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Prefeitura antecipa a vacinação
de idosos de 72 a 74 anos

Sindicato rural recebe 1,7 mil testes
rápidos de COVID para testar
trabalhadores e agropecuaristas
O “Programa Semear da Esperança”, idealizado pelo Sistema FAESP/SENAR-SP (Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de São Paulo/Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural), com apoio da Fiocruz,
já distribuiu cerca de 270 mil
testes rápidos de Covid-19 para
130 sindicatos rurais paulistas.
O produtor rural, Ênio
Melo Rodrigues, presidente do
Sindicato Rural do Vale do Rio
Grande, confirmou o recebimento de uma remessa de 1,7

mil testes para serem aplicados
em trabalhadores e agropecuaristas atendidos pelo sindicato.
“Continuamos as atividades para testar os trabalhadores e os agropecuaristas, que
nunca pararam de trabalhar,
mesmo com todos os impactos da pandemia”, comentou
Ênio Rodrigues.
Ele explicou também que
os trabalhos de aplicação dos
testes são realizados em parceria com a secretaria municipal de Saúde.

“Essa aproximação do sindicato rural com o poder público é prioridade e vem contribuindo para essa importante
ação em prol da saúde pública”,
completou o produtor rural.
O trabalho do Programa
Promovendo a Saúde no Campo do SENAR-SP é realizado
através dos sindicatos rurais,
coordenadores e está em curso
há dois meses, com o objetivo
de realizar testes do tipo IGG/
IGM nos produtores e trabalhadores rurais paulistas.

Prazo para pedido de isenção de água e esgoto
para as entidades filantrópicas termina dia 31

A direção do SAAE Barretos emitiu um comunicado
nesta semana, lembrando que
o prazo para regularização da
isenção de 75% do consumo
de água e servidão de esgoto

para as entidades filantrópicas
se encerrará no próximo dia
31 de março.
Segundo a autarquia, os
responsáveis pelas entidades
devem procurar o setor de

protocolo, sendo necessária
a apresentação dos seguintes
documentos:
- Requerimento assinado e
datado; Cópia do Estatuto devidamente registrado; Cópia da
Ata de eleição da Diretoria; Relatório de atividades do ano de
2020; Cópia do Balanço anual
encerrado em 31/12/2020 e assinado pelo contador – CRC; Cópia do CNPJ; Cópia do alvará de
licença para funcionamento.
Segundo a direção do
SAAE, “o não comparecimento até esta data acarretará no
cancelamento do benefício”.

Conheça a galeria de ex-presidentes do
Conselho de Administração do Rio das
Pedras Country Club de Barretos
O Conselho de Administração é um dos órgãos diretivos do RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB, representativo dos sócios e tem função decisória sobre qualquer matéria de interesse da associação. Recentemente
foi atualizada a página de ex-presidentes do conselho,
onde são expostas as fotos e informações sobre suas
atuações frente à administração do clube campestre. No
endereço: https://rpcc.com.br/administracao/ex-presidentes-do-conselho/ você terá acesso a fotos, aos mandatos e as biografias de cada presidente que marcaram
seu nome na história do clube. O atual presidente do
Conselho de Administração é o advogado dr. Cristiano
Ferraz Barcelos, com mandato até 2022.

Barretos recebeu o 11º lote
de vacinas contra a Covid-19
do governo do Estado e a prefeitura anunciou a antecipação
da vacinação no formato Drive
Thru para esta sexta-feira (19)
e para segunda-feira (22). Nesta etapa serão atendidos idosos
na faixa etária de 72 a 74 anos.
A ação é coordenada pela secretaria municipal de Saúde com
o apoio da secretaria municipal
de Ordem Pública. Nesta última
remessa foram recebidas 2.590
doses de vacinas, que atenderão
100% da faixa etária de 72 a 74
anos, o que corresponde a 1.971
idosos. As doses restantes serão
para a continuidade de outros
grupos (75-76 e 80- 84 anos).
A vacinação funcionará por
meio de senhas distribuídas pelo
percurso do drive. Para agilizar
o processo, a triagem dos pacientes será realizada através
da apresentação de documentos

com fotos e que contenha o número do CPF. Após o cadastro,
serão liberados para a área interna do estacionamento do Rochão, onde receberão a vacina.
Simultaneamente, nas unidades de saúde dos bairros América, Barretos 2, Marília e Pimenta também haverá vacinação. Já
os pacientes pertencentes aos
territórios de Estratégia de Saúde da Família: Ibirapuera, Nova
Barretos, CSU, Luis Spina, Cecapinha, Cristiano de Carvalho,
Derby Clube, Los Angeles e São
Francisco, receberão as equipes
de vacinação domiciliar.
Para o secretário de saúde, Kleber Rosa, o drive thru
é mais uma forma de evitar
aglomerações de pessoas em
um só local. “No drive thru,
cada um fica no seu carro, evitando assim aglomeração, que
é o que mais precisamos neste
momento.” reforçou.

Paula Lemos visita o AME e pede
agilidade na instalação de leitos

Na última terça-feira, 16 de
março, a prefeita Paula Lemos,
junto do secretário de Saúde,
Kleber Rosa, visitou o AME
(Ambulatório Médico de Especialidades) de Barretos,
onde se encontram as instalações dos novos leitos que estão sendo programados para se
tornar UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento de pacientes com Covid19.
De acordo com a coordenação do AME, ainda faltavam alguns equipamentos
para a finalização da unidade,
porém, a parte física já estava

adequada, com os doze leitos
desocupados e equipe de profissionais de saúde recebendo
treinamento especial para este
momento de crise pandêmica.
“Fico emocionada em ver o
engajamento dos enfermeiros,
dos técnicos-administrativos e
dos médicos que estão dispostos
a continuar nesta luta, na linha de
frente, enfrentando essa doença
invisível”, afirmou a prefeita.
“Acredito que juntos, seguiremos abraçando a causa,
com dedicação extrema, total
entrega e amor ao próximo”,
ressaltou a prefeita.

União entre
Acib e North
Shopping
realiza sorteio
de chocolates
na Páscoa
da União

O North Shopping Barretos e a ACIB (Associação
Comercial e Industrial de
Barretos) se uniram para a
realização de um grande sorteio, batizado de Páscoa da
União, premiando com mais
de 40 ovos de chocolates, entre eles, dois ovos de 5 quilos.
Para concorrer, basta
acessar o perfil da associação
na plataforma Instagram, @
acibbarretos, até o próximo
dia 25, procurar pela imagem
da ação promocional e seguir
todas as regras descritas no
texto legenda da postagem.
A presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, explicou
que “a união com o North
Shopping engrandeceu ainda mais o que era, a princípio, uma ação mais simples,
deixando-a ainda mais saborosa com os ovos de marcas presentes no centro de
compras”, revelou Rossini.
Página 5

Paulo Correa
questiona se
profissionais dos
serviços essenciais
serão priorizados
na vacinação
contra COVID-19
realizada pela
prefeitura
Página 4
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Com coração de pai

