices de criminalidade e tolerância institucional para com os
criminosos. Temos, aqui, progressistas que atrasam tudo.
Indivíduos perigosos passeiam
impunes por nossas ruas e estradas, vivendo de violações e

gerando insegurança.
Na longa lista de preceitos
protetivos que o engenho humano possa conceber para livrar a pele de bandidos, nada
há que nossa legislação, nossos ritos, usos e costumes não
consagrem. Como escreveria
Pero Vaz de Caminha ao rei
de Portugal, se vivos fossem,
“Aqui, majestade, em se roubando ou matando, nada dá”.
E não dá nada mesmo. Às
normas tolerantes, pusilânimes face ao crime, mas inclementes com a sociedade,
muitos se juntam para tornar
folgada a vida dos bandidos.
Tudo fazem para que tais atividades não tragam sobressaltos, riscos e cárcere a quem
escolher a vida criminosa.
Entre outros, verdadeira
multidão de legisladores, magistrados, professores de Direito, promotores, defensores,
advogados, comunicadores,
sociólogos, assistentes sociais,
políticos e religiosos (corações moles como merengue da

vovó) tagarelando sobre uma
nova humanidade e uma nova
sociedade, convergem esforços para obter esse efeito.
“Mas são pobres!”, dirá o
leitor, penalizado, da dura situação de tais criminosos. Pobres? Pobre é aquele brasileiro, magro como a fome, pelo
qual passei ainda há pouco na
rua. Arquejava em seu labor
de papeleiro, tracionando uma
carroça pesada, com tanto papel e papelão que seu excesso
lateral obstruía parte da outra
pista. Aquele sim é pobre.
Pobre e honesto ao ponto de
trabalhar como “animal” de
tração para não se corromper.
Talvez seja também ignorante, mas é intelectualmente
honesto como não são tantos que falam bonito em seu
nome. E o abandonam com
sua indecente carroça.
Não me venham, por favor,
falar em pobreza, infância sofrida, de quem importa toneladas de maconha, rouba carga
de caminhões, assalta bancos,

Opinião

PREVIDÊNCIA

Reforma corta pensão por morte
pela metade e prejudica os cônjuges

EXPEDIENTE

O texto da reforma da Previdência Social está sendo apreciado no Congresso e há risco
de ser aprovado com diversos
pontos controversos. Um deles
trata da pensão por morte.
Se aprovada a nova Previdência, a pensão por morte será reduzida. Hoje, ela é
de 100% para segurados do
INSS, respeitando o teto de
R$ 5.839,45.
Para os servidores públicos, além deste percentual, o
segurado recebe 70% da parcela que superar o teto. Com
as mudanças, o valor parte de
apenas 50%, aumentando em
10% para cada dependente, o
que por si só não faz sentido
algum, pois idosos raramente
têm filhos menores de idade.
Pense no seguinte caso: o
segurado idoso recebe R$ 2
mil de aposentadoria. Ele morre, deixando viúva, também
idosa. Ela não tem filhos até
18 anos que lhe proporcione
acréscimo de míseros 10% na
pensão. Ou seja, ela passará a
receber apenas metade. Com
esse valor, ela precisará pagar
alimentação, contas básicas
(água, luz, telefone, gás), além
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do convênio médico, que costuma ser o item mais caro nos
gastos dos idosos.
Outro ponto crítico diz respeito ao acúmulo de pensões.
Após a reforma, não será mais
permitido acumular pensão por
morte e aposentadoria de forma
integral. Será mantido o benefício
de maior valor e o outro será limitado a determinado percentual,
conforme a soma dos valores.
Quanto maior a soma dos
benefícios maior será este limite: 80% até 1 salário mínimo; 60% entre 1 e 2 salários
mínimos; 40% entre 2 e 3 salários mínimos; 20% entre 3
e 4 salários mínimos. E zero
acima de 4 salários mínimos.
Pensão e aposentadoria são
direitos distintos, de acordo
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
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dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

com os artigos 226 e 227 da
Constituição Federal. Na ânsia
por economizar, a equipe do
ministro Paulo Guedes se esquece de considerar a lei fundamental e suprema do Brasil.
Além disso, a equipe econômica não leva em conta,
como já é de costume, os aspectos sociais envolvidos.
De que vale uma reforma da
Previdência, que supostamente
visa o equilíbrio fiscal, se esta
influencia diretamente para que
idosos passem por problemas
financeiros, logo quando mais
precisam estar amparados?
Antônio Tuccílio
Presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos

