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Rotary comemora 117 anos de fundação
e faz homenagens durante diplomação
Diretoria
da OAB
Barretos
retoma o
Jornal da
Advocacia

Bolsa Trabalho
beneficia 140 barretenses

O governo do Estado divulgou os nomes dos 140
barretenses
selecionados
para participar do programa
Bolsa Trabalho. O programa
é uma parceria das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e
de Assistência Social com
o governo do Estado, e tem
como objetivo oferecer ocupação, renda e qualificação
profissional à população em
situação de desemprego.
Após receber um e-mail
do Estado confirmando sua
participação, os selecionados
devem procurar o Conecta
Barretos, localizado na Rua
30 nº 564, na antiga sede da
prefeitura, até o dia 3 de mar-

ço, das 9 às 15 horas, portando documentos pessoais originais: RG, CPF, Carteira de
Trabalho e Comprovante de
Residência. Lembrando que
na próxima quarta-feira, 2 de
março, o atendimento será
das 12 às 16 horas.
O selecionado tem direito
ao benefício, por um período
de cinco meses, no valor de
R$ 540 mensais. e trabalhará
quatro horas por dia, durante quatro dias da semana em
órgãos públicos e uma vez na
semana realizará um dos sete
cursos de qualificação profissional ofertados pela Universidade Virtual do Estado
de São Paulo (Univesp), com
duração de 4 horas semanais.

A solenidade de entrega do Diploma Reconhecimento Rotário aconteceu na noite da última terça-feira
(22) na Câmara Municipal de Barretos. Na oportunidade, também foi comemorado os 117 anos de fundação do Rotary, efeméride de 23 de fevereiro. Neste ano, a diplomação foi reformulada e passou a dar destaque às áreas de enfoque do Rotary. O paraninfo foi o empresário Giovane Barroti. O evento contou com
a presença do governador distrital, Aldecir Clayton Ligeiro e de rotarianos de Bebedouro, Colina, Guaíra e
Frutal. Ainda prestigiou o evento o vereador Rodrigo Malaman. (Foto: Jânio Munhoz)
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Fundo Social entrega 100 cestas Casa das Estrelas entrega carro zero ao ganhador
da Campanha “Colaborador Voluntário”
básicas para os Vicentinos

O Fundo Social de Solidariedade de Barretos entregou 100 cestas básicas para a Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos. A entidade
atende famílias necessitadas por meio de treze conferências existentes
em todas as paróquias de Barretos. A entrega das cestas solicitadas foi
feita na sede do FSS pela presidente, Letícia Oliveira Lemos, para Thalita
Moraes, presidente do Conselho Central, Maria Lúcia Guimarães, conselheira, e Raphael Leite, presidente do Conselho Particular dos Vicentinos.
“Para mim, como presidente do FSS, é um prazer poder tê-los como parceiros na missão de levar alimento para as famílias que mais precisam
do nosso apoio. Assim, firmamos o compromisso da nossa prefeita Paula
Lemos com as famílias de Barretos”, comentou Letícia Lemos.

Nebulização contra o Aedes
Aegypti no City Barretos
será nesta sexta-feira

O do Setor de Controle de
Vetores, da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira (25), das 18 às
21h30, a nebulização de inseticida contra o Aedes Aegypti
no bairro City Barretos.
Nesta quinta (24), a nebulização foi realizada nos bairros Nova Barretos, Nova Bar-

retos II e Nova Barretos III.
A orientação é que, quando
o carro estiver passando, a população abra portas e janelas
para que o inseticida pulverizado, adentre as residências.
O Aedes Aegypti é o mosquito transmissor da dengue,
chikungunya, zika vírus e febre amarela.

O engenheiro José Lázaro
Gomes, de São Carlos/SP, recebeu, em mãos, as chaves do automóvel zero quilômetro, da marca
Fiat, modelo Moby Easy 1.0 flex,
ano 2021/2022, entregue pela
presidente da Fundação Casa
das Estrelas, Cleude Cunha, na
última quarta-feira (23). Ele foi
o sorteado da campanha “Colaborador Voluntário”, que reuniu
doações para manutenção da
Casa das Estrelas.
“Foi um prazer contribuir
para instituição e ganhar esse
prêmio. É algo muito bom,
estou feliz. A casa faz um trabalho muito nobre, tanto para

as famílias, quanto para os
pacientes que estão em tratamento no Hospital de Amor, e
precisam de um local para se
hospedar”, afirmou Gomes.
A presidente da fundação comemorou o sucesso da
campanha. “Todos os mil números da ação foram vendidos
e o sorteio ocorreu no último
dia 5, pela Loteria Federal.
O sortudo, o sr. José Lazaro,
veio da cidade de São Carlos
até Barretos para receber e levar o prêmio, o carro zero quilômetro. Todo valor arrecadado da campanha será utilizado
nas obras de 13 apartamentos

da instituição que ainda estão
em fase de acabamento”, explicou Cleude Cunha.
Na entrega estiveram presentes Nilcea Peronti Procópio (vice-tesoureira) e Walter
Procópio (vice-presidente do
Conselho Curador da Fundação Casa das Estrelas); Cláudia
Aparecida Lopes Nardin (digna
matriarca do Capítulo Verdadeira Luz n. 28), de São Carlos;
Elaine Franchichete (digna matriarca do Capítulo Força e Esperança n. 2) de Barretos, e Ramilo Dutra da Cunha (assessor
financeiro da fundação). (Foto:
Márcio Oliveira)

Cursinho Unifeb abre inscrições
para prova de ingresso
Entre esta sexta-feira (25) e o dia 18 de março estão abertas as inscrições para a prova de ingresso do
Cursinho Unifeb, que ofertará 90 vagas para o preparatório de vestibulares e Enem. O projeto terá duração
de 8 meses, com aulas entre março e novembro deste ano. O cursinho é um projeto socioeducacional
desenvolvido por professores e alunos do centro universitário, que visa atender pessoas que queiram aprofundar ou ampliar seus conhecimentos na preparação para o vestibular e que não tenham condições de
estudar em cursinhos pré-vestibulares convencionais. O projeto é totalmente gratuito e suas atividades são
concentradas aos sábados, das 13 às 18 horas, no campus do Unifeb. A prova será aplicada no dia 19 de
março, das 14 às 16 horas, na sala 10 do Bloco Jurídico. Mais informações, com o link para inscrições, além
das demais regras da prova, podem ser conferidas no edital nas páginas e site do Unifeb.