Sandro Arquejada, missionário da Comunidade Canção Nova e autor de diversos livros
nos oferece este texto inspirador nesta data de comemoração a São José. Segue.
O Papa Francisco, por meio
do documento “Patris Corde”
proclamou 2021 como o Ano
de São José. Esse documento,
cuja tradução significa “Coração de pai”, aborda, justamente, o coração paterno, cheio
de amor e acolhimento de São
José ao seu filho adotivo, Jesus.
Interessante notar que, em
meio aos novos rumos que a
humanidade tomou forçosamente, devido à pandemia,
muitos homens tiveram que
estar mais tempo presente em
casa, trabalhando remotamente. Mesmo que tenha sido por
uma obrigação, converteu-se
em chance, para o pai estar
mais presente na vida dos filhos e da esposa.
Com a revolução industrial, o homem se viu obrigado a sair de sua oficina, sua
lavoura, enfim, de seu meio
de sustento, que geralmente
ficava ao lado ou próximo de
sua casa e possibilitava tanto o contato afetivo, como a
transmissão de sua profissão
aos seus filhos.
Ir para as fábricas, para as
cidades, provocou, em muitos
casos, o distanciamento dos
filhos. Até nessa época, o pai
era muito mais presente na
vida dos seus rebentos.
No século passado, foram
as mulheres que tiveram inserção no mercado de trabalho,

provocando outra mudança de
comportamento na sociedade. Vemos hoje muitos filhos
criados pelos avós ou em creches e escolinhas infantis ou
simplesmente, pela mãe, que
sendo solteira ou mesmo casada, assume sozinha o cuidado das crianças.
Um outro Papa, São João
Paulo II, em meados dos anos
80, afirmou que a plenitude
do ser masculino está na paternidade. Ou seja, quando o
homem se torna pai, descobre
um motivo nobre em sua existência, desde que doe tudo o
que ele é e tem, pela vida e
pelo bem de alguém indefeso
e dependente dele, seu filho.
Nenhum ser humano chega
à plenitude de si, a razão de sua
existência, sem compreender
que fazer o bem ao outro é o
verdadeiro motivo de sua vida.
A busca por satisfação e
realização de metas próprias
são boas, mas nos preenchem
até o ponto em que começamos a desejar outro objetivo
ainda maior.
A vida dos santos nos ensina que dedicar-se a salvar,
proteger e suprir o semelhante
traz uma realização que não
se compara a nenhuma outra.
Para termos um exemplo,
cito o trabalho dos médicos que
se voluntariam em países subdesenvolvidos e me pergunto:

será que algum deles tem dilemas existenciais em sua alma?
Creio que não, porque quando
fazemos o bem sem esperar retribuição, salvamos, primeiramente, a nós mesmos.
Assim também será com
um pai e uma mãe que abrem
mão de certos confortos para
si mesmos e se dedicam em
tempo, à amizade ou ensinando algo a seus filhos, e se esforçam para vê-los felizes.
Esse documento “Patris
Corde” tem muito a ensinar, a
nós homens, nesse tempo atual.
Nem é necessário gerar na car-

ne para colocar isso em prática.
Eis o que disse o Papa
Francisco: “A felicidade de
José não se situa na lógica do
sacrifício de si mesmo, mas na
lógica do dom de si mesmo”.
Se fizermos por amor, não se
torna obrigação ou peso.
“O mundo precisa de pais”,
precisa de Josés que, com coração de pai, acolham, dêem
de si mesmos aos filhos, às esposas, aos jovens, aos idosos,
aos menos favorecidos, enfim, ao próximo! Aprendamos
a ser inspirados por São José
em nossas atitudes.
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da pelo Datafolha em 2020,
cerca de 96% dos brasileiros
têm o desejo de ser mais solidário e buscam fazer o bem
mas, às vezes, não sabem
como colocar isso em prática.
O período da pandemia da
covid-19, que assolou toda
população, também influencia
o perfil de doação. De acordo
com pesquisa realizada pelo
Data Favela, parceria do Instituto Locomotiva, da Central
Única das Favelas (Cufa) e da
Favela Holding, aproximadamente 49% dos brasileiros
fizeram algum tipo de doação
durante esse período.
Esse índice é ainda maior
nas favelas, onde cerca de
63% dos moradores contribuíram com doações.
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FASE DURA 1
Com o retorno das fases mais
duras da quarentena para evitar
contágio da Covid-19, empreendedores voltam à Justiça na tentativa de obter liminar e reabrir
os estabelecimentos. Até o momento, ninguém conseguiu aval
da Justiça para reabrir os locais
de trabalho.
FASE DURA 2
A falta de alimentos em casa
e a dificuldade de pagar as contas sinalizam o desespero dos
empreendedores de Barretos e
de outros municípios. As restrições impostas estão afetando a
renda para subsistência. Segundo uma fonte segura, estão ferindo o direito constitucional da
dignidade humana. Muitos estão
trabalhando na clandestinidade.

Opinião
Comum nas rodas de conversa, em ações de empresas e
campanhas publicitárias, a solidariedade é um tema bastante abordado pelo brasileiro.
Conhecido como um povo
que acolhe e contribui com o
outro e com as necessidades
à sua volta, todos nós costumamos nos reconhecer como
solidários. E isso é verdade.
Mas, será que sabemos para
onde direcionar a nossa efetiva contribuição?
Não que uma causa anule
a outra; entretanto, existem
diferentes formas de agir com
solidariedade, seja doando
tempo, acolhimento, ações
em comunidades e, claro,
também a financeira.
Segundo pesquisa realiza-
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Isso aponta um questionamento importante de uma
faixa salarial que pode utilizar diversas ferramentas para
doação. Uma delas é o Imposto Solidário, que é pouco difundido no país, mas se trata
de uma opção que deveria ser
mais utilizada pelas pessoas
em geral.
Todo contribuinte que opta
pelo modelo completo na hora
da declaração pode direcionar
até 3% do Imposto de Renda
para instituições sociais - dinheiro que já seria pago ao
governo de qualquer maneira.
Essa destinação permite
escolher uma causa e acompanhar de perto o uso desse
dinheiro e os avanços dos projetos que apoiamos.
Segundo dados da Receita
Federal, mais de 97% das pessoas estão aptas a destinar o
Imposto de Renda, mas não o
fazem e o potencial de doação
chega a 4 bilhões. Esse montante garantiria a continuidade, expansão e até a criação
de inúmeros projetos.
Sobretudo, no momento
da pandemia da covid-19, em
que as instituições não conseguem realizar grandes eventos de arrecadação, é uma das
formas mais utilizadas para
arrecadar recursos.

Como estamos em um
tempo de constantes mudanças, todos temos uma nova
chance de fazer diferente.
O período de declaração
do Imposto de Renda vai até
dia 30 de abril, e para todos
aqueles que optam pela declaração no modelo completo, eu
convido a um olhar diferente
para seu Imposto e o direcionamento para causas sociais.
Para conhecer o passo a
passo do processo basta acessar o site: impostosolidario.
org.br e conhecer projetos de
alto impacto em regiões de
vulnerabilidade social.
Se a máxima diz que somos
um povo solidário, podemos
provar que utilizamos de todas
as formas para fazer o bem.
Rodolfo Schneider
Gerente de Captação
de Recursos do Marista
Escolas Sociais

FASE DURA 3
As restrições impostas pelos
governantes podem levar à depressão, desamparo, desesperança e, consequentemente, ao
suicídio. Ao completar um ano
de pandemia, ainda não se viu
ou ouviu falar de um programa
de saúde para diminuir os fatores
de riscos e aumentar a proteção.
VEREADOR PREOCUPADO
Carlão do Basquete (PSD)
disse que já perdeu as contas
dos valores aprovados para cobrir despesas relacionadas ao
combate à Covid-19 em Barretos. O vereador também está
preocupado com o monopólio
que está se instalando na saúde do município.
DISCURSO PODE MUDAR
Em tom de brincadeira, Paçoca (SD) pediu para que o vereador Carlão do Basquete (PSD)
resolva logo a sua situação e venha para a base aliada. “O discurso dele vai mudar. Está faltando
carinho e amor”.
CONTATO COM DEUS
Dom Milton Kenan Junior
emitiu uma nota expressando a
“insatisfação” do clero em relação
às restrições impostas pelo governador de São Paulo, João Dória (PSDB), a partir de 15 de março. Em reação, disse que “nada
substitui a participação dos fiéis
à Eucaristia”. O decreto considera
a Santa Missa como um “serviço
não essencial”.
LOCKDOWN É FAKE
Em nota enviada à imprensa nesta quinta-feira (18), a
prefeitura de Barretos descartou a decretação de lockdown
já que trabalha pela instalação
de novos leitos. A informação
veio após a circulação de fake
news nas redes sociais. O lockdown acontece com o início do
colapso na ocupação das UTIs.
SEM OCUPAÇÃO
Enquanto municípios amar-