explode carros-fortes e estoca munição pesada para lutar
contra a sociedade. E não se
peja de pôr mulher e filhos no
carro para iludir a polícia.
No topo da luta por um direito penal folgazão, que não
dê nada e não atrapalhe os
negócios, estão os poderosos
da corrupção ativa e passiva,
custodiados por caríssimos
advogados que operam num
clube muito restrito de intimidade com a Corte.
No topo da luta por um
direito penal folgazão, camarada, bonachão, estão muitos
membros do Congresso Nacional, que têm frêmitos de
ódio e temor da Lava Jato, e
que se juntam a qualquer bandido se for para tirar Sérgio
Moro da cena.
Um fio de esperança que
rompe o fio da decência. Esses
não têm por hábito atirar na polícia, mas disparam as armas da
injúria e da calúnia, assassinam
reputações e têm responsabilidade direta sobre as leis penais
e processuais que não mudam
ou mudam para pior.
No topo da luta estão os
“garantistas” do STF, sustentando princípios que os bandidos invocam e a cuja sombra
lavam seu dinheiro.

Pressão para que filhos alcancem
perfeição pode prejudicar seu desenvolvimento
Quando as pessoas descobrem que serão pais, um turbilhão de
ideias passa por suas cabeças. Imaginam se o bebê será menina
ou menino, se terá as feições do pai ou da mãe, quando aprenderá
a falar, entre outras diversas coisas. Além disso, enquanto os filhos
crescem, alguns pais os idealizam de maneira perfeita: arquitetam
sua futura carreira, hobbies, personalidade, relacionamentos e até
decisões. Toda a vida da criança é traçada na cabeça dos genitores.
No entanto, nem sempre os filhos atendem às expectativas dos pais
e os motivos são simples: são pessoas diferentes, têm seus próprios
ideais, sonhos e objetivos. O problema é que, muitas vezes, quando
isso acontece, a relação com os filhos pode ficar estremecida, pois
muitos pais não possuem maturidade para lidar com os filhos considerados por eles imperfeitos. Os pais planejam a vida dos filhos desde o nascimento. Querem que sejam bonitos, inteligentes, magros,
obedientes, que estudem, trabalhem, namorem, casem e sejam ricos. Quando um filho (a) pratica automutilação, usa drogas, tem uma
orientação sexual diferente da esperada, engorda, engravida e sonha
em ter uma profissão não muito rentável, é o caos. Inconscientemente, muitos pais projetam nos filhos o que não conseguiram realizar
em suas próprias vidas. A pressão pela perfeição pode prejudicar
crianças e jovens. Muitos desenvolvem o medo de fracassar, baixa
autoestima, depressão, ficam ansiosos, tristes e começam a cobrar
esta perfeição de si próprios. Nayara, de 19 anos, cresceu com as
altas expectativas de seus pais que, além lhe exigirem muito, sempre
fizeram questão de compará-la à irmã mais velha: “Eu tenho uma irmã
mais velha bastante exemplar, então cresci com expectativas sobre
ser como ela, ser perfeita segundo o que os meus pais consideram
como perfeição. Então, foi difícil crescer sendo cobrada indiretamente
para cumprir com certos requisitos”, relata a jovem. Os pais deveriam
fazer uma autoavaliação e refletir sobre a forma com que estão gerando expectativas sobre seus filhos, e mensurar as consequências
de suas atitudes ou da falta delas. Desta forma seria possível operar
as mudanças necessárias de maneira a garantir uma educação de
qualidade, estabelecendo um vínculo emocional e não apenas material com os filhos, aceitando suas imperfeições e escolhas. “Algumas
das cobranças que ouvi durante a vida foi sobre ser uma mulher perfeita, especialmente como esposa e dona de casa. Meus pais sempre
tiveram expectativas sobre eu aprender a fazer todos os afazeres domésticos com perfeição, já que só assim, segundo eles, eu poderia ter
êxito no futuro”, relatou Nayara. A busca dessa perfeição dentro de valores rígidos tem destruído milhares de jovens que, quando não conseguem ser o que os pais sonharam e planejaram, ficam confusos,
estressados, sem recursos emocionais e psicológicos adequados e
alguns chegam a até tentar o suicídio. É preciso aceitar a realidade tal
qual se apresenta bem diante do nosso nariz e resgatar a tolerância
à frustração e à dor, aos problemas inerentes à existência humana
que nos fazem amadurecer. É hora de aprendermos a lidar com os
problemas reais dos nossos filhos.
Tânia Queiroz
Personal & Professional Coaching e
membro da Sociedade Brasileira de Coaching
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Queres ter paz, sucesso e ser feliz? Não fale da tua vida a ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga.” (Silvio Santos)

EMPRESÁRIOS DO ANO 2019

ACIB premia empresas
mais votadas em pesquisa

Arelete Boutique

Auto Posto Berrantão

LF Pneus

Marcão Gás e Água

Destaque
em Mellyene
Silva, que
gerencia a
empresa MBT
Web, que vem
destacando
no mercado
de trabalho, e
comemora seu
1º aniversário.
Sucesso!!!