Com novo nome e em novo
formato, a partir do próximo mês,
passa a circular o Jornal da Advocacia da 7ª Subseção da OAB
Barretos, exclusivamente em
edição digital, distribuído aos
(às) advogados (as) da seccional
de Barretos e região. O projeto
retoma a comunicação direta
com a classe, reeditando uma
ferramenta de divulgação das
atividades da OAB que foi utilizada em outros tempos e teve
suas edições interrompidas pelo
alto custo de produção. A presidente da 7ª subseção da OAB
-Barretos, Arany L’Apiccirella
(foto), esclareceu que a reedição
do jornal é um compromisso que
assumiu com a classe. “Acredito
ser importante termos vários canais de comunicação direta com
a advocacia. As redes sociais
vêm ganhando cada vez mais
espaço nessa missão, mas o
boletim informativo digital é um
documento em que os assuntos
são tratados com mais profundidade e ficam registrados em um
verdadeiro documento histórico,
valorizando ainda mais e fortalecendo a presença da instituição
na comunidade”, disse. Para receberem o Jornal da Advocacia,
a partir de março, os advogados
e as advogadas devem atualizar
seus dados cadastrais diretamente na secretaria da Casa da
Advocacia. Quanto aos demais
interessados, podem fazer seu
cadastro pelo telefone (17) 3322
4293, em horário comercial, ou
pessoalmente, na Casa da Advocacia, sede da OAB Barretos.
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Editorial

Porque a saúde escolar é essencial?

O Brasil ficou em terceiro lugar num ranking de crianças que não frequentaram as escolas durante a pandemia
Em 2015, eu ouvi o chamado que o conhecimento de saúde precisava sair das paredes
dos consultórios e hospitais e
alcançar a todos. Assim, depois
de 35 anos de emergência de
pediatria em hospitais públicos
e privados, e mais de 500 mil
pessoas atendidas, decidi estudar o que os outros países falavam sobre saúde escolar.
Após um ano e meio de pesquisas, idealizei o Programa de
Saúde Integral da Crescer Saúde, pautado em princípios simples, de educação continuada
em saúde e teleassistência médica, acessível a todos os brasileiros. Em 2017, eu já estava
no mercado, acompanhando
escolas, porque acredito que só
a educação transforma.
Quando o mundo parou
em 2020, durante meses eu
acordei e deitei perguntando o
que o Covid 19 veio me ensinar? Vieram muitas respostas
diferentes e complementares,
até que eu entendi que Covid
19 foi o convite para “comVida20”. Você fez essa pergunta?
Assim, nasceu a consciência que a resposta para o
enfrentamento da pandemia
depende exclusivamente das
nossas ações, das nossas emoções, dos nossos pensamentos

e cuidados com a nossa morada, com a morada que viemos
habitar, com o nosso corpo e
com a nossa casa.
Dessa consciência surgiu
o conceito dos cinco níveis de
higiene, sendo: higiene pessoal, higiene ambiental, higiene emocional, higiene mental
e higiene espiritual.
Confesso que, quando escrevi pela primeira vez sobre
os cinco níveis de higiene, eu
achei esquisito; entretanto, esse
conceito foi o chamado para
ver que o que acontece do outro
lado do mundo. Se projeta como
teia de energia – fato que a física
provou muito antes. Contudo, é
certo que o Covid 19 foi o maior

chamado da história para a conexão entre os homens.
A tecnologia da comunicação virtual já estava pronta
e não sabíamos como fazer
uso. Com esse entendimento,
no período de junho a setembro de 2020, fiz mais de 100
videoconferências para diretores de escolas, professores
e famílias, falando da importância de escolas abertas, dos
cuidados necessários de prevenção de doenças, acidentes
e valorização da vida.
A escola é essencial com
aulas presenciais porque saúde
é vida. É pela saúde mental das
crianças e das próximas gerações, que garantir o direito de

aprender é dever de todos.
Conhecimento é a chave da
mudança. Não existe liberdade
sem conhecimento. Todo investimento em prevenção é menor
que o real custo com tratamento.
A Covid 19 veio nos mostrar que é essencial a transmissão de conhecimento de
saúde nas escolas para crianças, desde a mais tenra idade,
para os educadores e famílias,
porque saúde é vida.
Dra. Cláudia Araújo
Idealizadora e CEO da Crescer Saúde. É mãe, avó, médica
e possui mais de 30 anos de
Clínica de Homeopatia e Medicina
Integrativa, atendendo mais de
500 mil pessoas em 35 anos de
emergência de pediatria.

Opinião

Consumo de álcool na pandemia:
qual o limite entre lazer e vício?
Entre as diversas consequências da pandemia, que já
perdura dois anos, o uso nocivo
de álcool e drogas e seus efeitos
na saúde mental têm causado
muita preocupação em especialistas da área da saúde.
Diferentemente do que foi
divulgado equivocadamente
no início da pandemia, o álcool, especialmente o consumo excessivo, enfraquece o
sistema imunológico e diminui a capacidade de o organismo combater as doenças infecciosas bacterianas e virais,
como a Covid-19.
Além disso, o consumo de
álcool está vinculado a mais
de 230 doenças, sendo responsável pelo agravamento de
problemas hepáticos, cardiovasculares, câncer, tuberculose e HIV/Aids, pelo resultado
dos efeitos teratogênicos, tóxicos e imunossupressores do
etanol, além de aumentar os
casos de violência e suicídio.
O alcoolismo, hoje, é uma das
principais causas de mortalidade
evitável no mundo, responsável
por 3 milhões de óbitos a cada
ano, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).
Na saúde mental, o impacto do consumo de álcool
ocorre tanto em curto como
em longo prazo e está relacionado ao efeito depressor que
ele causa no Sistema Nervoso Central e à ação sobre os
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neurotransmissores,
como
GABA, Glutamato, Serotonina, dopamina e outros, podendo precipitar episódios de
violência e agravar quadros
de depressão e ansiedade.
Com apenas algumas doses, o álcool pode produzir
danos detectáveis à memória,
causando episódios de amnésia, conhecidos como “branco”, no qual o indivíduo não
consegue se lembrar de detalhes de um evento ou até mesmo de um evento inteiro.
A exposição repetida ao álcool pode causar, ainda, danos
cerebrais e tolerância, levando
ao consumo de quantidades
cada vez maiores, até que a dependência química se instala.
Em longo prazo, o uso excessivo pode causar doenças
irreversíveis, como cirrose
hepática e demências, como
a Síndrome de Wenicke-Korsakoff, um distúrbio mental
causado por uma deficiência
de tiamina, encontrada principalmente em alcoólatras e
pessoas desnutridas.
Para tentar aliviar o estresse e as preocupações cotidianas, sobretudo devido
ao isolamento social imposto
pela pandemia, muitas pessoas recorreram ao álcool no
ambiente domiciliar.
Estudos realizados pela
Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas), em 2020,
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confirmam que esta preocupação tem sentido: cerca de 52%
dos entrevistados citaram
pelo menos um dos sintomas
emocionais, como ansiedade,
nervosismo, insônia, preocupação, medo, irritabilidade e
dificuldade para relaxar, para
justificar o aumento no consumo de álcool.
No Brasil, uma pesquisa realizada pela plataforma
“Compre & Confie” indica
que a venda online de bebidas
alcoólicas subiu 93,9% no período entre fevereiro e maio
de 2020, em comparação ao
ano anterior.
A busca pelo uso de álcool
em situações de estresse ocorre
pela impressão de relaxamento
que ele causa na fase inicial do
uso. Porém, este efeito, chamado de depressor do sistema
nervoso central, traz diversas
consequências negativas.
Em crianças e adolescentes, ainda serão necessários
alguns anos para identificarmos os prejuízos decorrentes
da convivência com adultos
que aumentaram o consumo
de bebida alcoólica durante a
pandemia, mas acredita-se que
a exposição exacerbada esteja
associada à iniciação precoce,
pela facilidade do acesso, percepção de aceitação social do
consumo e mudança negativa
no padrão normativo destes
jovens, fazendo com que eles