gam o lockdown por conta do colapso da falta de leitos de UTI, Nova
Granada (SP) tem 150 leitos prontos e sem pacientes. Já Mairinque
(SP), localizada próximo da capital,
tem situação parecida.
TROCA TROCA
Agora que o governador
João Doria (PSDB) reduziu os impostos da carne e do leite para
ajudar as famílias pobres que
estão sem dinheiro para comer
até produtos da cesta básica,
os deputados estaduais votarão
os auxílios emergenciais que o
Estado de São Paulo quer dar.
Estima-se pagamento de R$ 450
por mês.
A FAVOR E CONTRA
Foram muitas as manifestações por todo o Brasil de gente
que quer manter ou ampliar o
apoio ao governo de Jair Bolsonaro. No Estado de São Paulo, as
mesmas manifestações foram
contra o governador João Doria
(PSDB).
CONCESSÃO DE
AEROPORTOS
A Secretaria Nacional de
Aviação Civil autorizou a concessão de 22 aeroportos no Estado
de São Paulo, incluindo os de
Barretos, Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto. A portaria foi
publicada no Diário Oficial da
União de 18 de março.
RESUMO DA ELEIÇÃO
Carlão Pignatari (PSDB) foi
eleito presidente da Assembleia Legislativa para o mandato 2021/ 2022. Luiz Fernando
(PT) ocupa a 1ª secretaria e
Rogério Nogueira (DEM) a 2ª
secretaria. Os partidos que levaram os demais cargos foram:
Republicanos, PL, Progressistas, PSB, MDB e Podemos. O
PSDB comanda o Legislativo
há 14 anos.
PERGUNTA CHATINHA
Para incentivar a volta ao
trabalho de forma segura, porque os governantes priorizaram a vacinação dos idosos ao
invés da classe trabalhadora?

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que o que está acima
do nosso entendimento é apenas um fato em outras dimensões e que no reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder.” (Charles Chaplin)

A última quarta feira (17) foi dele, Raphael Ramos, rapaz de
alma pura e que faz tudo para agradar quem está ao seu redor.
Ele, que é profissional multitarefas no Poupatempo Barretos,
curtiu seu niver recebendo centenas de mensagens de carinho
em suas redes sociais. Parabéns Rapha, meu melhor influencer
digital! E que todos os seus sonhos se realizem! Felicidades!!!
Guilherme Britto Esteves da Silva colou grau na última
sexta-feira (12). O mais novo cirurgião dentista da City está
de malas prontas para trabalhar em Porto Seguro/BA,
com seu irmão João Vitor Esteves da Silva também atuante
da mesma profissão. Sucesso! (foto: Danilo Borges)

A terça-feira (16) foi de festa, bolo, guaraná e muitos doces
para essa lindeza, Ester Mota Santos, que completou seu 1°
aninho. Os mimos e paparicos ficaram por conta dos pais
André e Janaína, dos irmãos João Victor, Matheus e Jéssica, e
o carinho dos familiares. Parabéns! (foto: Camila Siqueira)

Rosemary Aparecida Rocha Marin, é professora da rede municipal de ensino, adora militar nas redes e contagia todos com
seu bom humor. Ela completou idade nova no último dia (15).
A comemoração foi restrita com a presença dos filhos, Camila,
Milene e Lucas, juntos dos netos Henrique, Bernardo e Ana
Júlia, e dos genros Gilberto e Joelmir. Parabéns Rose!

Júlio Furtado e Maria Júlia Lopes estão contando os dias para
o nascimento do filho Bernardo, que vem ao mundo no mês
de abril. O fruto deste amor chega junto com os 06 anos de
relacionamento do casal. Felicidades! (foto: King Studio)

E quem comemorou idade nova na quinta-feira (11) foi Fischer
Monteiro, recebendo na data especial o carinho de seu pai, de sua
irmã, dos familiares e os cumprimentos dos amigos. Parabéns!

A quarta-feira (17) foi dia de Camila Vieira Duarte
completar seus 13 anos. Na data teve bastante felicitações
e carinho, porém o mais especial ficou por conta dos pais
Paulo e Viviana, e do irmão Joaquim (foto). Parabéns!

Hoje (19) é dia de cantar parabéns para Karina Ferreira.
E com esse belo sorriso estampado no rosto,
a estudante de Direito recebe a chegada da idade nova,
ladeada de amigos e familiares. Felicidades!

Parabéns e muitos anos de vida para Raphael Dutra que completou
idade nova na última quarta-feira (17). O advogado é ex vereador
e disputou eleição para prefeito no passado, atualmente continua
mantendo contato com lideranças políticas em busca de recursos
para Barretos e região. Dutra comemorou a data ao lado de amigos,
familiares e da esposa Natália Girardi (foto). Tudo de bom!
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Paula Lemos visita Projeto Vida Longa
e demonstra compromisso com o
desenvolvimento humano e habitacional
Na última quarta-feira
(17), a prefeita Paula Lemos,
acompanhada da secretária de
Habitação, Célia Rodrigues,
realizou visita estratégica no
Projeto Vida Longa (antes denominado Vila Dignidade),
localizado no bairro Novo
Jockey, que atenderá 28 idosos independentes e que conseguem viver sozinhos.
Vida Longa é um projeto
do governo do Estado de São
Paulo, com concessão de uso
de 28 moradias.
“Viemos com o olhar de
cuidado e proteção para todas as pessoas, principalmente com os idosos que merecem aproveitar a fase da vida
em que estão com dignidade e
segurança. Neste local haverá
espaço de convivência entre os
moradores como academia ao
ar livre, horta, passarela para
caminhada e áreas de convivência comum. Quero que te-

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

PAÇOCA AGUARDA CARLÃO NA BASE ALIADA
O vereador Paçoca (SD), disse que espera que o seu amigo Carlão do Basquete (PSD) resolva logo a situação dele e
venha para a base aliada da prefeita Paula Lemos (DEM). O
discurso dele vai mudar, afirmou.
PINTADO DE DOIDO E LOUCO
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD) a oposição o pinta de doido, de louco, “porque eu só falo a verdade”.
O OVO NO COFRINHO DA GALINHA
Ao citar o ditado popular, “não podemos contar com o
ovo no cú da galinha”, o vereador Angelo Tegami (PV) foi
chamado a atenção pelo presidente Paulo Correa (PL) na sessão do legislativo de segunda-feira (15). O edil reconheceu
seu deslize e pediu perdão. “Não ofendi ninguem”, arguiu.
CULPADO POR FECHAR O COMÉRCIO
No entendimento do vereador Nestor Leonel (DEM), não
é a prefeita nem os vereadores os culpados pelo fechamento
do comércio. É o governo do Estado, enfatizou.

nham, de fato, qualidade de
vida, pois sabemos que os idosos que praticam atividade física têm menos risco de queda e grande melhora da saúde.

Prevenir é sempre o melhor remédio”, salientou a prefeita.
“Fico muito feliz em
acompanhar a construção
desse projeto, já imaginando

como serão as moradias por
aqui e como elas serão transformadas em lares quando as
pessoas chegarem”, concluiu
Paula Lemos.

Paulo Correa questiona se profissionais dos
serviços essenciais serão priorizados na vacinação
contra COVID-19 realizada pela prefeitura
re a trabalhadores de supermercados, padarias, postos de
combustíveis, casas lotéricas,
agências bancárias e outros.
“Esses profissionais estão
expostos diariamente à contaminação pelo vírus para
manter os serviços essenciais
em atendimento às necessidades da população. Seria
justo que essas pessoas, praticamente atuando na linha
de frente, sejam priorizadas
neste período de vacinação”,
destacou o vereador.