A designer de sobrancelhas e maquiadora, Cristina Soares,
está atendendo em novo local, no Espaço Natália Faria Saúde e
Estética. Na foto, ela e a empresária Natália. Parceria fechada!!!

Mercearia Pereira

Minerva Beef Shop

Quality in Copy

Rio das Pedras Country Club

A Phábrica de Ideias

Pneu Center

Luciano de
Paula Lima foi
o campeão
da categoria
masculino do
3º Day Riodas corrida de 5km, e
agradeceu todo o
apoio que recebe
da equipe Mania
de Correr e da Elo
Cross Trainning.
Parabéns
guerreiro!!!

O Parque do Peão estará fechado para visitação neste sábado, dia
27, devido à realização da Feijoada do Samaúma. No domingo
o complexo volta a suas atividades normais com horário de
funcionamento das 9h às 17h. (foto: Bruno Revolta)
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POLÍTICA

Mais 128 casas próprias são entregues em Barretos
Solenidade contou com a participação do prefeito Guilherme Ávila, que apontou mais de quatro mil unidades até o final do mandato
O prefeito Guilherme Ávila participou no último sábado
(20), da entrega de 128 casas do
Residencial Monte Alegre, construídas pela Cesari Engenharia
e Construção, na zona norte de
Barretos e que faz parte do Programa Minha Casa-Minha Vida.
“Que vocês possam ser
muito felizes em seus lares.
O sonho da casa própria está
concretizado. Parabéns”, disse o prefeito dirigindo-se às
famílias contempladas.
O prefeito ressaltou, também, que em sua gestão já

foram entregues três mil casas e outras mil e duzentas serão entregues neste mandado,
em parceria com a iniciativa
privada, totalizando mais de
quatro mil unidades.
Luiz Gustavo, diretor da Cesari Engenharia e Construção,
destacou o compromisso da empresa na entrega de um novo
conjunto habitacional, com toda
infraestrutura e pronto para morar. “Hoje é um dia de muita alegria para essas 128 famílias que,
a partir de agora, têm a sua casa
própria”, enfatizou.

A solenidade contou com
a participação do secretário
municipal de Planejamento
Físico e Territorial, Ronaldo
Câmara, e Álvaro Resende,
representante da Brito Resende, parceira no empreendimento entrando com a gleba
para as construções.
Após o ato, Guilherme
Ávila participou do lançamento de empreendimento
para a construção de apartamentos de alto padrão, que serão edificados em duas torres,
no município.

Governo e Jucesp oferecem abertura
de empresas em até 24h no Estado
Barretos vai sediar reunião da Associação
das Prefeituras dos Municípios de
Interesse Turístico do Estado

O município de Barretos
será a sede da próxima reunião de prefeitos da AMITESP (Associação das Prefeituras dos Municípios de

Interesse Turístico do Estado
de São Paulo).
O encontro acontece na
próxima semana, dias 2 e 3
de agosto, no Barretos Coun-

try Resort & Convenções, reunindo prefeitos de algumas
das cidades consideradas oficialmente Municípios de Interesse Turístico, autoridades
do Governo do Estado, deputados estaduais e federais, representantes do Ministério do
Turismo, além de outros convidados do trade turístico.
O secretário municipal de
Turismo de Barretos, Adriano
Santos, considera “uma honra”
para o município sediar um encontro dessa importância.
“Nossa meta é mostrar a
força de Barretos como destino turístico o ano todo, pois
estamos em plena campanha
para nos tornarmos uma das 70
estâncias turísticas do estado”,
comentou o secretário em entrevista à imprensa local.