passem a interpretar o beber
como algo cotidiano.
A história mostra que o
abuso de álcool tende a crescer substancialmente após
catástrofes globais, como
guerras, exposição a ataques
terroristas, situações de luto e
crises sanitárias.
Portanto, é possível imaginar que os padrões de consumo de álcool serão aumentados nos próximos anos, com
implicações à mortalidade e
morbidade associadas.
Sendo assim, devemos
prestar especial atenção aos
métodos adaptativos que escolhemos implementar em
nosso estilo de vida neste
“novo normal”, para garantir
não somente a nossa saúde
física, mas sobretudo a saúde
mental pelos próximos anos.
Dra. Aline Sabino
Psiquiatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo

PAINEL

PROPAGANDA VOLTOU
Nesta quarta-feira (23),
a propaganda partidária
gratuita de âmbito estadual começou a ser veiculada nas TVs e rádios de São
Paulo. As inserções de 30
segundos serão transmitidas nas segundas, quartas
e sextas-feiras, das 19h30 às
22h30, enquanto as nacionais acontecerão nas terças,
quintas e sábados nos intervalos da programação.
OUTRA ELEIÇÃO
Uma eleição que deve
movimentar a cidade neste ano é a de presidente da
Câmara Municipal. Há quem
diga que a turma da situação quer eleger Luís Paulo
Vieira (PRTB), o “Lupa”, na sucessão de Paulo Correa (PL).

PERDEU O PARTIDO
Na fusão entre PSL e DEM,
que resultou na União Brasil,
o vereador Fabrício Lemos
perdeu o comando do diretório municipal que agora
passará para as mãos do empresário Renato Peghim.
NO OLHO DA RUA
A direção do Hospital de
Amor identificou recentemente alguns funcionários
responsáveis por desvios
na instituição e promoveu a
demissão. Dentre os demitidos estão pessoas de grande influência na sociedade.
Se apertarem, declinaremos
os nomes dos criminosos.
ELA VEM AÍ
A região de Barretos já
tem uma candidata à deputada federal. É a médica, Elisa Coutinho, que pretende

disputar a vaga pelo Avante.
MUITA GRITARIA
Dados da prefeitura revelam que Olímpia receberá
neste feriadão de Carnaval
pelo menos 85 mil pessoas
nos hotéis e parques aquáticos. Em contrapartida,
Barretos espera 25 mil turistas no Parque do Peão.
Diferente dos olimpienses
que apoiam o município, os
barretenses estão fazendo
muita gritaria contra a festa.
QUEIJO SUÍÇO
Empresários estão bastante envergonhados ao
receber turistas neste feriado de Carnaval em Barretos,
devido a grande quantidade de buracos pelas ruas.
Ultimamente o motorista
precisa escolher em qual
buraco vai cair.
PRA COMPENSAR
Ainda falando em festa,
para compensar o cancelamento do Carnaval, o prefeito
de Olímpia, Fernando Cunha
(PSD), programou três dias de
festa no mês de abril. A promessa é de grandes shows
para população e turistas.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a si mesmo.” (Platão)

Arnaldo Tadeu Campos brinda mais um aniversário hoje, sexta-feira (25). Na
data especial, o apresentador, colunista social, editor e promotor de eventos,
recebe o carinho do amado Danilo Auada (foto), do filho Pedro Nicolas, da
irmã Arlete, e as felicitações de amigos e familiares. Felicidades!

Os amigos, Delma Alves e Guilherme Silveira, estão de férias, e
curtindo merecidos dias de descanso em Maceió/AL, protegida por um recife, a costa tem inúmeras praias de areia branca,
onde estão desfrutando da beleza da cidade e da deliciosa
culinária daquela região. O registro da foto, foi em passeio de
buggy, na maravilhosa Maragogi. Sucesso!
A quarta-feira (23) foi de festa para Muriele
Siriqueti. A Servidora Municipal, que adora
jogar handebol e é crossfiteira de carteirinha,
comemorou a data ao lado de amigos especiais e familiares. Felicidades Muriele!
No domingo (27), as atenções se voltam para o empresário
Renato Peghim. O proprietário de imobiliária e escritório contábil, comemora a idade nova ao lado da esposa Isabely e dos
filhos, Lara e Antônio (foto). Parabéns Renato!

Bodas de Neve! 67 anos de casados não é para qualquer um, só
para aqueles que permitiram que o amor prevalecesse. Felicidades ao casal, Floripes e Joaquim, que comemoraram o aniversário de casamento no dia (23). Os votos são dos filhos, Rosemary,
Roberto, Ruth, além dos 07 netos e 07 bisnetos. Parabéns!

Holofotes para a querida tia BE, que completou seus
70 anos na última quarta-feira (23). Benedita Motta é
uma pessoa incrível, sempre com seu sorriso contagiante
e simpática a tudo e a todos. Parabéns e felicidades!!!

A quarta-feira (23) foi
de festa para
Enricco Mori,
que comemorou mais um
aniversário. O
carinho especial ficou por
conta da esposa Pamella
(foto) e da
filha Melissa, e
as felicitações
dos amigos
e familiares.
Tudo de bom!