RESIDENCIAL VIDA
NOVA BARRETOS 3
Na última segunda-feira (15), o vereador fez vários
questionamentos à prefeitura
de Barretos e Grupo Pacaembu, sobre a entrega dos 561
imóveis do Residencial Vida
Nova Barretos 3.
O parlamentar questiona
se as obras de construção já
foram concluídas com ligação de rede elétrica, hidrômetro, colocação de placas
de denominação das vias e

outros serviços.
Em caso de conclusão,
Correa indaga ainda se o termo de verificação de execução de obras já foi emitido
pela prefeitura, por que os
imóveis ainda não foram entregues, qual a data de entrega
e por quais motivos está sendo cobrada taxa de construção dos mutuários, principalmente agora em um momento
de grave crise econômica que
passa o país em razão da pandemia de Covid-19.

O governo de São Paulo iniciou uma nova campanha de
conscientização da população
sobre a importância do respeito à quarentena para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e a contenção das altas

taxas de transmissão do vírus.
No total, 44 milhões de pessoas residentes no estado de São
Paulo receberão mensagens de
texto nos aparelhos celulares
com o alerta sobre a necessidade
de respeito ao isolamento social.

O envio das mensagens de
SMS foi iniciado na noite da
última quarta-feira (17) e deve
se estender até o final de semana. O texto possui os seguintes
dizeres: “Governo de SP alerta! Alto risco de lotação de leitos no estado. Fique em casa.
Proteja sua família. Se tiver
que sair, use máscara”.
O objetivo é conscientizar a
população para que mantenha as
medidas de isolamento e de restrição de circulação previstos na

fase emergencial do Plano SP,
como medida fundamental de
enfrentamento do atual momento, em que observa-se o recrudescimento da pandemia, com
aumento das taxas de contaminação, mortes e ocupação de leitos.
A ação será integralmente realizada sem custo para
o Estado, em parceria com a
Conexis Brasil Digital, associação que representa as empresas de comunicação e conectividade no país.

Desde agosto de 2019, a
zona rural de Barretos não recebia atenção no combate ao
Aedes aegypti, o mosquito
transmissor da dengue.
Devido aos altos índices
de solicitações, a prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe do
Controle de Vetores, destacou
como uma das medidas prioritárias a reativação dos trabalhos na zona rural.
Diversas ações foram realizadas pelos agentes do Controle de Vetores nas comunidades de Alberto Moreira e
Ibitú como varredura casa a
casa, visando eliminar possí-

veis criadouros do mosquito;
retirada de entulhos que servem de criadouro e reprodução do mosquito; aplicação
de inseticida; orientação dos
moradores sobre as doenças
e sintomas, com visitas às residências e carro de nebulização que percorreu todas as
ruas das comunidades.
A coordenação do Controle de Vetores informou que
nesta ação realizada na zona
rural, foram totalizadas 242
de residências vistoriadas,
sendo que, em 41 destas foram constatadas mais de 121
focos de larvas.
“Temos o compromisso de

melhorar a vida de cada pessoa,
de cada família desta cidade, o
que inclui o cuidado e o olhar
humano e de zelo com os mo-

radores da zona rural. No nosso
governo, a zona rural será cuidada com carinho”, afirmou a
prefeita Paula Lemos.

Em razão do protocolo de
intenção de compra de aproximadamente 92.000 vacinas
Sputnik, sendo 12.000 com
recurso devolvido pela Câmara Municipal, o vereador Paulo Correa (PL) encaminhou
requerimento à administração
municipal indagando se os
profissionais dos serviços declarados essenciais, mas que
não estão nos grupos prioritários, serão priorizados na vacinação contra COVID-19.
O questionamento se refe-

PITA FOGO

ONGS E CONSELHOS NA MIRA DE CHAFEI
O vereador Chafei Amsei (MDB) solicitou à prefeita Paula Lemos, informações sobre os Conselhos e sobre as ONGS
(Organizações Não Governamentais), Associações Governamentais e Institutos que tenham inscrição no Conselho Municipal. Pediu cópia de estatutos e regimento interno, ata de eleições e posse de diretoria, data das próximas eleições. Como
justificativa, alegou a função fiscalizadora da vereança.
VIGIANDO OS MORTOS DOS VIVOS
Segurança 24 horas no cemitério municipal foi reivindicada pelo vereador Vagner Chiapetti (REP). Entre os objetivos do pedido está o combate a furtos nos túmulos.
LIVES DO PROFESSOR ADILSON
Lives todas as sextas-feiras, às 20 horas, no facebook, são
promovidas pelo vereador Adilson Ventura (PL).
PREVENÇÃO A GRAVIDEZ
Projeto de lei do vereador Rodrigo Malamam (PSDB)
institui a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na
Adolescência.
EM TEMPOS DE PANDEMIA...
... a benção, São José! Manda chuva para espantar a aglomeração.

Bom Prato mantém
Governo de SP envia mensagens de SMS
atendimento na
para conscientização sobre isolamento
fase emergencial do
Alerta é para que população evite aglomerações e permaneça em casa durante fase emergencial do Plano SP
Plano São Paulo

Controle de vetores elimina mais de 120 focos de
larvas de Aedes Aegypti na zona rural de Barretos

Para continuar oferecendo
refeição de qualidade em um
dos momentos mais críticos
da pandemia da covid-19, a
Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da rede de
restaurantes Bom Prato, mantém a oferta de três refeições
diárias (café da manhã, almoço e jantar) mesmo em cidades que estejam implementando medidas de lockdown .
“Nossa prioridade é responder com celeridade os impactos ocasionados pela crise
sanitária que estamos enfrentando há um ano e garantir a
segurança alimentar da população mais vulnerável do Estado”, afirma a Secretária de
Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
O programa Bom Prato
oferece café da manhã, almo-

ço e jantar, em embalagens
descartáveis e com talheres,
para retirada.
No início deste mês, o governador João Doria prorrogou o serviço de atendimento
aos finais de semana e feriados até 30 de abril, além do
reforço da gratuidade para
pessoas em situação de rua,
devidamente cadastradas pelos municípios, que também
permanece até essa data.
Os restaurantes populares oferecem café da manhã a
R﹩0,50 (cinquenta centavos)
e almoços e jantares a R﹩1,00
(um real cada), e seguem
atendendo com horários ampliados, sendo café da manhã
a partir das 7 horas; almoços
a partir das 10h30 e jantares
das 17 horas em diante ou enquanto durarem as refeições.
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Mesmo com vacinação avançando, medidas de prevenção
contra Covid-19 precisam ser reforçadas neste momento
Crescimento do número de vacinados, principalmente
entre idosos, não afasta necessidade de medidas
preventivas inclusive em quem já foi imunizado

A médica infectologista Sílvia Fonseca, Diretora Nacional de Infectologia da Rede Hapvida,
que administra o Grupo São Francisco, alerta que os riscos da pandemia continuam e que
a população ainda enfrenta um momento delicado exigindo todos cuidados necessários

Caixa abre 7,7 mil vagas
para contratar funcionários
e colaboradores

O surgimento de novas cepas da Covid-19, o agravamento dos casos de contaminação
e o aumento de mortes em decorrência da doença exigem o
reforço das medidas de prevenção mesmo com o avanço da
vacinação, que neste momento
contempla o público idoso.
Assim, o uso de máscaras, higienização das mãos e
medidas de isolamento social
ainda são as principais alternativas segundo as autoridades de saúde.
A médica infectologista Sílvia Fonseca, Diretora
Nacional de Infectologia da
Rede Hapvida, que administra
o Grupo São Francisco, ressalta que mesmo com a vacinação, os riscos da pandemia
continuam e que a população
ainda enfrenta um momento
delicado exigindo todos cuidados necessários.
“As vacinas contra o novo
coronavírus representam a
esperança de controle desta
infecção. Para controlar essa
pandemia, além de máscaras,
álcool em gel e distanciamento social, precisamos dos
imunizantes. No entanto, as
pessoas devem continuar adotando o isolamento, evitando