Cadastro biométrico isento do pagamento
de multa termina na próxima quarta-feira
Os eleitores que ainda não
fizeram o cadastro biométrico
e que possuem pendências em
pleitos anteriores estão isentos
do pagamento de multa, caso
queiram regularizar sua situação junto ao TRE, até a próxima quarta-feira, 31 de julho.
O cadastro biométrico para
eleitores de Barretos pode ser
feito no Cartório Eleitoral, na
avenida 15 entre as ruas 18
e 20 (das 9 às 18 horas) ou
no Poupatempo, situado no
North Shopping, das 8 às 17
horas, de segunda a sexta-feira, até o final do mês.
Os interessados podem fazer agendamento prévio pelo

site do TRE (www.tre-sp.jus.
br) ou com os atendentes da
triagem no próprio local.
É necessário apresentar

documento de identificação
com foto, comprovante de
endereço e título de eleitor
(caso tenha).

Com inauguração da nova sede da Junta Comercial em
São Paulo, empreendedores terão acesso aos
serviços e processos digitalizados com mais agilidade

O governador João Doria
e a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado,
Patrícia Ellen, inauguraram
nesta quinta-feira (25) a nova
sede da Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp),
na capital paulista.
Durante a solenidade, o
governador anunciou que,
a partir de hoje, será possível realizar a abertura de
empresas de baixo risco em
até 24 horas. No início do
ano, a média era de 4 dias.
O governo de São Paulo prevê que até 2022 o empreendedor paulista consiga abrir
sua empresa em 3 horas.
Desde então, também, a
Junta Comercial oferece o
serviço de certificação digital, que funciona como uma
assinatura eletrônica, para ga-

rantir que transações e outros
serviços online tenham mais
segurança e agilidade.
Com todas essas medidas, o objetivo do governo
paulista é absorver a complexidade dos processos e sim-

plificar a vida do cidadão,
transformando a Jucesp no
“Poupatempo” do empresário e empreendedor paulista.
Em breve, os serviços serão
100% digitais e integrados
aos municípios do Estado.
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COTIDIANO

HEPATITE C

50 mil pessoas por ano devem receber tratamento contra a doença no Brasil
Como parte da estratégia
de prevenção das atividades do
Julho Amarelo, que alerta para
a importância do diagnóstico
e tratamento contra as hepatites, o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, esteve em
Campo Grande (MS), onde divulgou o novo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais.
Atualmente, mais de 500 mil
pessoas vivem com o vírus da
Hepatite do tipo C e ainda não
sabem, já que se trata de uma
doença silenciosa e que geralmente não apresenta sintomas
até que se torne mais grave.
Desde janeiro deste ano, foram enviados para todos os estados 24 mil tratamentos completos para hepatite C. A previsão é
que cerca de 50 mil pessoas sejam tratadas pelo Sistema Único
de Saúde ainda neste ano.
Para incentivar a busca pelo
diagnóstico e tratamento da
doença, o Ministério da Saúde,
em parceria com estados e municípios, pactuaram o plano de
eliminação da hepatite C até
2030. Segundo Luiza Henri-

Rotary se mobiliza para
combater a hepatite

que Mandetta, essa é uma meta
possível de ser alcançada.
“Hoje nós estamos com
todas as possibilidades que
os médicos pediam para poder fazer o tratamento melhor
para cada uma dessas pessoas.
Nós estamos ampliando a expectativa de tratamento porque temos a expectativa de
que, com o aumento da testagem, possamos chegar nesses
50 mil por ano. Nós temos
uma meta, uma meta difícil,
muito difícil, mas a gente tem
que ter até 2030, com vacina e

tratamento, ter número praticamente zero de hepatites no
Brasil”, disse o ministro.
Todas as pessoas diagnosticadas com hepatite C têm a
garantia de acesso ao tratamento, sendo que agora em 2019,
o Governo Federal fez a maior
compra já realizada no Brasil
para o tratamento da hepatite C.
Foram quase 43 mil tratamentos e outros sete mil estão
em processo de compra. Essa
ação coloca o Brasil como
protagonista mundial no combate a essa doença.