Katia Ferreira é alegria, alto astral, bom humor e irreverência.
E é com esses e todos adjetivos que ela celebra mais um aniversário amanhã, sábado (26). O carinho fica por conta de sua
mãe Adelina, dos filhos Yuri e Lorena, do namorado Juliano
(foto), e as felicitações de seus familiares e amigos. Parabéns!
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Paulo Correa solicita prorrogação do
pagamento do IPTU para o mês de março

O vereador e presidente
da Câmara de Barretos, Paulo
Correa, solicitou que a prefeita
Paula Lemos encaminhe projeto de lei prorrogando para o
mês de março, o prazo para pagamento da parcela única e da
primeira parcela do IPTU 2022.
“Fui procurado por muní-

cipes que me informaram não
estar recebendo o carnê para
pagamento e ao procurar os serviços da prefeitura e do Poupatempo encontram dificuldades,
em razão de agendamento de
horário, longo tempo de espera.
Fato que tem gerado dificuldades à população, visto que mui-

tos munícipes possuem apenas
uma hora de almoço em seus
trabalhos”, disse Paulo Correa.
O parlamentar ressalta que
nos primeiros meses do ano,
o IPTU concorre inevitavelmente com outras despesas,
comprometendo o orçamento
dos primeiros meses do ano

das famílias de Barretos.
“A prorrogação possibilitará
ao contribuinte uma melhor adequação do seu orçamento, beneficiando um grande número de
munícipes e com certeza contribuindo para que os barretenses
fiquem em dia com seus impostos”, finalizou o vereador.

Nestor Leonel pede nebulização
com fumacê urgente em toda a cidade
O vereador Nestor Leonel
solicitou da prefeitura a possibilidade de proceder à execução de serviços de nebulização
(fumacê) em todos os bairros
de Barretos em caráter de urgência. Segundo ele, existem
diversas reclamações de munícipes solicitando o trabalho
por parte da prefeitura.
“O fumacê é uma forma
eficiente de combate ao Aedes Aegypti em sua fase adul-

ta, mosquito que transmite a
dengue, zika e chikungunya.
A nuvem de fumaça de inseticida espalhada pelas ruas e residências visa eliminar o mosquito transmissor para evitar a
propagação de tais doenças”,
apontou Nestor Leonel.
“A dengue deve ser uma
preocupação constante do
município, pois devido ao
alto índice de mortes que vem
causando a cada ano e é con-

siderada, atualmente, um dos
principais problemas de saúde
pública”, observa o vereador.
“É de grande valia os serviços de nebulização com veículos
(fumacê) em todos os bairros da
cidade. A maior parte dos focos
do mosquito está nos domicílios
fechados e em terrenos baldios,
onde existe vegetação (matos),
onde ocorre acúmulo de água
em objetos jogados nesses locais”, frisou Nestor Leonel.

Vereador Ricardo Bodinho pede
benfeitorias ao Distrito do Ibitu
Considerando que o Distrito do Ibitu é uma importante
região próxima a nossa cidade,
abrigando hoje significativa
parcela de nossa população rural, o local merece toda a atenção do poder público.
Por este distrito estar desprovido de vários dispositivos
urbanos que possibilitem conforto, bem-estar e segurança
aos moradores, o vereador Ricardo “Bodinho” (PP) solicitou
que a administração municipal
realize o recape em todas as
vias danificadas do distrito do
Ibitu e à pavimentação asfáltica, nos trechos que ainda não
contam com esta benfeitoria.

O vereador ainda solicitou
para que a prefeitura proceda
a estudos que visam a construção de casas no Distrito do Ibitu, como forma de possibilitar
mais conforto aos moradores.
“É preciso lutar mais pelas
demandas da zona rural, e Ibitu também carece há anos de
benfeitorias como proceder
ao recape em todas as vias danificadas e à pavimentação asfáltica, nos trechos que ainda
não contam com esta benfeitoria, bem como a construção
de casas para famílias de baixa renda, medidas que trazem
melhorias e dignidade para a
população”, disse Bodinho.

“BUEIRO INTELIGENTE”
O vereador também solicitou a implantação de “bueiros
inteligentes” no município, que
consistem na instalação de cestos com sensores inteligentes
em bueiros das vias, inibindo
que os resíduos sólidos tenham
acesso às galerias, protegendo
assim o meio ambiente, diminuindo os riscos de enchentes,
facilita o trabalho de limpeza, remoção e manutenção. “É
uma ideia simples, que pode
ajudar muito a combater o entupimento dos bueiros, além
de ser uma solução com baixo
custo e grande impacto para
nossa cidade”, disse Bodinho.

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

PAULA LEMOS É MULHER DE PALAVRA
A prefeita Paula Lemos (União Brasil) é mulher de palavra, afirmou o vereador Carlão do Basquete (PSD) na tribuna da Câmara. Ele acrescentou que a chefe do executivo tem
muito mais palavra que muitos homens que passaram pelo
legislativo e pela prefeitura.
É BOM TER OPOSIÇÃO, DIZ NESTOR
Ter oposição é sempre bom, de acordo com o vereador
Nestor Leonel (União Brasil). Unanimidade é burrice, salientou. Na sessão ordinária do legislativo ele sugeriu à prefeita Paula Lemos (União Brasil) a criação do Conselho Municipal de Segurança.
ANDORINHA SOLITÁRIA NA CÂMARA
Uma andorinha sozinha não faz verão, segundo o vereador Ângelo Tegami (PV), ao justificar sua saída de comissões da Câmara Municipal. Ele pediu o retorno do atendimento no Postinho do distrito do Prata.
POLÍTICOS UNIDOS, BUSCAM VERBAS
O vereador Raphael Silvério (PSDB) quer mostrar que os
políticos de Barretos caminham juntos em busca de verbas
parlamentares para o município.