aglomerações e reforçando
os cuidados em relação às
medidas de prevenção à Covid-19”, orienta.
A Diretora Nacional de Infectologia da Rede Hapvida
recomenda ainda que, neste
momento, o ideal é sair de casa
somente em casos essenciais,
evitando viagens e situações de
risco, além de reforçar os cuidados necessários de proteção.
“As pessoas se sentem cansadas com as restrições impostas
pelo cenário da pandemia, mas
não podemos nos aglomerar
porque esse vírus continua por
aí. Precisamos evitar a contaminação”, ressalta a especialista.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o
avanço das etapas de vacinação e aumento da imunização
da população não excluem as
medidas de prevenção que
são importantes para reduzir a proliferação das variantes como da África do Sul
(B.1.351), do Reino Unido
(B.1.1.7), a P.1, do Amazonas,
e a P.2, do Rio de Janeiro, que
apresentam maior carga viral
e transmissão mais rápida.
No Brasil, até a primeira
quinzena de março, foram registrados 11,4 milhões de ca-

sos de infecção e mais de 278
mil mortes pela doença.
VACINAÇÃO
A Diretora Nacional de Infectologia da Rede Hapvida
destaca ainda a importância
da vacina para a prevenção da
doença e redução da circulação do vírus.
“Existem doenças como a
poliomielite, coqueluche e sarampo que diminuíram muito
graças à vacinação rotineira
do primeiro ano de vida. Os
vírus e bactérias continuam
existindo na natureza, mas
graças aos processos de imunização, as pessoas pouco
adoecem destas infecções
preveníveis por vacinas. Com
a Covid-19 ocorreu algo semelhante, já que é transmitida
por um vírus e passa facilmente entre as pessoas, por isso, a
vacinação é tão importante”,
orienta a infectologista.
De acordo com a Prodesp
(Companhia de Processamento
de Dados do Estado de São Paulo), até o dia 10 de março, cerca
de 3,5 milhões de pessoas haviam sido imunizadas no estado
de São Paulo, sendo que cerca
de 2,5 milhões receberam a primeira dose e mais de 946 mil
receberam a segunda aplicação.

União entre North Shopping e Acib realiza
sorteio de chocolates em ação inédita na cidade

A Caixa Econômica abriu
mais de 7.000 vagas para
contratar funcionários e colaboradores com o objetivo
de fortalecer a rede de atendimento do banco. O anúncio
foi feito pelo presidente do
banco, Pedro Guimarães.
São 7.704 postos em contratação, sendo 2.766 empregados,
1.162 estagiários, 2.320 vigilantes e 1.456 recepcionistas.
Das 2.766 vagas, já estão
em andamento as contrata-

ções de 566 empregados nas
regiões Norte e Nordeste, em
razão da abertura de novas
unidades do banco, e de mais
87 técnicos em Tecnologia
da Informação (TI) que atuarão no Distrito Federal.
Já os estudantes interessados nas vagas de estágio
têm até o dia 15 de abril para
se inscrever no Programa
de Estágio Caixa. A seleção
contempla estudantes do ensino médio, técnico e supe-

rior (cursos de Arquitetura,
Engenharia e Direito).
Para participar, os estudantes devem acessar o site
do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e fazer
a inscrição. No momento da
inscrição, o candidato deve
indicar qual localidade deseja trabalhar. O contrato é de,
no máximo, dois anos. Nas
vagas destinadas a pessoas
com deficiência, esse prazo
pode ser prorrogado.

Entre os muitos significados dados à Páscoa Cristã estão os de ressurreição, renascimento, renovação, recomeço.
Uma época mais que adequada para a inédita união de
forças entre o North Shopping
Barretos e a ACIB (Associação
Comercial e Industrial de Barretos), para a realização de um
grande sorteio, batizado de Páscoa da União, premiando com
mais de 40 ovos de chocolates,
entre eles, dois ovos de 5 quilos.
Para concorrer, basta acessar o perfil da associação na
plataforma Instagram, @acibbarretos, buscar pela imagem
da ação promocional e seguir
todas as regras descritas no
texto legenda da postagem.
A partir disso, a pessoa
concorre aos prêmios do shopping: 10 ovos Lacta/Sonho
de Valsa de 277g cada, 1 cesta

Chocolates Brasil Cacau, 1 super ovo 5 kg da OdontoCompany, 1 ovo la Creme ao leite
Cacau Show e 1 ovo Dreams
Brigadeiro Cacau Show, e
também aos prêmios da Acib:
1 super ovo de 5 kg e 30 ovos
de Páscoa de marcas variadas.
Ao todo, serão 45 prêmios
ovos de chocolate, de diferentes tamanhos e pesos, entregues aos sorteados. O sorteio
acontece no dia 1° de abril e
os participantes têm até o dia
25 para acessar o Instagram
e cumprir todas as regras da
ação promocional.
A presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, explicou
que ação “é uma forma de
trazer um pouco mais doçura
para esse momento desafiador
pelo qual estamos passando,
utilizando a Rede Social que
mais cresce no momento, o

Instagram, como canal de comunicação direta com o consumidor barretense”.
“A união com o North Shopping engrandeceu ainda mais
o que era, a princípio, uma
ação mais simples, deixando-a ainda mais saborosa com os
ovos de marcas presentes no
centro de compras”, revelou.
Para o gerente geral do
North Shopping, Ricardo Martins Marques, “está na hora do
empresariado ser o exemplo de
união e força que a população
tanto precisa, pois os tempos
pedem essa atitude mais fraterna e cooperativa entre todos. Afinal, é Páscoa, a mais
importante festa dos cristãos”,
complementou.
O resultado da Páscoa da
União será divulgado pelas redes sociais da ACIB e também
do North Shopping Barretos.
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Após ano desafiador para área médica, IRCAD Barretos
renova acreditação do Colégio Americano de Cirurgiões
O primeiro e único centro
de treinamento médico do
Brasil a ser acreditado pelo
Colégio Americano de Cirurgiões, o Centro de Treinamento em Cirurgias Minimamente
Invasivas (IRCAD) – filiado
ao Hospital de Amor de Barretos, renovou sua certificação com a instituição, apesar
do momento atípico e desafiador para a área médica, devido a pandemia da Covid-19.
A nova certificação atende
aos mesmos critérios de avaliação rigorosa da associação científica americana exigidos em 2020.
O Colégio Americano de
Cirurgiões analisou os níveis
de pesquisa e atividade acadêmica, eficácia dos treinamentos, desenvolvimento dos alunos, estrutura de laboratórios
e equipamentos, tecnologia
aplicada, nível de conhecimento do corpo docente, processos administrativos, entre
outros aspectos.
A gerente administrativa,
Gabriela Pacheco, destacou
o compromisso do IRCAD

Produção de tilápia cresce 12,5% em
2020, atingindo 486.155 toneladas
Foi o melhor desempenho entre todas as
espécies de cultivo no país.Tilápia representa
60,6% da piscicultura brasileira.

Barretos que, em meio a uma
pandemia mundial, manteve
os níveis de excelência em todos os critérios avaliados para
a educação e especialização
cirúrgica de médicos das mais
variadas áreas.
“Passamos por um ano extremamente desafiador para a
área da educação médica, as-

sim como para vários outros
segmentos. O Colégio Americano de Cirurgiões utilizou
os mesmos altos padrões de
avaliação e o IRCAD manteve a acreditação, fruto de um
trabalho consistente em cumprir com os níveis de comprometimento e qualidade com a
educação médica, confirman-

do a dedicação e o empenho
dos profissionais envolvidos
com o Centro de Treinamento”, disse.
Até o momento, o IRCAD
Barretos já treinou aproximadamente 12 mil alunos, de 33
países do mundo, que participaram de 268 cursos oferecidos pela instituição.

