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suspensas, alunos, educadores e famílias se reinventaram para manter a educação de pé. Neste artigo que publicamos no nosso espaço de opinião, 
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O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h 
você pode fazer o seu cadastro 

e aproveitar a todas as 
comodidades oferecidas!

Mais informações: 
(17) 3321-5511 

Berrantão: Pensando em você sempre!

Página 5

POLÍTICA

PSL repudia 
declaração de 

veículo de imprensa 
contra ex-secretária 

de Habitação

COLÔMBIA

Em reunião extraordiná-
ria, realizada na última quar-
ta-feira (23), integrantes do 
diretório municipal do PSL de 
Barretos discutiram a respeito 
de declarações ofensivas di-
vulgadas em veículo de comu-
nicação do município, contra 
a ex-secretária municipal de 
Habitação, Rose Araujo. Du-
rante uma transmissão pela 
internet, o canal de imprensa 
colocou em questionamento o 
apoio oferecido por Rose Araú-
jo ao pré-candidato dr. Munir. 
Fabrício Lemos, presidente do 
PSL de Barretos, declarou que 
repudia as acusações contra 
a ex-secretária de Habitação. 
Rose Araujo, filiada ao PSDB, 
esclareceu que declarou publi-
camente seu apoio ao dr. Munir 
no mês de abril, o que não jus-
tifica os ataques sofridos agora. 
Durante a reunião, tanto o dr. 
Munir Daher como a dra. Elisa 
Coutinho, pré-candidata a vice-
-prefeita pela chapa, também 
demonstraram indignação com 
as acusações e enalteceram o 
apoio de Rose Araújo.

Números do Castramóvel e avanços em serviços da 
Vigilância Sanitária são destacados por secretário

Ao participar da inaugu-
ração do Centro Veterinário 
“São Francisco de Assis”, o 
secretário municipal de Saú-
de, Alexander Stafy Franco, 
destacou os avanços da saúde 
pública em Barretos.

“O Castramóvel é uma 
bandeira do atual governo 
municipal. Antes, pratica-
mente não se castrava nada 
de animais, cachorros e gatos. 
Até o ano passado foram mais 
de 7,5 mil animais e 7.607 mil 
chips colocados nestes ani-
mais”, calculou o secretário 

Alex Stafy Franco.
A Vigilância Sanitária é 

outro exemplo de avanço na 
saúde pública, segundo ele. “A 
implantação do Sistema de Ins-
peção Municipal, que permite 
às pessoas comercializarem os 
produtos de origem animal com 
toda segurança e em acordo 
com a lei 5.000 de proteção aos 
animais, é um exemplo”.

“Então, a Vigilância Sani-
tária incorporou outros servi-
ços de qualidade que traz be-
nefício à população”, frisou.

Barretos vai receber máscaras 
de proteção e frascos 

de álcool para toda rede 
socioassistencial da região
A Secretaria de Desen-

volvimento Social do Estado 
de São Paulo iniciou a distri-
buição das mais de 180 mil 
máscaras de proteção e 33 mil 
frascos de álcool para toda 
rede socioassistencial do Es-
tado (foto ilustrativa).

O objetivo é assegurar a pro-
teção social e sanitária dos servi-
dores públicos municipais e da 
população usuária dos serviços 
destes setores de atendimento à 
população mais carente.

DRADS BARRETOS
Nos serviços municipais 

da região serão entregues 4,2 
mil máscaras (entre máscaras 
de pano e face shields) e mais 
de 800 frascos de álcool (en-
tre aerossol e em gel).

Todas as cidades que detém 

Reabertura do Rio das 
Pedras Country Club

É isso mesmo e é oficial, pes-
soal!
O Rio das Pedras Country Club 
reabre suas portas no próximo 
dia 1º de outubro, com todo o 
cuidado e segurança, para re-
ceber você e sua família para 
se divertir. Além disso, estare-
mos com um horário de funcio-
namento especial, confira:
- Terça a sexta-feira, das 10 às 
18 horas
- Sábados, domingos e feriados, das 11 às 19 horas
Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações sobre 
como será a reabertura, ligue: (17) 3322-7099 ou (17) 98213-
0033. Se preferir, acesse o nosso site: www.rpcc.com.br
Já tem alguém ansioso ou ansiosa por aí?