Barretos recebeu doação de 3.860 cestas básicas
O Fundo Social de Solidariedade de Barretos recebeu
na última segunda-feira (21), a
doação de 3.860 cestas básicas.
A prefeita Paula Lemos,
que acompanhou a entrega
das cestas junto da presidente
do Fundo Social, Letícia Oliveira Lemos, agradeceu a todos que participaram da ação.
A iniciativa foi do deputado federal, Marcos Pereira,
junto ao Ministério da Cidadania, por intermédio do deputado estadual, Sebastião
dos Santos, e dos vereadores
José Eduardo dos Santos Júnior, o “Eduardinho do Mercado’’, e dr. Vagner Chiapetti.
“É importantíssima essa
união. É união em prol das

PITA FOGO

PEGOU GOSTO PELAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) gostou tanto da
audiência pública sobre a realização do carnaval, que propôs
mais dois debates. Um para discutir o reajuste de 33% aos
profissionais da educação e outro sobre o reajuste dos servidores públicos municipais.
ALAGAMENTO NA REGIÃO DOS LAGOS
Os motivos do transbordamento na Avenida dos Maçons
e do assoreamento na Região dos Lagos são questionados
pelo presidente da Câmara, Paulo Correa (PL). Ele também
pediu a construção de uma UBS no bairro Vida Nova.
SOLUÇÃO PARA ENXURRADAS NO BOM JESUS
Um plano emergencial de escoamento de águas servidas e pluviais em toda extensão da Rua Messias Gonçalves,
no Bom Jesus. A solicitação é do vereador Fabrício Lemos
(União Brasil).
SEMÁFORO NA ESQUINA DO ROSÁRIO
Um semáforo na esquina da rua 20 com a avenida 1 foi
pedido pelo vereador Chafei Neto (MDB).

pessoas nesse momento de dificuldade onde muitos trabalhadores estão desemprega-

dos”, disse.
Para o deputado Sebastião dos Santos, o alimen-

Prefeitura trabalha na revitalização
de praças da Vila Paulista
A prefeitura de Barretos iniciou obras de reforma e revitalização das praças Geraldo Antônio
Correa, Alessandra Peixoto de Alencar e Wanderlei dos Santos – Tininho, localizadas no Residencial
Rubens de Souza, a antiga Vila Paulista. O investimento na obra das três praças está estimado em
R$152.236,22 e prevê a manutenção do passeio público, paisagismo, iluminação e limpeza geral. Os
recursos para a realização dos serviços foram destinados pelo deputado estadual, André do Prado, e
pelo deputado federal, Márcio Alvino, por intermédio do presidente da Câmara de Barretos, Paulo Correa, com contrapartida do município.

to traz dignidade ao trabalhador. “Se ele tem o básico
para se alimentar, ele terá
forças para buscar suprir as
suas necessidades e correr
atrás”, completou.

DOBRADINHA DOS PEDETISTAS
O presidente do PDT local, Marcus Tertto, garantiu que
o partido vai lançar candidatos a deputado estadual e federal
nas próximas eleições. Ele apenas não quis adiantar os nomes dos pretendentes. Por enquanto.
CANTA A TURMA DO BLOQUINHO
“Tanto riso, oh! quanta alegria, mais de mil palhaços no salão”.
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Rotary comemora 117 anos de fundação
e faz homenagens durante diplomação

A solenidade de entrega
do Diploma Reconhecimento
Rotário aconteceu na noite da
última terça-feira (22) na Câmara Municipal de Barretos.
Na oportunidade, também
foi comemorado os 117 anos
de fundação do Rotary, efeméride de 23 de fevereiro.

Graças à visão estratégica
e futurista de Paul Harris, nasceu o primeiro Rotary Club,
na cidade estadunidense de
Chicago. Na data também
é comemorado, em Barretos,
o Dia do Rotariano, graças a
uma lei de autoria do ex-vereador e rotariano Osvaldo

Caiel Filho.
A diplomação chegou em
2022 na sexta edição e desde a
sua criação tem o objetivo de
homenagear aquelas pessoas
por sua dignidade, conduta e
seus valores humanos e sociais.
Neste ano, a diplomação
foi reformulada e passou a dar
destaque às áreas de enfoque
do Rotary. O paraninfo foi o
empresário Giovane Barroti.
O evento contou com a
presença do governador distrital, Aldecir Clayton Ligeiro
e de rotarianos de Bebedouro,
Colina, Guaíra e Frutal. Ainda
prestigiou o evento o vereador
Rodrigo Malaman.
Paulo Mazer, é presidente
do Rotary Club de Barretos,
e comentou sobre como o trabalho da associação é impor-

tante para a construção de um
mundo melhor.
“É a oportunidade que temos para servir a sociedade,
colocando à disposição dela
nossos conhecimentos, força de
trabalho e colaboração material. É um momento onde podemos ser agente transformador
e beneficiador de um mundo
melhor, pois colaboramos de
diversas formas, uma vez que
o Rotary é internacional. Nosso lema deste ano é Servir para
transformar vidas”, falou.
O presidente explicou,
ainda, que com a reabertura
para a realização de eventos o clube voltará a realizar
promoções com o objetivo de
arrecadar fundos para o desenvolvimento dos projetos.
(Foto: Jânio Munhoz)

Prefeita Paula Lemos entrega Cemei Tenente Afonso
Câmara Filho totalmente reformada e ampliada

Com investimento acima de R$ 1 milhão, as obras integram o EducaBem
o mais completo programa educacional já realizado em Barretos
A prefeita Paula Lemos entregou a conclusão das obras de
reforma e ampliação do Cemei
Tenente Affonso Câmara Filho,
no bairro América.
A escola ficou fechada por
quatro anos, funcionando de forma adaptada em uma casa alugada. Com a ampliação, foram
construídas quatro novas salas
de aula, hall de entrada coberto,
cozinha, refeitório, espaços multiuso, dispensa e sala de amamentação, além de reforma nos
banheiros, salas de aula existentes, pátio e áreas administrativas.
O valor investido na obra passou
de R$ 1 milhão de reais.
Atualmente o Cemei atende
a 280 crianças com idades entre
4 meses e 5 anos, oferecendo
berçário 1 e 2, maternal 1 e 2, recreação e pré-escola. Segundo a
prefeita Paula, o momento foi de
muita festa e emoção.
“A equipe que atua na escola, os alunos e suas famílias
esperavam por essa reforma há
mais de quatro anos, então, poder chegar e realizar essa entrega
para a população é um momento
de muita felicidade. Uma escola
nova, adequada, com material didático novo que nós estamos implantando a partir dos 2 anos de
idade, com a avaliação da USP,
que é referência em educação,
e também agora com o material
do Mindlab, que ajuda no desenvolvimento socioemocional das
crianças e os ensina a serem líderes”, relatou a prefeita.
Para a secretária municipal de
Educação, Jéssica Maria dos Santos, “investir na Educação Infantil
é investir no futuro. A entrega da
reforma e ampliação do CEMEI
Tenente Affonso Câmara é mais
uma demonstração da seriedade e
compromisso que a atual administração possui com nossa comunidade, profissionais e estudantes”.
A diretora da unidade, Renata
Aparecida dos Santos, confirmou
que na última segunda-feira (21),
os alunos já foram recebidos no
novo Cemei.
“Estávamos alocados em outro prédio desde julho de 2018.
Tivemos alguns problemas durante esse percurso, mas graças
a Deus, essa promessa de campanha da Paula está se cumprindo. Estamos muito felizes. É um
sonho realizado, um dia especial
e de vitória para toda a equipe
e comunidade”, disse a diretora.
Participaram também da cerimônia o vice-prefeito, Gustavo