Relatório do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo aponta
desabastecimento de medicamentos em hospitais no Estado
Um relatório que acaba de
ser divulgado pelo Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP),
após receber 234 respostas
de farmacêuticos atuantes na
área hospitalar em todo o Estado, apontou que de acordo
com 77% dos que responderam ao questionário, há problemas de desabastecimento
de medicamentos em seus locais de trabalho.
Já 53% destacaram a falta
de equipamentos de proteção
individual (EPIs) e 44% a falta de produtos para a saúde.
Os dados foram apresentados pela diretoria do CRF-SP em uma videoconferência com a Coordenadoria de

Assistência Farmacêutica do
Estado de São Paulo, órgão
ligado à Secretaria Estadual
da Saúde, com o objetivo de
manifestar a preocupação do
CRF-SP com a possibilidade
de desabastecimento de medicamentos administrados em
pacientes internados em hospitais paulistas para o tratamento da covid-19.
LEVANTAMENTO
Para a elaboração do relatório, as respostas ao questionário que contou com 29 perguntas, foram recebidas entre
os dias 06/02/21 a 03/03/21 e
apontaram entre os principais
motivos para o desabastecimento, a escassez de mercado, alta demanda não espera-

da e preço impraticável.
Do total de respostas, 44%
dos farmacêuticos atuam em
hospitais particulares, 18,4%
em públicos (parceria privada ou terceirização), 17,1%
em filantrópicos, 16,24% em
públicos (administração direta) e os demais se dividem em
beneficente, misto, autarquia
estadual e outros.
Nos 103 estabelecimentos
privados, 77 sofrem com o
desabastecimento de medicamentos, 29 sofrem com a falta de EPIs e 27 sofrem com a
falta de produtos para a saúde.
Entre os 43 públicos por parceria direta ou terceirização,
32 sofrem com o desabastecimento de medicamentos, 8

com a falta de EPIs, 9 com a
falta de produtos para a saúde e 1 com a falta de oxigênio
medicinal.
Entre os medicamentos
apontados, os sedativos (midazolam, fentanil e propofol)
e os neurobloqueadores musculares (atracúrio, rocurônio,
cisatracúrio) foram os mais
citados entre todos os segmentos, além de heparina e escopolamina com dipirona. Em
relação aos EPIs, as luvas foram os mais citados em todos
os segmentos, porém, as máscaras e os aventais foram citados por vários profissionais.
Entre os produtos para a saúde,
a mais citada foi a seringa, seguida por cateter e sonda.

PANDEMIA
Jornada diária aumentou para 79% das mulheres, diz pesquisa
41% das mulheres convive com a insônia em função de todas as suas responsabilidades

A divisão das tarefas de
casa no dia a dia da família
brasileira nunca foi muito
equilibrada entre o homem
e a mulher, tornando assim a
jornada da mulher muito mais
intensa e exaustiva.
Com a crise da pandemia e
o isolamento social, 79% das
mulheres afirma que sua jornada diária aumentou e muito em relação ao trabalho, ser
mãe, o cuidado da casa, entre
outras tarefas, mesmo tendo
um companheiro, trazendo
também um sentimento de
exaustão frequente para 73%
das brasileiras.
O dado faz parte de um
recorte da pesquisa publica-

da pela Hibou - empresa de
monitoramento e pesquisa sobre O Dia Internacional da
Mulher.
“A maior quantidade de
trabalho, de acordo com 69%
das entrevistadas, é a principal queixa das mulheres nesse período. Isso pode um ser
gatilho para a segunda maior
reclamação, que está relacionada à dificuldade para dormir, já que 41% das mulheres
convive com a insônia em
função de todas as suas responsabilidades. É uma rotina
abusiva, que envolve jornadas
duplas e até triplas de trabalho. Triste saber que 9% das
mulheres ouvidas chegou a

pedir demissão ou se afastou
do trabalho em função dessa
realidade”, relata Ligia Mello,
Sócia da Hibou.
A sensibilidade atrelada ao
biênio 2020/21 carrega uma
tensão ainda maior em relação
ao tema, já que o mundo enfrenta uma pandemia global
que potencializa ocorrências
de violência doméstica e abuso emocional.
Com isso, 81% das entrevistadas ouviu uma história de
mulheres próximas que sofreram agressão doméstica. Sobre
a saúde mental, 65% teve ou
ajudou alguma amiga ou familiar mulher com problemas de
ansiedade ou depressão.
Uma fatia de 72% das entrevistadas afirmou que sentiu
mais confiança neste momento desafiador para tomar alguma atitude em casa, no trabalho ou na vida pessoal e 41%
conversou em casa e conseguiu algum tipo de ajuda para
a rotina do confinamento.
Ainda de acordo com os
dados, apenas 3 a cada 10 mulheres tomou de fato alguma
atitude real sobre ocorrências
cotidianas. Quando as mulheres

precisam desabafar, 55% conversam com amigas, 49% rezam
ou fazem atividade similar, 46%
engole o perrengue e segue em
frente, 39% sentam e choram e
31% conversam com algum parente, mas na maioria das vezes
essa rede de construída não dá
o suporte necessário para essas
mulheres na hora do perrengue.
Com aumento de 18% na
comparação entre 2018 e 2021,
8 entre 10 mulheres ainda se
sentem diminuídas em algumas situações profissionais.
51% se sente desconfortável
em ambientes como estádios
esportivos, feiras, eventos de
tecnologia, corridas de carro,
sexshop, borracharia ou oficina mecânica, mas em 2018
esse sentimento era maior,
atingindo 68% das mulheres,
um sopro de esperança.
METODOLOGIA
Um total de 2250 pessoas
responderam de forma digital,
entre 24 de fevereiro e 2 de
março, em território nacional,
garantindo 95% de significância e 2% de margem de erro
nos dados revelados. A pesquisa engloba mulheres de todos
os níveis de renda e faixa etária.

Seis em cada dez peixes
cultivados no Brasil são tilápias. A produção da espécie
mais importante da piscicultura
brasileira atingiu 486.155 toneladas, em 2020. Com isso, passa a representar 60,6% do total
(802.390 t). Em 2019, representava 57% e em 2018, 54,1%.
O desempenho da tilápia
foi o melhor entre todas as
espécies de peixes de cultivo. A produção cresceu expressivos 12,5% em relação
ao ano anterior (432.149 t).
A região Sul lidera a produção de tilápia no Brasil,

com 44% do total (213.351
t). Entre os estados, destaque absoluto ao Paraná, com
166.000 t (135% a mais que
São Paulo, o segundo colocado no ranking nacional).
O Brasil consolida-se
como o 4ª maior produtor
de tilápia em termos globais.
Com esse crescimento, o país
aproxima-se ligeiramente do
Egito (3º), que em 2020 produziu 940 mil toneladas. Em
2019, a produção brasileira
de tilápia equivalia a 48% da
produção egípcia. Em 2020,
representou 51,8%.

Pesquisa aponta rejeição dos
brasileiros à privatização da
Caixa, apresenta revista
“A privatização da Caixa
sofre a maior rejeição dos
brasileiros, entre as dez estatais analisadas na pesquisa:
44% são contra a desestatização, enquanto 21% se dizem a favor e 21% não souberam responder”.
O trecho em destaque é
de matéria publicada pela
revista Exame, intitulada
“Para 41%, privatização dos
Correios tem que sair”, publicada na terça-feira (16),
que apresenta o resultado da
mais recente pesquisa Exame/IDEIA, em levantamento
que ouviu 1.200 pessoas.
Os brasileiros sabem a
importância da Caixa para
o desenvolvimento do país,
avaliou o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal (Fenae),
Sérgio Takemoto.
Segundo ele, o posicionamento da população observado na pesquisa é um
reconhecimento do papel da
Caixa em sua função social.
“As pessoas percebem
que a Caixa funciona muito
mais que um banco. A missão da Caixa é proporcionar
a realização dos sonhos das
pessoas. É na Caixa onde as
pessoas realizam o sonho de
comprar sua casa própria, de
cursar uma faculdade e ter a
esperança de um futuro melhor. É a Caixa o banco de todos os brasileiros”, afirmou.
O texto esclarece que há
temor de privatização, especialmente, em relação a bancos
públicos como a Caixa Econômica Federal, que pratica juros
de financiamento da compra de
imóveis menores do que aque-