Vereadora professora Cristina pede 
informações sobre uso do clube Clube 
Cabos e Soldados, antiga área de lazer

A Câmara Municipal de 
Colômbia aprovou requeri-
mento da vereadora professo-
ra Cristina Nozaki, solicitan-
do informações sobre a área 
de lazer da Associação de Ca-
bos e Soldados do município.

A vereadora quer saber se o 
local ainda se encontra de posse 
da prefeitura e se, após a libe-
ração por causa da pandemia, o 
local estará disponível para uso 
por parte da população.

“Os moradores de Colôm-
bia questionam a respeito para 
que num futuro próximo, quan-
do a pandemia acabar, pos-

sam fazer uso do local, pois é 
um dos poucos locais de lazer 
disponíveis e já foi ponto de 

grandes eventos, que ficaram 
registrados história da cidade”, 
justifica a professora Cristina.

uma ou mais unidades do CRAS 
(Centro de Referência em Assis-
tência Social) e CREAS (Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social) serão con-
templadas pela ação.

A regional da Drads inte-
gra os municípios de Altair, 
Barretos, Bebedouro, Cajobi, 
Colina, Colômbia, Embaúba, 
Guaíra, Guaraci, Jaborandi, 
Monte Azul Paulista, Olím-
pia, Pirangi, Severínia, Taia-
çu, Taiúva, Terra Roxa, Vira-
douro e Vista Alegre do Alto.

Deck do terceiro lago é reformado

A prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, concluiu a reforma do deck do terceiro 
lago, que já foi colocado para o uso da comunidade. O local é mui-
to frequentado por pescadores. Todas as tábuas do deck, localiza-
do na rua 38, confluência da rotatória com a Avenida 25 de agosto, 
foram substituídas e a base de sustentação em ferro foi revisada.

O prefeito de Barretos, Gui-
lherme Ávila, juntamente com 
alguns secretários municipais 
e representantes da empresa 
Vikstar, participam de entrevis-
ta coletiva sobre “Novas vagas 
de emprego em Barretos”, que 
será realizada nesta sexta-
-feira, dia 25, às 10 horas, no 
auditório da prefeitura de Bar-
retos. A entrevista e o anúncio 
serão transmitidos, ao vivo, 
pelas redes sociais.

Novas vagas 
de emprego 
em Barretos
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Opinião

Elaine Ribeiro
Psicóloga clínica e 

organizacional da Fundação João 
Paulo II / Canção Nova

Até o dia 10 de setembro, o 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (PRO-
NAMPE) liberou cerca de R$ 
30 bilhões em suas duas fases, 
sendo que ainda na segunda 
fase, o crédito está limitado à 
R$ 100 mil por empresa. 

Segundo o SEBRAE, se-
ria necessário cerca de R$ 
200 bilhões para ajudar os 
empresários, devido ao pre-
juízo causado pela pandemia 
da COVID-19.

Com a liberação de ape-
nas 15% do total necessário, 
os 85% faltantes impactam 
diretamente no processo de 
retomada das PMEs.

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

Os bancos possuem linhas 
de créditos específicas para 
cada tipo de atividade em-
presarial. Banco do Brasil, 
Caixa Econômica e BNDES 
possuem linhas subsidiadas, 
ou seja, com custos financei-
ros mais adequados.

Atualmente, devido nossa 
inadimplência estar elevada, as-
sociada à suspensão da negati-
vação, as instituições financeiras 
estão mais cautelosas e exigen-
tes na concessão dos créditos.

Independente do banco, o 
importante é manter atenção 
no resultado que o emprésti-
mo causará na entidade toma-
dora do crédito. Caso a taxa 
interna de retorno, que o be-
nefício do empréstimo causar 

Relação entre o PRONAMPE 
e as instituições financeiras

na entidade tomadora, for me-
nor do que os encargos finan-
ceiros cobrados, fatalmente o 
banco negará o crédito.