Sasdeli; o presidente da Câmara, Paulo Correa; os vereadores
Dr. Chafei, Juninho Bandeira,
Gabriel Uchida, Prof. Adilson
e Rafael Silvério; a secretária
municipal de Governo e Gestão
Estratégica, Graça Lemos; a supervisora da Educação Infantil,
Débora Schneck; e a presidente
do Conselho Municipal de Educação, Adriana Pedroso.
Graça Lemos disse estar
imensamente feliz com a estrutura do local. “Material, carteiras,
ar-condicionado. Barretos é uma
cidade muito quente e todas as
salas são climatizadas. É um sonho, dá vontade de voltar novamente para a sala de aula. Para a
gente que foi professora com giz,
lousas antigas e calor, ver tudo
isso dá muito ânimo. Os professores, pais e as crianças merecem
toda essa atenção”, finalizou.
HOMENAGEM
A brinquedoteca da unidade

homenageia Nicolas Elefante
Bordin, que foi aluno do Cemei
nos anos de 2019 e 2020, parando
de frequentar presencialmente por
conta da pandemia. Foi diagnosticado com câncer, realizou tratamento, porém, faleceu no dia 20
de outubro de 2021. Ele tinha 4
anos. Os pais Priscila e José Bordin estiveram presentes e se emocionaram com a homenagem.
“É uma emoção grande. É um
Cemei que a gente leva no coração, a equipe é maravilhosa e essa
homenagem, não tem nem o que
falar, só gratidão”, disse Priscila.
“Ele merece, ele passou quase 5
anos aqui e semeou o amor, fez o
bem para todo mundo. Essa homenagem é mais que justa. Para
nós é um presente, mas para ele é
mais que justa”, completou o pai.
EDUCABEM
A entrega desta obra faz parte
do programa EducaBem, o maior
programa educacional já reali-

zado em Barretos. Entre muitos
projetos em andamento, se destacam a construção da escola de
Ensino Fundamental 1, no bairro
Vida Nova, reforma e ampliação
em diversas escolas e Cemeis de
todas as regiões da cidade.
Desde 2021 os alunos contam com um material didático
de excelência, o Sistema Trilhas
da editora FTD, classificada
entre as 50 principais editoras
do mundo. Pela primeira vez
crianças da Educação Infantil, a
partir dos 2 anos de idade, também receberam material.
O Programa MenteInovadora,
da Mind Lab, também faz parte
do EducaBem. A empresa desenvolve tecnologias educacionais e
o principal objetivo é desenvolver
nos estudantes as habilidades socioemocionais, por meio de jogos
e abordagens lúdicas no ensino.
47 escolas receberam o conteúdo,
beneficiando 10.102 alunos.

TST decide que sentenças
sobre terceirização valem
igualmente para contratante e
prestador de serviços
Por decisão (apertada) da maioria dos ministros, tribunal
decide que consequências jurídicas devem ser iguais para tomadora e prestadora: “Litisconsórcio necessário e unitário”
Decisões judiciais sobre terceirização devem valer igualmente para quem contrata e para
quem presta o serviço. A jurisprudência acaba de ser fixada pelo
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), ao concluir na última terça-feira (22), após duas sessões,
julgamento sobre as consequências jurídicas da terceirização.
A mudança foi discutida
depois que o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu pela liberação irrestrita da prática, atendendo a demandas empresariais.
O TST julgava um chamado
incidente de recurso repetitivo,
a fim de uniformizar decisões
sobre o tema após o posicionamento do Supremo, em 2018.
“O ponto central da discussão
foram as características e as consequências jurídicas do chamado
litisconsórcio passivo (presença de
mais de uma empresa na mesma
ação) entre a tomadora e a prestadora de serviços”, lembra o tribunal. A decisão não foi unânime.
Por margem estreita (13 a 11), a
maioria dos ministros decidiu que
o litisconsórcio é necessário e unitário. Isso significa que tomadora
e prestadora devem fazer parte da
ação e “a decisão deve produzir
efeitos idênticos para as duas”.
IDÊNTICOS EFEITOS
O item 4 da tese jurídica
aprovada diz: “Diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário, a decisão
obrigatoriamente
produzirá
idênticos efeitos para as empresas prestadora e tomadora
dos serviços no plano do direito material. Logo, a decisão
em sede de juízo de retratação,
mesmo quando apenas uma das
rés interpôs o recurso extraordinário, alcançará os litisconsortes de maneira idêntica”.
Em agosto de 2018, a maioria do STF entendeu que a
terceirização é lícita, independentemente de atividade econômica. Mas manteve a chamada

responsabilidade subsidiária da
empresa contratante. Assim, se
a prestadora não pagar, a tomadora deve se responsabilizar.
FRAUDES NA
TERCEIRIZAÇÃO
O relator do caso na Corte trabalhista, ministro Cláudio
Brandão, lembrou que o TST
tinha jurisprudência sobre fraudes na terceirização em atividades-fim, resultando em condenação solidária da prestadora e
da tomadora de serviços. Mas o
entendimento do STF “teve impacto direto na compreensão do
tema e no procedimento adotado
nos pedidos dirigidos às empresas prestadoras, em muitos casos
as únicas a recorrerem ao TST”.
No julgamento concluído hoje,
prevaleceu o voto do revisor, ministro Douglas Alencar, do litisconsórcio necessário e unitário.
“Afinal, o debate em torno da
licitude do contrato de prestação
de serviços firmado entre as empresas, sob a perspectiva da fraude, não pode ser travado sem que
ambas compareçam ao polo passivo”, disse o ministro Alencar.
Acompanharam o revisor
as ministras Maria Cristina Peduzzi, Dora Maria da Costa e
Morgana Richa e os ministros
Alexandre Ramos, Ives Gandra
Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva, Dezena da Silva,
Evandro Valadão, Amaury Rodrigues, Aloysio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos e Emmanoel
Pereira (atual presidente).
O relator entendia que o litisconsórcio é facultativo: o trabalhador poderia ajuizar ação
apenas contra uma empresa, por
exemplo. Ele foi seguido pelas
ministras Maria Helena Mallmann e Delaíde Miranda Arantes
e pelos ministros Breno Medeiros,
Augusto César, Alberto Balazeiro,
Lelio Bentes Corrêa, José Roberto
Pimenta, Mauricio Godinho Delgado, Hugo Scheuermann e Agra
Belmonte. (Fonte: RBA)
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Prefeitos acompanham
visita do governador
Os prefeitos Dieb e Silvinho acompanharam no último
sábado, 19, a visita do governador João Doria a Barretos
que, na oportunidade, entregou obras e anunciou mais
investimentos na região.
O governador assinou ordem de serviço para o recapeamento de 12,2 km da Rodovia Antônio Bruno (Colina/
Jaborandi) que deve começar
em breve. Doria disse que irá a
Jaborandi para anunciar a recuperação da Rodovia Dona Genoveva Lima de Carvalho Dias
(Jaborandi/Morro Agudo) e a
pavimentação dos 19,2 km da
vicinal que interliga Jaborandi
a Barretos, uma nova rota de
acesso à Rodovia Anhanguera.
Dieb e o vice Campanholi