Consumidores pretendem gastar até
R$100 com presentes para o Dia dos Pais
Apesar da crise econômica,
o Dia dos Pais, dia 11 de agosto, não passará em branco para
muitos brasileiros neste ano.
É o que mostra uma pesquisa feita pelo Méliuz com 7.300
consumidores que utilizam o
cashback em suas compras. O
levantamento ouviu 6.271 pessoas de todo o Brasil e 1.035
somente de São Paulo.
Os dados apontam que 68%
pretendem gastar entre R$ 51
e R$ 100 com presentes para
o Dia dos Pais. Os itens preferidos para homenageá-los são
roupas (1ª opção), acessórios e
calçados (2ª opção), perfumes e

cosméticos (3ª opção) e eletrônicos e informática (4ª opção).
Uma semana de antecedência é o prazo para fazer
as compras. Em São Paulo, a
preferência é por lojas online. Já no restante do Brasil, a
predileção é por compras em
e-commerces e lojas físicas.
A maioria dos participantes do levantamento (3.500
pessoas) afirma que irá utilizar o cartão de crédito como
forma de pagamento. O
cashback, neste caso, se torna
aliado na hora de economizar,
pois os clientes recebem parte
do valor das compras de volta.

Há, ainda, quem vai trocar
os presentes físicos por mensagens na hora de homenagear os papais: 42% dos respondentes disseram que irão
enviar mensagens de Dia dos
Pais pelo celular, seguido por
carta escrita à mão.
DATA EM ASCENSÃO
O Google registrou um
crescimento médio de 19% em
buscas por presentes para os
pais em 2018. No e-commerce,
por exemplo, foi a segunda data
sazonal com o melhor número
de vendas, registrando R$ 5,1
milhões de pedidos.(Imagem:
Google Survey para FH)

O Rotary Club de Barretos,
a ABPH (Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite)
e a Secretaria Municipal de
Saúde, realizam, nesta semana, um mutirão de testes rápidos de Hepatite C, direcionado
para homens e mulheres com
mais de 40 anos.
O evento acontece até
neste sábado, dia 27, no
Atacadão, com o objetivo
de quebrar o grande silêncio
que existe sobre a doença,

diagnosticando portadores do
vírus, que desconhecem a situação que se encontram.
O teste é muito fácil e rápido. Basta uma picada no dedo
para coletar uma pequena
amostra de sangue. O diagnóstico sai em poucos minutos.
“O teste é seguro, sigiloso e feito com punção digital,
parecido com exame de glicemia, não sendo necessário
estar de jejum. O resultado é
liberado em cerca de 15 mi-

nutos, portanto, os pacientes
podem levar seus resultados
na hora”, informou Thatyaine Schiapati, coordenadora
do Ambulatório de Doenças
Infecto Contagiosas.
A doença é assintomática
até as suas fases mais avançadas e, geralmente, quando
o portador percebe os primeiros sintomas, já é tarde demais e a única possibilidade
de cura seria um transplante
de fígado.
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Devedores do SAAE podem parcelar
dívida até no cartão de crédito
Trabalhador brasileiro tem acesso cada vez
mais reduzido ao seguro-desemprego
Na comparação com outros 97 países que adotam o programa, Ipea constatou que a
taxa de cobertura do auxílio vem caindo apesar do aumento do desemprego

Uma instrução normativa
publicada na edição da última terça-feira (23), na edição
online da Folha de Barretos
(jornal oficial da prefeitura),
regulamenta a forma de parcelamento dos débitos relativos a taxas de uso de água e
esgoto, junto ao SAAE.
Segundo a superintenden-

te da autarquia, Elaine Pereira
Gomes, os débitos poderão
ser parcelados com entrada
mínima de 10% e máxima de
30% do valor do débito. O
valor remanescente pode ser
pago em até 35 parcelas fixas.
A medida é válida para
munícipes na pessoa física e
jurídica e os débitos, também,

podem ser parcelados no cartão
de crédito em até 12 parcelas fixas, mais as taxas da operação.
Poderão a aderir ao parcelamento os proprietários dos
imóveis, clientes já cadastrados, cônjuge ou companheiro
do proprietário dos imóveis, filhos ou equiparados e terceiros
autorizados pelos proprietários.

Delegacia da Mulher atende em novo
endereço a partir de segunda-feira
A delegada Denise Vichiato Polizelli confirmou que a partir da próxima segunda-feira (29),
a DDM (Delegacia Defesa da Mulher), de Barretos, passará a atender em novo endereço, na
rua 18 entre avenidas 29 e 31. Em virtude da mudança, a delegacia não estará atendendo na
avenida 27 nesta sexta-feira (26). Todos os atendimentos estão sendo realizados na Seccional
de Polícia, na avenida 17 esquina da rua 12, onde funciona o plantão da polícia civil.