Contudo, todas e quais-
quer linhas de créditos ofere-
cidas pelos bancos, são muito 
mais dispendiosas daquelas 
cobradas pelo PRONAMPE.

A empresa tomadora do 
crédito bancário deverá fazer 
suas contas com exatidão, pois 
caso o resultado da aplicação 
do recurso financeiro tomado 
não for positivo, ele não irá 
conseguir pagar o empréstimo.

Dessa forma, o interes-
sante não é a linha de crédito 
ou seu custo, mas sim a sua 
aplicação e o resultado que 
causará na empresa.

COMO FUNCIONA 
O PRONAMPE?

Empresas com faturamen-
to entre R$ 360 mil e R$ 4,8 
milhões por ano podem habili-
tar-se, mesmo com pendências 
fiscais e tributárias, desde que 
não tenham sido condenadas 
por trabalhos análogos à escra-
vidão e ou trabalho infantil.

Já os valores de crédito 
podem ser utilizados para in-
vestimentos, capital de giro 
ou associados. É importante 
frisar que está proibido o uso 
dos recursos para distribui-
ção de lucros e dividendos 
entre os sócios do negócio.

Dr. Roberto Folgueral
Vice-presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do 

Estado de São Paulo

Aos mestres, com carinho, nossa gratidão!
Nestes tempos de pandemia do coronavírus, com as escolas fechadas, aulas presenciais suspensas, 

alunos, educadores e famílias se reinventaram para manter a educação de pé. Neste artigo que publicamos 
no nosso espaço de opinião, trazemos a homenagem de Túria Dieckov Ruiz, membro do Conselho Diretivo 

da Escola Cristã “Reverendo Olavo Nunes”, em homenagem aos esforços praticados por professores 
de todos os níveis, para manter a educação de seus alunos em atividade. Segue.

“Vivemos um tempo atípico” 
e “Precisamos nos reinventar” 
são algumas das frases mais pro-
nunciadas nesses últimos meses.

Reinventar-se se transfor-
mou em questão de “sobre-
vivência”. E, nas definições 
encontradas para esta palavra, 
além de “continuar a viver ou a 
existir”, acrescenta-se “manter 
sequência ininterrupta de algo”.

Pois bem; aí nasce, espe-
cialmente para as instituições 
de ensino, o grande desafio de 
manter sequência ininterrupta 
de um trabalho que sempre 
foi, em sua natureza, essen-
cialmente presencial, mas que 
precisa, agora, dar continuida-
de através do mundo virtual.

As escolas viraram do 
avesso da noite para o dia. 
Coordenação, alunos e pro-
fessores precisaram transfor-
mar suas instituições presen-
ciais em ambientes virtuais de 
aprendizagem.

No começo, vê-se profes-
sores tímidos e por vezes ner-
vosos frente às câmeras. Afi-
nal, ressurge aquele friozinho 
na barriga experimentado nos 
estágios obrigatórios nos tem-
pos de graduação. E nenhum 

Adolescentes, autoestima, família: 
como agir, o que pensar?

A adolescência é um tempo 
intenso, tanto pelo desenvolvi-
mento físico, quanto neuroló-
gico, hormonal, social, afetivo 
e profissional. É um tempo de 
questionamento desse jovem 
sobre seu lugar no mundo.

Todas essas modificações 
podem vir acompanhadas de 
comportamentos envolvendo o 
humor alterado, tédio, desprezo 
pela família, raiva, ansiedade 
ou depressão, fome exagerada 
ou falta de apetite, alteração 
no sono, queixas sobre sua au-
toimagem, agressividade, etc. 
São sinais de alerta para os pais. 

É importante abandonar o 
pensamento popular que jul-
ga tudo isso como “frescura”, 
“aborrescência” ou para “cha-
mar atenção”, até porque se esse 
jovem está buscando chamar 
atenção para si, algo não está 
bem com ele, não é mesmo? 