7

BARRETOS
Governo entrega obra na Estrada
Vicinal Luiz Carlos Arutin em Barretos
Governador Doria também autorizou nova unidade do Poupatempo em Guaíra
e assinou convênios dos Programas Rotas Rurais e Segurança no Campo

Campanholi e Dieb aproveitaram a visita do governador
Doria a Barretos para agradecer o atendimento dos
pedidos feitos por Colina e também pela região.

agradeceram o governador Doria,
vice-governador, Rodrigo Garcia, e o secretário Marco Vinholi

Silvinho com o secretário Itamar (Agricultura) e
o governador Doria, que anunciou um pacote de
investimentos para Jaborandi.

(Desenvolvimento Regional) por
atender aos pedidos de Colina e
região nas mais diversas áreas.

Vereador Juninho do Lava Jato e prefeito Silvinho com o secretário Itamar, que entregou a
caminhonete 0km (ao fundo).

Governo do Estado autoriza R$ 5,2 milhões
para infraestrutura urbana em Barretos
Recursos serão repassados por meio de convênios a
serem assinados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional
Em agenda na cidade de
Barretos no último sábado
(19), o governador João Doria
anunciou R$ 5,2 milhões para
melhoria da infraestrutura urbana municipal. Doria autorizou a formalização de dois
convênios entre a Secretaria
de Desenvolvimento Regional e a prefeitura de Barretos.
“Esses são recursos fundamentais para atender as demandas municipais, pois são obras
que vão melhorar a vida do cidadão. Essa é uma gestão que
trabalha pelo desenvolvimento
de São Paulo”, comentou o Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi.
O município será contemplado com R$ 5 milhões para
obras a serem indicadas pela
prefeitura. Vale ressaltar que
as obras de infraestrutura urbana contemplam ações como

BARRETOS, 18 de fevereiro de 2022
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O governador João Doria
entregou no último sábado
(19) as obras da estrada vicinal Luiz Carlos Arutin (BA005), em Barretos, uma das
primeiras obras concluídas
por meio do programa Novas
Estradas Vicinais. Com R$ 2,4
milhões em investimentos, as
melhorias foram feitas nos 5,4
kms de extensão da via.
Na ocasião, Doria assinou
convênios dos Programas Segurança no Campo e Melhor
Caminho e autorizou a implantação de um novo posto
do Poupatempo em Guaíra,
além de destinar recursos
para infraestrutura urbana. O
investimento total anunciado
soma mais de R$ 34 milhões.
“Aqui nesta estrada Luiz
Carlos Arutin nós investimos
R$ 2,4 milhões pelo Programa
Novas Estradas Vicinais. Nós
temos hoje mais de 620 obras
de estradas rurais em São Paulo, inclusive nesta região. São
6 mil quilômetros de estradas
vicinais”, disse Doria.
A nova via integra o pro-

grama Novas Vicinais que prevê a recuperação de 626 estradas municipais, somando mais
de 6 mil quilômetros e geração
de mais de 40 mil empregos,
entre vagas diretas e indiretas.
O investimento total do programa é de R$ 6,9 bilhões para
as oito fases anunciadas.
Entre as intervenções realizadas na pista, estão a recuperação do pavimento junto
com novas sinalizações na vicinal que faz a ligação da rodovia Brigadeiro Faria Lima
(SP-326) até o frigorífico, uma
importante via alternativa para
o acesso à cidade de Barretos.
Apenas nesta obra, foram gerados 70 novos empregos diretos e indiretos na região.
POUPATEMPO
EM GUAÍRA
Durante a visita a Barretos,
Doria anunciou a instalação de
uma nova unidade do Poupatempo em Guaíra. Com investimento estadual de R$ 130 mil,
o novo posto poderá realizar até
130 atendimentos por dia.
INVESTIMENTO

NO AGRO
O governador assinou ordem de serviço para início
imediato de obras do Programa
Melhor Caminho em 24 municípios. A iniciativa, que recebeu
investimento de mais de R$ 21
milhões na região, promove o
desenvolvimento da zona rural
e facilita o escoamento da produção agropecuária.
Entre os 24 municípios
beneficiados estão Ipuã, Miguelópolis, Orlândia, São
Joaquim da Barra, Guará, Nuporanga, Ribeirão Corrente,
Sales Oliveira, Taiaçú, Taiúva, Taquaral, Barretos, Morro
Agudo, Pontal, Terra Roxa,
Guariba, Guatapará, Itápolis,
Monte Alto, Catanduva, Catiguá, Novais, Sales e Tabapuã.
Na ocasião, também foram
firmados convênios para mapeamento de propriedades por
meio do Programa Rotas Rurais em seis municípios, entre
eles Barretos, Guará, Guariba,
Itápolis, Monte Alto e Terra
Roxa. O investimento é da ordem de R$ 4,5 milhões.

Fundo Social de Solidariedade abre
inscrições para curso de pintura em MDF
reforma de escolas municipais, recapeamento asfáltico,
pavimentação,
iluminação
pública, reforma de ginásio
de esportes, revitalização de
praças, construção de galerias
pluviais, maquinários essenciais para a manutenção dos
municípios, entre outras.
A cidade ainda receberá
R$ 250 mil para construção

de calçada acessível, no âmbito do Programa Cidade Acessível. A iniciativa, gerida em
parceria com a Secretaria de
Direitos da Pessoa com Deficiência, prevê investimentos
nas áreas de esportes, lazer,
infraestrutura, educação e
acessibilidade, de forma que
os municípios paulistas se tornem mais inclusivos.