APLICATIVO DE ENVELHECIMENTO

Estudo comparativo entre a
falta de empregos e o uso do seguro-desemprego mostrou que
o sistema de proteção aos trabalhadores brasileiros é um dos
menos generosos do mundo.
De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), em parceria com o
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento
Inclusivo (IPC-IG), a taxa de
cobertura do auxílio é baixa e
vem caindo nos últimos anos,
apesar do aumento no número
de desempregados.
Em 2015, ao menos 7,8%
dos brasileiros fizeram uso
do seguro-desemprego. Em
2018, quando a taxa de desemprego atingiu 12,2 milhões de trabalhadores, apenas 4,8% dos desempregados
tiveram acesso ao benefício.
Na prática, os dados revelam que, com o aumento do
desemprego e uma cobertura
menor, o país tem garantido
proteção apenas a até 600 mil
trabalhadores desempregados, segundo o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz
Lúcio, em entrevista à jornalista Marilu Cabañas, da Rádio Brasil Atual.

“Há uma redução bastante
significativa que, se colocada
no contexto internacional mostra que o Brasil é um dos países
com menor taxa de cobertura”,
destaca Clemente sobre o estudo, que compara a situação
brasileira com outros 97 países
que adotam mecanismo similares de seguridade social.
“Isso acontece porque, por
um lado, nós temos uma taxa
de informalidade muito elevada, uma ausência de vínculo
laboral estável e protegido
com o registro da carteira de
trabalho e, por outro lado,
temos uma rotatividade que
é grande. Trabalhadores são
contratados e demitidos numa
velocidade rápida. Também o
seguro-desemprego é praticado no Brasil com regras que
tornam muito difícil o acesso

ao benefício”, aponta o diretor técnico do Dieese.
O valor mensal do seguro-desemprego pode variar
de um salário mínimo a R$
1.735,29, pagos em três a
cinco parcelas, a depender do
tempo trabalhado.
Em 2016, quando as regras
de acesso se tornaram mais rígidas, 1,65% do orçamento
público foi gasto com o programa. Em países da Europa,
onde o tempo de proteção é
maior, o seguro-desemprego
corresponde em média a 4,6%
dos orçamentos.
“No seu conjunto, o seguro-desemprego, infelizmente,
está longe de proteger os trabalhadores que se encontram
na situação de desemprego
no Brasil”, conclui Clemente.
(Fonte: RBA)

A Fundação Procon-SP,
vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, disponibilizou
em seu site um questionário
com dez perguntas relacionadas ao bloqueio de ligações
indesejadas de telemarketing.
O objetivo é identificar
a percepção do consumidor
com relação ao Sistema de
Cadastro de Bloqueio ao Telemarketing disponível na

página da fundação e, a partir
do resultado, promover ações
para aperfeiçoar o serviço.
A pesquisa quer detectar,
dentre outras coisas, se o cidadão tem linha telefônica cadastrada no “Não me Ligue”
(Bloqueio de Telemarketing)
do Procon-SP e se as empresas respeitam a vontade do
consumidor de não ser perturbado a qualquer hora do dia

com ligações indesejadas.
Com base nas conclusões
desse levantamento, a Fundação
Procon-SP poderá promover várias ações, tais como, elaboração
de materiais educativos, orientações em cursos e outras ações
pertinentes para esclarecer dúvidas do consumidor referentes
ao tema pesquisado e, também,
realizar operações fiscalizatórias
no setor e aperfeiçoar o sistema.

O FaceApp não respondeu ao Procon-SP “Não me ligue” – bloqueio de telemarketing
Google e Apple são solidariamente responsáveis pela ausência de
informação aos consumidores. FaceApp não respondeu

A Fundação Procon-SP,
vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, considera que
Google e Apple são responsáveis pela ausência de informações do aplicativo FaceApp.
No dia 18 de julho, FaceApp, Google Brasil Internet e
Apple Computer Brasil foram
notificados a esclarecer quais
as políticas de coleta, armazenamento e uso dos dados dos
consumidores que utilizam o
aplicativo de envelhecimento.
Nas respostas, a Apple e o
Google afirmam que não são
desenvolvedoras e que apenas
disponibilizam a plataforma
para distribuição de aplicativos para os usuários. E, ainda,
que os desenvolvedores devem concordar em proteger a
privacidade dos usuários.
Nas lojas App Store e Google
Play é possível consultar a polí-

tica de privacidade do aplicativo
FaceApp, link que direciona para
o site do desenvolvedor.
Todavia, as informações
estão todas em língua inglesa, o que impossibilita que
muitos consumidores tenham
conhecimento do conteúdo e
contraria a legislação.
O Código de Defesa do
Consumidor prevê que um dos
direitos básicos é a informação
adequada, clara e em língua portuguesa. Além disso, o Código
de Defesa do Consumidor prevê