O diálogo entre pais e fi-
lhos nem sempre é fácil, mas 
pode e deve ser desenvolvido. 
É muito importante os pais 
compreenderem o mundo em 
que seu filho vive, quais são 
os comportamentos dos jo-
vens na atualidade, manias, 
ídolos, hábitos, abrindo espa-
ço para um diálogo mais co-
nectado à realidade deles.

É importante retirar o filtro 
“na minha época era diferen-
te”. Sim era diferente, era ou-
tro ano, outro cenário cultural, 
dentre outros fatores. 

Nessa caminhada, a au-
toestima é uma importante 

aliada no desenvolvimento 
emocional saudável do seu 
filho. Uma autoestima pro-
tege crianças e adolescentes 
de situações como drogas, 
relacionamentos doentios e 
violentos, álcool, exposição a 
perigos desnecessários. 

A autoestima envolve a vi-
são sobre si, como nos perce-
bemos, como cuidamos de nós 
e nossas emoções, bem como 
a percepção que temos de nos-
sas capacidades. Esta visão de 
si pode ser alterada, distorcida 
a partir das influências pouco 
positivas obtidas em nossa in-
fância, em nossa família, na 
escola e com os amigos. 

Desta forma, um ambiente 
familiar invalidante, que coloca a 
criança numa situação humilhan-
te ou excludente, que não valo-
riza as conquistas dela, que não 
tem diálogo, mas apenas discus-
são, pode efetivamente contribuir 
para essa baixa autoestima. 

Muitas vezes, os pais, deti-
dos pela rotina e pela correria do 
cotidiano, podem deixar escapar 
oportunidades de conversa, de 
observação de sinais diferentes 
em seu filho, de abraçar.

O tempo não volta; então, 
é no agora que você muda sua 
atitude! Aquele papo que para 
você parece chato, para seu 
filho pode ser fantástico e diz 
do universo dele. 

Pode ser que seu filho não 
tenha todos os talentos que você 
esperava, mas mesmo assim, ele 
é seu filho. Um elogio sincero e 

no momento certo sobre coisas 
que ele fez é muito saudável e 
melhor do que um “você não 
fez mais do que sua obrigação”.

Elogios, bem como pre-
sentes, não são dados a todo 
o momento; portanto, você 
pode fazer isso no momento 
certo. É sempre  muito bom 
reconhecer e ser reconhecido. 

Inserido na realidade dos jo-
vens, você pode ser apoio nos 
momentos de indecisão e acolher 
os insucessos que ele venha a ter, 
visto que estamos num mundo 
efetivamente competitivo.

Lembre-se, pai ou mãe: 
em sua época você também 
teve desafios, mas aconteciam 
num outro contexto. Hoje te-
mos uma comparação surreal 
e um exemplo são as redes so-
ciais, que causam alto impac-
to sobre a vida jovem.

Como o diálogo nem sem-
pre é fácil, uma vez que é fei-
to a dois, a conversa tem mão 
dupla. Se há apenas crítica, 
haverá fechamento. Se não há 

acolhimento, o jovem procura 
outro lugar onde seja acolhido. 

O diálogo também permite 
o crescimento da consciência 
e da capacidade de avaliação 
do jovem, que ele manifeste 
seus pensamentos e até possa 
rever suas ideias.

Não somos pais perfeitos e 
com manual de instrução, mas é 
possível buscar ajuda, ler e, aci-
ma de tudo, relacionar-se com 
seu filho, sua maior herança.

desses professores se recorda 
de ter cursado uma disciplina 
de “Didática das aulas on-li-
ne” em sua formação.

Reconhecemos, o peso é 
grande. O professor pode não 
ter aprendido como dar aulas 
on-line em sua graduação, 
mas faz parte de sua essência 
o conhecimento de que o olho 
no olho e o toque afetuoso 
em seu aluno são fundamen-
tais para a aprendizagem que 
acontece através da interação, 
da troca de experiências, do 
feeling a respeito do humor 

de seu aluno a cada dia.
Então, para o professor 

comprometido, não é sufi-
ciente munir-se de novas fer-
ramentas de tecnologia para 
dar as suas aulas. Não obstan-
te, faz isso com plena resiliên-
cia e superação nesses tempos 
de pandemia.