O Fundo Social de Solidariedade de Barretos abrirá na
próxima semana as inscrições
para o curso de Pintura em
MDF. O curso gratuito é voltado para jovens de 15 a 18
anos, cujas famílias atendam
aos critérios do Fundo Social,
e será ministrado no Cemup.
Para a presidente, Letícia
Oliveira Lemos, o curso é mais
uma ação acolhedora do Fun-

do Social. “Essa é uma forma
de proporcionar uma ocupação
para esses jovens que podem se
profissionalizar, gerando renda
para si e para suas famílias com
a confecção de pinturas em
MDF”, comentou.
Todos os interessados devem inscrever-se diretamente na sede do Fundo Social,
do dia 3 ao dia 20 de março,
de segunda a quinta-feira,

das 13h30 às 16 horas, levando cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Os
inscritos passarão por uma
triagem e, posteriormente, os
selecionados serão informados. As vagas são limitadas.
O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua 16, n°
52, entre as avenidas 29 e 31.
Mais informações pelo telefone (17) 3612-2860.
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Fabrício Taveira é o mais novo contratado Força-tarefa do Crea-SP
atuou Barretos e região
da Agência André Pereira Models
O personal, paratleta e palestrante inicia sua carreira de modelo

O convite partiu do produtor, empresário e caça-talentos de modelos e artistas,
André Pereira, que tem agência na cidade de São José do

Rio Preto, com o
sócio Sidney Moura, e ao longo dos
30 anos de carreira
foi responsável por
“descobrir” muitos
talentos que fizeram, ou fazem, sucesso em passarelas
pelo mundo, ou em
emissoras de TV e
até em filmes.
Fabrício Taveira,
paratleta e palestrante, a partir de agora
é também modelo, à
disposição do mercado para campanhas publicitárias.
Fabrício inaugura
um novo departamento na Agência André Pereira
Models, o de inclusão, oferecendo seu trabalho para empresas
que querem aliar a imagem de
sua marca ao conceito de que

todos os perfis merecem destaque e devem ter o respeito e reconhecimento social.
“Encontramos no perfil do
Fabrício o que buscávamos para
criar um departamento de inclusão em nossa agência, pois acreditamos muito nesse conceito de
campanhas que trazem toda a
diversidade de pessoas para estampar suas peças publicitárias.
Mais que bonito, Fabrício traz
em sua imagem a força que inspira”, disse André Pereira.
“Confesso que não havia
pensado nessa possibilidade
hoje em minha vida, mas estou gostando da experiência.
Como sou movido a desafio,
esse é mais um para encarar.
Incluir pessoas com deficiência na publicidade parece
até uma coisa óbvia hoje em
dia, mas infelizmente ainda é
rara a empresa que tenha isso
como parte de seus valores”,

comentou Fabrício Taveira.
A HISTÓRIA
DE FABRÍCIO
Campeão brasileiro de
crossfit adaptado, Fabrício Taveira é também palestrante e
personal trainning, mantendo
atividades diárias e intensas
em sua rotina de pessoa independente, mesmo sobre uma
cadeira de rodas. Sua condição é resultado de um acidente, ocorrido em setembro de
2019, quando um pilar com
aproximadamente 450 quilos
de peso caiu, literalmente, sobre sua cabeça, causando uma
lesão medular gravíssima.
Sua reabilitação impressiona os profissionais de medicina que o acompanham e foi
motivo de destaque na imprensa. Sua dedicação à rotina intensa de exercícios deu origem
a palestras de motivação que
inspiram todo tipo de pessoa.

Cancelamento de espetáculos, shows e eventos
O Governo Federal publicou na quarta-feira (22) a Medida Provisória sobre cancelamento e remarcação de eventos como shows, festivais, espetáculos, entre outros em razão da pandemia da Covid-19. A empresa que programou o evento e o cancelou por
conta da pandemia poderá fazer o reagendamento sem a obrigatoriedade de reembolsar o consumidor. A Medida Provisória nº
1.101 prorroga os efeitos da Lei nº 14.046, de 24/08/2000, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise
decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Os prazos estabelecidos para o reagendamento são:
dia 31 de dezembro de 2022 para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2023 no caso de
cancelamentos realizados entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Caso o serviço contratado não seja prestado no prazo
previsto, o valor deverá ser restituído (com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
- IPCA-E) até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021, e até 31 de dezembro de
2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. O reembolso só será obrigatório nas hipóteses
em que houver impossibilidade de remarcar o serviço ou de disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros
serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. “O Procon-SP irá acompanhar a situação e estaremos atentos
a eventuais casos de má-fé do fornecedor”, avisa o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez. No nosso entendimento essa
Medida Provisória não deveria ter sido publicada às vésperas do Carnaval”, afirma Capez.

Encerra nesta sexta-feira, 25
de fevereiro, a força-tarefa do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de
São Paulo (Crea-SP) que, desde
a última segunda-feira (21) realiza fiscalização em seis municípios na região de Barretos.
Com caráter orientativo e
preventivo, a ação tem como
foco assegurar a presença de
profissionais habilitados à
frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.
Foram realizadas cerca de
50 ações de fiscalização em
obras e serviços de Engenharia,
Agronomia e Geociências na
região, que contemplaram os
municípios de Barretos, Guaíra, Altair, Olímpia, Cajobi e
Severínia. Seis agentes fiscais
atuaram em frigoríficos, obras,
empresas fotovoltaicas, de consultoria agropecuária, agrimensura e de geologia, além de usinas de cana e açúcar.

“Iniciamos o ano com o objetivo de melhorar ainda mais
nossos resultados com ações
que impactem positivamente a
sociedade com mais segurança, além de garantir a presença
do profissional habilitado no
mercado de trabalho”, afirma
o presidente do Crea-SP, Eng.
Vinicius Marchese.
Em 2021, o CreaSP bateu
recorde histórico após alcançar
a marca de 292 mil ações fiscalizatórias em todo estado de
São Paulo. O resultado fez com
que a autarquia aumentasse em
900% o número de ações de fiscalização entre 2015 e 2021.
O crescimento se
deve,
principalmente, ao uso das
tecnologias para apoio às
atividades, com pesquisas e
apuração remotas, antes dos
agentes fiscais irem a campo e à adoção do modelo das
forças-tarefas no Estado. Em
2022, o objetivo é chegar a
400 mil ações fiscalizatórias.