a responsabilidade solidária dos
fornecedores na disponibilização dos produtos e serviços no
mercado de consumo, ainda que
pela ausência de informações.
Deste modo, as empresas
Google e Apple respondem
pela ausência de informações
do aplicativo FaceApp.
A equipe de fiscalização
conduzirá uma apuração mais
aprofundada e adotará medidas e sanções com base no
Código de Defesa do Consumidor, comentou a fundação.
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Governo divulga calendário de saques do FGTS para 2020
O saque-aniversário valerá a partir de 2020 para quem optar por
receber parte do FGTS a cada ano; trabalhador então não poderá sacar
o dinheiro em caso de rescisão de contrato de trabalho
O governo divulgou nesta
quinta-feira (25), por meio de
medida provisória publicada
no “Diário Oficial da União”,
o calendário de saques do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) em 2020.
Trata-se do saque-aniversário, modalidade que permitirá pagamentos anuais para
quem tem dinheiro no fundo,
seja de contas ativas ou inativas. O cronograma é de acordo com o aniversário do beneficiário e traz apenas os meses
de saques para quem nasceu
no primeiro semestre.
Em 2020, os saques para
os aniversariantes do primeiro
semestre terão o seguinte cronograma:
- Nascidos em janeiro e fevereiro - os saques serão efetuados no período de abril a
junho de 2020;
- Nascidos em março e
abril - os saques serão efetuados no período de maio a julho de 2020;
- Nascidos em maio e junho - os saques serão efetuados no período de junho a
agosto de 2020.

O Ministério da Economia
informou que, após junho, os
saques poderão ser feitos no
mês de aniversário do trabalhador. A partir de 5 de agosto, a
Caixa Econômica Federal dará
mais detalhes, como cronograma e canais de atendimento.
O saque-aniversário valerá
a partir de 2020 para quem optar por receber parte do FGTS
a cada ano. Nesse caso, os interessados em migrar para a modalidade terão que comunicar
a decisão à Caixa Econômica
a partir de outubro deste ano.
Ao confirmar a mudança,
o trabalhador não poderá efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho.
O trabalhador que optar
pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade que
permite o saque total em caso
de demissão sem justa causa
dois anos depois da mudança.
No entanto, quem optar pelo
saque-calendário continuará
com direito à multa de 40%
sobre o valor total da conta.
De acordo com o Ministério
da Economia, a migração não é
obrigatória. Se o trabalhador não

comunicar à Caixa a intenção de
aderir ao saque-aniversário, permanecerá na regra anterior.
Mesmo optando pelo saque-aniversário, o trabalhador poderá retirar o saldo do
FGTS para a casa própria, em
caso de doenças graves, de
aposentadoria e de falecimento do titular, algumas das hipóteses previstas para saque.
Na modalidade saque-aniversário, o valor do saque anual
será um percentual do saldo da
conta do trabalhador. Para contas com até R$ 500 será liberado 50% do saldo, percentual
que vai se reduzindo quanto
maior o valor em conta.
Para as contas com mais de
R$ 500, os saques serão acrescidos de uma parcela fixa. Portanto, os cotistas com saldo
menor poderão sacar anualmente percentuais maiores
Em caso de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque será feito na
seguinte ordem:
- contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, iniciado pela conta que
tiver o menor saldo;

- demais contas vinculadas, iniciado pela conta que
tiver o menor saldo.
A partir de 2021, o saque
deverá ser feito no primeiro
dia do mês do aniversário até
o último dia útil do segundo
mês subsequente.
Portanto, se a data de aniversário for dia 10 de março,
o trabalhador terá de 1º de
março até o último dia útil de
maio para efetuar o saque.
O trabalhador que decidir
migrar para o saque-aniversário
poderá dar os recursos do FGTS
recebidos anualmente como garantia para empréstimo pessoal.
O modelo é similar à antecipação da restituição do Imposto de
Renda. O trabalhador pega um
empréstimo no banco e dá como
garantia o valor que terá a receber no saque anual.
O pagamento das parcelas
do empréstimo será descontado
diretamente da conta do trabalhador no fundo, no momento
em que a transferência do recurso do saque-aniversário for
feita. O governo aposta na redução das taxas normalmente
oferecidas para pessoas físicas.