A superação dos desa-
fios impostos faz nascer pro-
fessores mais tecnológicos, 
dinâmicos em ferramentas 
virtuais, menos tímidos em 
frente às câmeras, mais com-
preensíveis com a nova pla-

teia formada não apenas por 
alunos, mas por pais, irmãos 
e avós que assumem, junto 
à escola, o compromisso do 
aprendizado de cada aluno.

O “tempo atípico”, após 
esses quatro meses, passa a ser 
“típico” para o professor. As-
sume-se o novo formato como 
padrão e se há a necessidade 
de assumi-lo, assume-se com 
maestria, com cabeça erguida, 
com todo impulso que, natu-
ralmente, move cada educador.

A cada um deles, nossa 
gratidão!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer.” (Confúcio)

Veio ao mundo na última terça-feira (22), Isabella Brito Men-
des Ornellas, pesando 3,130 kg e medindo 48,5 centímetros, 

completando ainda mais a felicidades do pais Nereu Luiz Brito 
e Fernanda Mendes Ornellas. A princesinha que nasceu na 

primavera recebeu muitos paparicos de amigos e familiares.

Dois estudantes de Direito, engajados na democratização do 
conhecimento jurídico, criaram uma página pelo “Instagram” 
denominada como “ @direitonapraticaadv”. Os jovens, Arthur 
Ramos, estudante pela Faculdade Barretos (FB), e Vinícius Ra-

mos, pela Universidade de Uberaba (UNIUBE) campus Uberlân-
dia/MG, são pesquisadores jurídicos, que possuem publicações 

científicas nas diversas áreas do direito. Vale a pena conferir!

Hoje (25), o dia vai ser bastante festivo para a bela Ana Carolina Al-
ves Barbosa. A personal que está arrasando e vem se destacando 

entre as mais queridinhas quando o assunto é funcional, muscula-
ção e corrida, passa a data ladeada de seus amigos, familiares, de 

sua mãe Delma e do namorado Juninho Gonçalves. Parabéns!

Hoje (25), tem parabéns especial para Klicya Kellyn Silva Sil-
veira. A advogada e crossfiteira pretende comemorar o niver 

ao lado do pai Antônio Nelson Silveira, da mãe Tânia Silva, 
familiares e amigos especiais. Felicidades Klicya!

O sábado (26), será de muita festa e alegria em torno de 
Lívia de Cassia Mussa Pereira Donato. A jovem mamãe vai 

comemorar a data com os filhos, Lorena e Henrique, e com o 
Maridão Fabrício Donato. Felicidades!

O sabadão (26), será de beijos, abraços e muito carinho em torno de Leonardo 
Gonzaga. O fisioterapeuta comemora a data ao lado da esposa Mariana Falcão 

Gonzaga e do filhão Nicolas, além de familiares e amigos. Parabéns Léo!

Momento fofura na Coluna Interligado, que 
tem como destaque Helena Quintiliano Ma-
cedo Camargo, de apenas 06 meses, filha de 

Fabiano e Marcela. É muita lindeza!

Fernando Lourenço, empresário do Andejo Gastrobar 
completa idade nova hoje (25). A comemoração será ao 

lado de familiares e amigos especiais e claro, do 
companheiro Beto Oliveira (foto). Tudo de bom Fer!

Bruna dos Santos Miranda Cunha, excelente profissional, 
comemorou aniversário ontem (24) e os parabéns ficaram por 

conta de sua mãe, familiares, amigos e do maridão Thiago 
Henrique. Tudo de bom Bruna! (foto: arquivo pessoal)
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Sindicato dos Servidores e prefeitura conseguem 
benefícios para servidores em empreendimento imobiliário

Após visitar o canteiro de 
obras dos conjuntos de prédios 
que estão em construção ao 
lado do Parque Enéas Carnei-
ro, o prefeito Guilherme Ávila 
e o presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais, João 
Roberto dos Santos, o João 
Mulata, receberam um grupo 
de representantes da BRZ Em-
preendimentos, responsável 
pelo investimento nos novos 
condomínios verticais, para 
celebrar um convênio de des-
contos para o funcionário pú-
blico municipal.