les do mercado em geral.
Por esse motivo, a privatização da Caixa sofre a
maior rejeição dos brasileiros entre as dez estatais analisadas na pesquisa.
Tendo em vista esse termômetro que é a aceitação
popular, Takemoto ressaltou
que o fato reforça a luta legítima da Fenae e das entidades sindicais e associativas
dos empregados, representadas pela Contraf/CUT.
O levantamento ouviu
1.200 pessoas entre os dias 8 e
10 de março, informa a matéria, justificando que a margem
de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa é da Exame/IDEIA, projeto que une
Exame Invest Pro, braço de
análise de investimentos da
Exame, e o IDEIA, instituto
de pesquisa especializado em
opinião pública, a qual disponibiliza o relatório completo.
A matéria traz uma avaliação de Maurício Moura,
fundador do IDEIA. Segundo
ele, o número de brasileiros
favoráveis às privatizações
tem aumentado ao longo do
tempo, muito em função de
escândalos de corrupção.
“Mesmo assim, o tema
continua polêmico, por uma
série de motivos que vão do
corporativismo do funcionalismo até a preocupação que
certas estatais poderão perder o objetivo social”, ressaltou Moura.
Ainda de acordo com a
publicação, em geral, os brasileiros com maior escolaridade e renda costumam ser
mais favoráveis às privatizações. (Fonte: Fenae)
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Na Semana do Consumidor, o direito do
Procon-SP agora vai bloquear
consumidor nas compras pela internet telemarketing por WhatsApp e SMS

Em virtude da Semana do
Consumidor, a FADISP (Faculdade Autônoma de Direito)
destaca pontos importantes do
Código de Defesa do Consumidor, reforçando direitos e
deveres dos cidadãos em casos
de não cumprimento de normas
estabelecidas em contratos.
“O Direito do Consumidor
tem por objetivo a proteção
dos indivíduos em relações
jurídicas que, em regra, são
desprovidas de paridade, coibindo abusos sobretudo nas
situações em que o consumidor não é livre para adquirir
determinado produto ou serviço, como nos casos dos serviços de telefonia e internet”,
explica Austréia Magalhães,
professora do curso de Direito
da FADISP.
Em razão das restrições impostas pela pandemia, inúmeros reclamações têm surgido
também com as compras pela
internet. “Em caso de problemas, o consumidor deve pri-

meiramente entrar em contato
com o fornecedor, explicando
a situação. Caso isso não seja
suficiente, é possível apresentar uma reclamação junto ao
Procon ou em plataformas online que permitem a averiguação da confiabilidade das empresas”, afirma a professora.
Também é importante ficar atento aos anúncios e à
credibilidade da empresa. “O
consumidor deve estar atento
às informações prestadas no
momento da compra ou da
contratação do serviço para
que não seja surpreendido

posteriormente e que pesquise
a reputação da empresa antes
de contratá-la”, revela.
Entre as várias cláusulas,
o Código de Defesa do Consumidor também assegura 30
dias de troca, em casos de
mercadoria com defeito de fábrica e caso ocorra a cobrança
maior que o valor etiquetado,
garante a prevalência da oferta da etiqueta.
O CDC lida também com
propagandas enganosas, contratos ilegíveis e abusivos, além
de indenização por cadastro
inadequado no SPC/Serasa.

Nova medida do governo
facilita acesso ao crédito
Para o especialista Marcelo Godke, ao reduzir exigências de documentos
para empréstimos, MP 1028 ajuda micro e pequenos empresários

A crise e todo o contexto de pandemia levaram à
implantação do isolamento
social e ao afastamento das
pessoas de muitas atividades
econômicas. Com isso, as
dificuldades para o comércio
foram inevitáveis.
Para trazer algum tipo de
socorro, o governo implantou
medidas como a MP 1.028/21,
que dispensa instituições bancárias da exigência de uma série de documentos para contratar ou renegociar empréstimos.
A medida é uma reedição
da versão de 2020, mas com
a diferença que permite a redução de burocracia também
em relação a bancos privados
e não apenas bancos públicos,

como era o caso antes.
“Sem dúvidas essa nova
ação do governo deve facilitar o
acesso ao crédito, já que temos
um problema sério de acesso
para as micro e pequenas empresas”, acredita Marcelo Godke, especialista em Direito dos
Contratos, professor do Insper
e da Faap, sócio do escritório
Godke Advogados.
Como a nova regra traz
uma flexibilização para a obtenção de empréstimo, é válido recorrer a ele, mas sem
perder de vista os cuidados
necessários em qualquer operação contratual bancária.
“Não há restrições específicas na MP porque ela realmente apenas reduz o número

de documentos exigidos que,
muitas vezes, são difíceis de
serem obtidos por uma empresa de pequeno porte, e isso
facilita o acesso, mas é preciso cautela para não se endividar demais e ter uma margem
de planejamento para conseguir pagar depois, evitando a
ida para cadastros de devedores”, orienta ele.
Conforme o artigo 1º, inciso VI, do atual texto da MP,
que é válido até 30 de junho
de 2021, os tomadores de
crédito ficam dispensados de
apresentar, por exemplo, a
Certidão Negativa de Débito
(CND). E, de acordo com o
IX do mesmo artigo, os bancos não precisam exigir uma
consulta prévia ao Cadin (Cadastro Informativo de Crédito
não Quitado).
“O país já tem um problema sério de crédito das micro
e pequenas empresas no Brasil por não existir dinheiro suficiente em caixa e isso piorou
agora na pandemia. A ideia é
reduzir realmente a burocracia para ter esse acesso facilitado para as empresas”, destaca Marcelo Godke.

O Procon-SP ampliou as
regras do cadastro para bloqueio de telemarketing. Agora, quem vive no Estado de
São Paulo não poderá mais
receber mensagens de empresas com ofertas de produtos,
serviços e com cobranças por
meio do WhatsApp e SMS, se
assim desejarem.
As normas fazem parte do
“Não me Ligue”, que já proibia ligações de telemarketing
feitas por profissionais e/ou robôs. As regras foram atualizadas pela Lei nº 17.334 /2021,
de 9 de março deste ano.
“As empresas não poderão
enviar mensagem SMS ou por
aplicativos (via Whatsapp,
por exemplo) buscando o titular da linha ou terceiro”, explica o Procon-SP em seu site.

“O consumidor agora tem a
garantia de que não será importunado”, acrescentou.
Desde que o cadastro de
bloqueio começou a funcionar, em 2009, foram cadastradas 2.828.981 linhas telefônicas e registradas 209.850
reclamações, segundo o órgão. De janeiro de 2021 até
o dia 10 de março, 60.526 linhas haviam sido cadastradas.
O QUE DEVO FAZER?
Quem deseja parar de receber ligações e, agora, mensagens de telemarketing deve
apenas fazer o cadastro de
sua linha telefônica no site do
Procon. É possível cadastrar
até cinco linhas telefônicas
fixas ou de celular que pertençam a você.
De acordo com a entidade,

empresas que desrespeitarem
a regra serão multadas. O
prazo começa a valer 30 dias
após o cadastro do consumidor ser oficializado.
“A regra, que atinge empresas que atuam em todo
o país, vale para ligações ou
mensagens feitas diretamente
por funcionários da empresa,
por terceiros contratados, por
gravações ou qualquer outro
meio”, detalhou a entidade.
“NÃO ME PERTURBE”
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
possui um cadastro nacional
com o mesmo objetivo: impedir ligações de telemarketing que você não quer mais
receber. As instituições têm
até 30 dias para deixarem de
fazer as ligações.
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Campanha Nacional de Vacinação
Bispo convoca cristãos para um Dia
de Oração pelo fim da pandemia contra a Influenza começa em 12 de abril

O bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, emitiu comunicado para
toda a população, convocando
os cristãos a se unirem para
um dia de oração pelo fim da
pandemia.
“Irmãos e irmãs, é momento de rezar! Lamentavelmente
chegamos a um momento do
agravamento da pandemia
no nosso país, que nos assusta imensamente, com quase
3.000 mortes diárias, vítimas
da Covid-19.