Começaram dois pagamentos diferentes do PIS
Trabalhadores começaram
a receber nesta quinta-feira,
(25) dois pagamentos diferentes relativos ao PIS/Pasep.
Um deles é o abono salarial de até R$ 998 para quem
trabalhou com carteira assinada em 2018. O outro é o
rendimento anual do fundo
PIS/Pasep, pago somente para
quem trabalhou com carteira
assinada entre 1971 e 1988 e
ainda não sacou os recursos.
O abono do PIS (para funcionários de empresas privadas) está liberado para quem
nasceu no mês de julho. O do
Pasep (servidores públicos)
está disponível para funcionários com final de inscrição zero.
O calendário de saques segue o mês de nascimento dos
beneficiários do PIS e o número de inscrição no Pasep.
Os pagamentos vão até 30 de
junho de 2020.
A liberação seguinte será
em 15 de agosto para quem
nasceu em agosto (PIS) ou para
quem tem final de inscrição 1
(Pasep). Não é obrigatório tirar
o dinheiro já. O saque pode ser
feito até 30 de junho de 2020.

O valor pago é de até um salário mínimo (R$ 998 em 2019)
e varia de acordo com o tempo
trabalhado. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou por
um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo.
Os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exem-

plo, teria direito a R$ 83,17 de
abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 84.
Como o salário mínimo
costuma ser reajustado anualmente, os trabalhadores que,
conforme o calendário, só puderem sacar o abono no ano
que vem poderão receber valores diferentes.
Tem direito quem traba-

lhou com carteira assinada
por, pelo menos, 30 dias em
2018, entre outras situações.

Liberação do FGTS deve
aquecer setor de comércio
e serviço, projeta
Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas
Segundo a entidade, a injeção de
28 bi deve fazer com que o brasileiro
aumente o consumo nos próximos meses

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) espera que a decisão
do governo federal, de liberar
aos trabalhadores os saques
de contas ativas e inativas do
Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, o FGTS, aqueça o
setor de comércio e serviço.
Segundo o gerente da
CNDL, Daniel Sakamoto, a
injeção desses recursos deve
fazer com que o consumidor
aumente o consumo, o que
vai movimentar a economia.
“O setor de comércio e
serviço no país é o setor da
economia que mais tem peso
no PIB e que mais movimenta
a contratação de pessoas no
país. Esse segmento movimenta um volume de mais de
4 trilhões por ano. E, com essa
crise econômica que a gente está passando, é um setor
que tem sido muito sofrido.
Então, a liberação do FGTS
vai movimentar a economia,

colocando recursos nas mãos
das pessoas, ou para pagar dívida ou para utilizar no consumo. Ou seja, vai reaquecer
um setor tão importante como
o nosso”, enfatizou.
Em abril deste ano, o Indicador de Uso do Crédito,
apurado pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), mostrou que 17% dos
consumidores brasileiros tiveram crédito negado ao tentarem fazer compra a prazo.
Segundo o levantamento,
a principal razão para a negativa é o fato de estarem com
o nome inserido em cadastros
de inadimplentes (27%).
De acordo com o governo
federal, os saques do FGTS
serão de até R$ 500 por conta. A expectativa é que 28
bilhões de reais estejam à
disposição dos brasileiros a
partir de setembro deste ano.
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Gusttavo Lima fará
dois shows na Festa
do Peão de Barretos

A organização da Festa do
Peão de Barretos confirmou que
o cantor Gusttavo Lima fará
dois shows durante o evento.
Além da apresentação já
anunciada no dia 17 de agosto,
o sertanejo também será uma
das atrações do dia 24.
Ricardo Rocha presidente
de Os Independentes, declarou
que a novidade é um presente
para os fãs. “Recebemos
inúmeros pedidos para que

o Gusttavo Lima estivesse
presente no segundo final de
semana do evento e, com muito
empenho das duas equipes
de produção, conseguiremos
fazer a felicidade deles que
são fãs, tanto da festa quanto
do artista”, afirmou.
Ambos os shows serão no
palco do Estádio de Rodeios.
No dia 24 se apresentam
também Jorge & Mateus,
Bruno & Marrone e Mano

Walter. Na programação do
palco Amanhecer estão Cleber
& Cauan, Yasmin Santos e
Antony & Gabriel.
Já no primeiro sábado, dia
17, estão na programação do
estádio, Simone & Simaria e
Alok. No Amanhecer estão
Kleo Dibah, Marquinho
Guerra e DJ Kevin.
Os ingressos estão à venda
no site barretos.totalacesso.
com (Foto: Bruno Revolta)
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