O convênio prevê desconto 
de 1% no valor total do imó-
vel, mais facilitação da cons-
trutora no pagamento da entra-
da, que pode ser até parcelada.

Dezoito novas casinhas de 
cachorro são instaladas na cidade

A Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Am-
biente executou a instala-
ção de mais 18 casinhas de 
cachorro em área pública na 
cidade, para abrigar cães em 
situação de abandono.

Por meio do Programa Mu-
nicipal “Amigo Bicho”, lança-
do em junho pela prefeitura, 20 
casinhas foram instaladas dan-
do o pontapé inicial nesta ação 
que, agora, totaliza 38 abrigos 
de rua para estes cães.

Após a instalação a sua 
manutenção é feita por insti-
tuições de defesa e proteção 
aos animais.

A doação das peças foi do 
Projeto Amigos dos Animais, 
que tem incentivo e partici-
pação do vereador Raphael 
Oliveira, que levou a idéia ao 
prefeito Guilherme Ávila.

O financiamento de cada 
apartamento é feito pela Cai-
xa Econômica Federal, com 
taxas mais atrativas e a possi-
bilidade de entrar no progra-
ma federal Minha Casa Minha 
Vida – Faixa 2, dependendo 
da situação de rendimentos da 
família que pretende adquirir 
o imóvel.

Fabiana Dias informou que 
no plantão de vendas montado 
no local da obra uma equipe 
estará preparada para receber 
visitas agendadas dos servido-
res municipais que se interes-
sarem em conhecer os prédios 
e o apartamento decorado.

Pablo Castilho chamou 
atenção para a região em que 
os prédios estão localizados. 

“A área está muito valorizada, 
pois recebeu importantes obras 
da prefeitura, algumas ainda a 
ser inauguradas e tem o Parque 
Enéas bem ao lado”, disse.

O prefeito destacou que 
“são muitos os servidores mu-
nicipais que ainda acalentam 
o sonho da casa própria e essa 
é uma oportunidade de con-
seguir melhores condições, 
disponibilidade da empreen-
dedora em ajudar a facilitar 
o financiamento e o desconte 
de um por cento, que pode pa-
recer pouco em outros itens, 
mas representa um bom valor 
quando a gente pensa em um 
imóvel, um apartamento de 
dois quartos, por exemplo”, 
observou Guilherme Ávila.

Governo lança programa inédito para 
capacitar motofretistas, facilitar compra 

de motos e regularizar documentos
Detran.SP estreia Motofretista Seguro para oferecer mais proteção 

social e contribuir para o exercício mais seguro da profissão

O governo de São Paulo 
lançou na última segunda-
-feira (21) o programa Mo-
tofretista Seguro, iniciativa 
inédita do Detran.SP que ofe-
rece crédito, facilidades de fi-
nanciamento e formação para 
profissionais desta categoria.

O pacote de medidas ain-
da dá oportunidade de regu-
larização da documentação 
necessária para o exercício 
mais seguro da profissão.

“O serviço de delivery no 
estado de São Paulo sofreu, 
ao longo destes meses, um 
crescimento extraordinário, 
com uma fortíssima adesão 
de novos usuários de moto-
cicleta na qualidade de mo-
tofretista para prestar servi-
ços de entrega, ajudando a 
população a ultrapassar esse 
período tão crítico e duro da 
pandemia. Nós temos um 
agradecimento a fazer a mi-
lhares de motofretistas que 
atuam na capital e em todo o 
estado”, afirmou o governa-
dor João Doria.

A categoria contará com 
benefícios para compra de 
itens de segurança e EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual). Segundo pesqui-
sa da Rede Lucy Montoro, 
57% das vítimas de trânsito 
com sequelas são motociclis-
tas e o total de acidentes com 
motos é quatro vezes supe-

rior ao de carros.
Durante a pandemia do 

coronavírus, houve um au-
mento de motofretistas no 
setor informal devido ao de-
semprego em outros setores 
econômicos. Muitos passa-
ram a utilizar a motocicleta 
para entrega e distribuição de 
encomendas como comple-
mento de renda.