Através desta mensagem
quero convocar todos os fiéis
para um dia de oração pelo
Brasil, pela região onde está localizada nossa diocese e pelos
municípios que a constituem.
Neste sábado, dia 20, convoco a todos a suplicarem ao
Senhor pelo fim da pandemia:
por aquelas pessoas que correm
risco de morte e pelos falecidos, pelas suas famílias, pelos
profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, paramédicos)
e pelas autoridades que determinam as medidas necessárias
para conter o avanço do vírus.
Peço que em todas as paróquias, se possível, neste sábado, dia 20, possam haver lives
com a exposição do Santíssimo Sacramento, de tal forma
que aquelas pessoas que atenderem este apelo possam rezar mesmo à distância diante
do Santíssimo Sacramento.
O importante será que
cada pessoa que atender a este
pedido dedique um tempo
razoável de oração, em seus
próprios lares, servindo-se daqueles métodos já tradicionais

para nós, como é a oração do
Santo Rosário, a Via-Sacra,
Terço da Misericórdia, jaculatórias e orações pessoais por
esta intenção.
Proponho também que os
que desejarem possam unir às
suas orações um sacrifício ou
uma mortificação, suplicando a
Misericórdia de Deus por esta
intenção. Creio que esta oração
possa ajudar-nos a viver bem
este dia de súplica e intercessão:
“Senhor Jesus, Salvador do
mundo, esperança que não decepciona jamais, tem piedade
de nós e livra-nos de todo o
mal! Nós te pedimos de vencer
o flagelo deste vírus, que se difunde, de curar os enfermos, de
preservar os sãos, de sustentar
os que trabalham pela saúde de
todos. Mostra-nos o Teu Rosto
de Misericórdia e salva-nos no
teu grande amor. Isto te pedimos por intercessão de Maria
Santíssima, tua Mãe e nossa,
que nos acompanha com fidelidade. Tu, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém.
(+Bruno Forte). A todos, minha
oração e minha bênção”.

Educação divulga resultado da classificação de
118.562 docentes aptos a lecionar na rede estadual
A Secretaria Estadual da
Educação disponibilizou na
última segunda-feira (15), o
resultado da classificação final
de 118.562 docentes que passaram pelo processo seletivo
por meio do Banco de Talentos
e estão habilitados a lecionar
na rede estadual de São Paulo.
Eles foram classificados
de acordo com análise de currículo, tempo de experiência
e títulos adquiridos. Os candidatos podem acessar a Secretaria Escolar Digital (SED)
(https://sed.educacao.sp.gov.
br), com login e senha, para

visualizar sua classificação.
Os integrantes das equipes
gestoras das unidades também
têm acesso a este resultado.
As aulas disponíveis são
divulgadas pelas Diretorias
de Ensino do Estado também
por meio da SED, para que os
docentes classificados possam
manifestar interesse.
Cada profissional pode
atribuir até 32 aulas semanais.
Quanto melhor sua classificação, melhor a chance de ser
convocado para as aulas para
as quais manifestou interesse
em lecionar.

Assim que autorizada sua
atribuição, o docente precisa
apresentar a documentação
que comprova os dados registrados na inscrição, como os
títulos, que contribuem para
que ele seja bem classificado.
Os docentes convocados
vão assinar um contrato com a
Secretaria Estadual da Educação pelo período de três anos.
Entretanto, o processo seletivo
tem duração de um ano, ou seja,
até o dia 15 de março de 2022
ele pode ser usado pelas equipes
gestoras das unidades para convocarem novos docentes.

Maior programa de bolsas de estudo
do país encerra suas inscrições em abril
Jovens inquietos que têm
iniciativa, sonham grande,
querem deixar um legado e
estão buscando conhecimento de ponta, têm até o dia 05
de abril para se inscreverem
no Programa Líderes Estudar,
o maior processo seletivo de
bolsas de estudo do país.
A iniciativa, que completa
30 anos em 2021, seleciona
estudantes interessados em obter ajuda da organização para
concluírem a graduação ou a
pós-graduação em instituições
nacionais e internacionais.
Para participar, é necessário ser brasileiro ou brasileira,
ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e também é preciso estar
em processo de aceitação,
matriculado(a) ou cursando
o ensino superior no Brasil
ou exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil;
intercâmbio acadêmico de
graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação
completa no exterior ou pós-graduação no exterior.
Desde 1991, o Programa
Líderes Estudar já colaborou
com a formação de 725 nomes
que se tornaram referências
em áreas como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia,
Gestão Pública, Ciência e Medicina, gerando impacto em

importantes setores. Além do
incentivo financeiro, que pode
financiar até 95% dos estudos,
os selecionados também ganham acesso a essa rede.
A Fundação Estudar tem
buscado cada vez mais perfis mais plurais de liderança,
para aumentar a diversidade
da rede. Em 2019, entre os
quase 70 mil pré-inscritos,
a jovem trans e estudante de
Direito, Victória Dandara, foi
uma das selecionadas.
A universitária é a primeira mulher trans aprovada no
curso de Direito da USP e sonha em se tornar Ministra da
Justiça. Outro líder que serve
como inspiração é o estudante
de Medicina, José Wellington. Membro da turma 2020,
ele tem o objetivo de criar um
cursinho para jovens negros
que, assim como ele, possam
ter a oportunidade de entrar
em uma universidade pública.
“Damos todo o suporte ne-

cessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos.
Mais do que bolsas de estudos,
esses estudantes terão a oportunidade de entrar para uma rede
de líderes excepcionais, inquietos e transformadores”, afirma
Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.
O Programa de Líderes
já ajudou a formar nomes de
peso, como o do deputado federal Felipe Rigoni, primeiro
cego a ocupar uma cadeira no
Congresso Nacional; o empreendedor Hugo Barra, vice-presidente de Reality Labs do
Facebook; Ana Paula Martinez,
considerada a melhor advogada
do mundo; e a dupla Henrique
Dubugras e Pedro Franceschi.
Com apenas 23 anos, os
dois se tornaram os mais jovens fundadores de unicórnios
do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de
cartões de crédito avaliada em
US 2,6 bilhões.

Meta do Ministério da Saúde é vacinar 79,7
milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários

A 23° Campanha Nacional
de Vacinação contra a Influenza começa no dia 12 de abril,
com público-alvo estimado
em 79,7 milhões de brasileiros. A meta é vacinar, pelo
menos, 90% dos grupos prioritários. A campanha vai até o
dia 09 de julho.
O Ministério da Saúde
ressalta que a vacinação contra a influenza vai prevenir o
surgimento de complicações
decorrentes da doença, óbitos,
internações e a sobrecarga nos
serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem
ser confundidos com os da
Covid-19.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Nesta campanha, serão
imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de
idade (5 anos, 11 meses e 29
dias), gestantes, puérperas,
povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60
anos ou mais, professores das
escolas públicas e privadas,
pessoas portadoras de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças
armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional,
adolescentes e jovens de 12 a
21 anos de idade sob medidas
socioeducativas e população
privada de liberdade.
A vacinação será feita de
forma escalonada. Os grupos
prioritários serão distribuídos
em três etapas. Os municípios
terão autonomia para definir
as datas de mobilização (Dia
D), conforme a realidade de
cada região.
IMUNIZAÇÃO
CONTRA A COVID-19
SERÁ MANTIDA
A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza

coincidirá com a realização da
vacinação contra a Covid-19.
Considerando a ausência
de estudos sobre a co-administração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda
a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação,
neste momento, é priorizar a
imunização contra o Covid-19.
Para as pessoas que fazem
parte do grupo prioritário para
a vacinação contra Influenza e
que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, deve
ser priorizada a dose contra a
Covid-19 e agendada a vacina
contra a Influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14
dias entre elas.