“O programa de capacita-
ção será financiado com re-
cursos de multas do Detran 
e nosso objetivo é, acima de 
tudo, oferecer condições me-
lhores e mais seguras de tra-
balho para essa categoria”, 
afirmou o diretor-presidente 
do Detran.SP, Ernesto Mas-
cellani Neto.

Na primeira fase do pro-
grama, o investimento do 
Detran.SP será de R$ 5 mi-
lhões. A iniciativa compõe 
o conjunto de ações do Go-
verno do Estado para marcar 
a Semana Nacional de Trân-
sito, que termina nesta sexta-
-feira 25 de setembro.
DOCUMENTOS EM DIA

Outra medida do Detran.
SP visa adequar os moto-
fretistas para exercício da 
atividade com regulariza-
ção de documentos, cursos 
de formação e atualização, 
oportunidades de práticas de 
aperfeiçoamento e auxílio 
na obtenção de linhas espe-

ciais de crédito para troca de 
veículo ou compra de novos 
equipamentos de segurança.

A regularização dos docu-
mentos dos motofretistas e dos 
veículos, além de uma forma-
ção adequada para os profis-
sionais, deve resultar em mais 
segurança no trânsito.

O programa vai receber re-
cursos da arrecadação de mul-
tas e terá o apoio de parceiros 
como SindimotoSP, Banco do 
Povo Paulista e Sindicato das 
Autoescolas (CFCs).

COMO PARTICIPAR
Os motofretistas que pre-

cisam regularizar a situação 
da CNH devem se inscrever 
no site www.motofretistase-
guro.sp.gov.br e ingressar no 
curso de formação desenvol-
vido pelo Detran.SP. Também 
é preciso cumprir alguns re-
quisitos, como idade mínima 
de 21 anos, ter CNH e exercer 
atividade remunerada.

Profissionais com a CNH 
regularizada poderão ter 
acesso a crédito no Banco 
do Povo para aquisição de 
motos (R$ 8,1 mil) e equi-
pamentos (R$ 3 mil), além 
de condições diferenciadas 
de financiamentos com em-
presas parceiras. Condutores 
que realizaram cursos de for-
mação há mais de cinco anos 
poderão contar com aulas de 
reciclagem.
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Ao participar da inaugu-
ração do Centro Veterinário 
“São Francisco de Assis”, o 
secretário municipal de Saú-
de, Alexander Stafy Franco, 
destacou os avanços da saúde 
pública em Barretos.

“O Centro Veterinário é mais 
um exemplo da transformação e 
da evolução ao longo dos oito 
anos desta gestão do prefeito 
Guilherme Ávila. Não dá para 
comparar o que era antes com 
o agora”, enfatizou o secretário.

Alex Franco disse que a Vi-
gilância Sanitária é um exem-
plo disso. “Em 2012 a VISA ti-
nha os seus serviços de rotina e 
foi incorporando outras ações 
de grande importância, como 
o Castramóvel, uma bandeira 
do seu governo. Antes, prati-
camente não se castrava nada 
de animais, cachorros e gatos. 
Até o ano passado foram mais 
de 7,5 mil animais e 7.607 mil 
chips colocados nestes ani-
mais”, calculou o secretário.

“Estes números só não só 
maiores devido à pandemia do 

coronavírus, que nos surpreen-
deu este ano e dificultou as 
ações”, observou.

O secretário lembrou, ain-
da, da implantação do SIM 
(Sistema de Inspeção Muni-
cipal), que permite às pessoas 
comercializarem os produtos 
de origem animal com toda se-
gurança e em acordo com a lei 
5.000 de proteção aos animais.

“Então, a Vigilância Sani-
tária incorporou outros servi-
ços de qualidade que traz be-
nefício a população”, frisou.

A Visa é dirigida por Mar-
co Antônio Rocha, na foto 
(ao fundo), junto ao secretá-
rio Alex Franco e o prefeito, 
Guilherme Ávila.

RETOMADA
O Castramóvel retomou 

suas atividades neste mês de 
setembro para a castração gra-
tuita de cães e gatos de estima-
ção para a população que não 
consegue pagar uma clínica 
veterinária por esse serviço.

A castração é realizada após 
o agendamento, na própria Uni-

dade Móvel, instalada dentro 
da estrutura de um ônibus. Os 
animais devem estar em bom 
estado de saúde para passar pela 
intervenção e devem ter idade 
acima de seis meses de vida.

Para o agendamento, o dono 
do gato ou cachorro tem que ir 
pessoalmente ao Castramóvel, 
com cópias de seus documen-
tos de identificação (RG e CPF) 
e cópia do comprovante de en-
dereço, que deve ser na cidade 
de Barretos, independente do 
bairro. Crianças não podem fa-
zer o agendamento.

O Castramóvel é equipado 
com todos os equipamentos 
necessários para a realização 
das castrações, sendo duas au-
toclaves, dois aparelhos de ar 
condicionado, duas pias, ba-
nheiro, bancadas e armários 
para o armazenamento de me-
dicamentos. A unidade itine-
rante conta com uma equipe de 
três médicos veterinários e dois 
auxiliares administrativos, e é 
fruto de uma iniciativa da atual 
administração municipal.

Estatuto da Pessoa com 
Deficiência diferenciou capa-
cidade de expressar vontade de 
deficiência e passou a permi-
tir que atos como casamento, 
união estável, reconhecimento 
de paternidade e testamento 
fossem feitos por esta parcela 
da população

Casar, constituir união es-
tável, fazer um testamento, 

reconhecer um filho.
Atos comuns para qualquer 

brasileiro, também passaram a 
ser realidade na vida de quase 
13 milhões de brasileiros que 
possuem algum tipo de defi-
ciência, desde a entrada em 
vigor do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei Federal 
13.146/2015), que instituiu 
condições de igualdade e aces-
sibilidade aos cidadãos nos atos 
realizados em cartórios, estabe-
lecendo uma diferença objetiva 
entre capacidade e deficiência.

Uma conquista a ser 
celebrada na Semana 

Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência.

Passados cinco anos da 
criação da Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência, que criou o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.146/2015), os atos pra-
ticados nos cartórios sofreram 
mudanças consideráveis no 
âmbito do Direito Civil.

Cidadãos que possuam al-
gum tipo de déficit mental, mas 
demonstram capacidade de 
entendimento de sua vontade, 
passaram a ter o direito de casar, 
formar união estável, reconhe-
cer paternidade, fazer testamen-
to e pacto antenupcial, além de 
terem mais autonomia nos pro-
cessos de interdição e curatela.

Desta forma, os Cartórios 
de Registro Civil passaram a 
realizar casamentos e celebrar 
união estável de pessoas com 
síndrome de Down e outras de-
ficiências intelectuais. A efeti-
vidade destes atos passou a de-

pender da declaração de livre e 
espontânea vontade das partes.

Por isso, o cidadão com defi-
ciência, sendo considerado pelo 
Estatuto como “relativamen-
te capaz”, pode expressar sua 
vontade e tornar a celebração 
válida para fins da vida civil. 
A premissa do reconhecimento 
de paternidade é a mesma, onde 
cabe ao registrador avaliar ape-
nas se o cidadão consegue ex-
pressar a sua vontade.

Em relação às pessoas com 
deficiência que são curatela-
das, a mudança ocorre ao de-
terminar que o responsável es-
colhido tem influência e poder 
de decisão apenas em atos re-
lacionados aos direitos de na-
tureza patrimonial e negocial.

Dessa forma, o estatuto de-
termina que o próprio cidadão, 
independentemente da deficiên-
cia, tem responsabilidade pelas 
atividades relacionadas ao próprio 
corpo, à sexualidade, ao matrimô-
nio, à privacidade, à educação, à 
saúde, ao trabalho e ao voto.

A interdição da pessoa com 
deficiência mental, por sua vez, 
teve seu alcance limitado ao 
classificar o cidadão como rela-
tivamente capaz e é interpretada, 
individualmente, em cada caso.

Na atividade notarial, assim 
como nas demais especialidades 
de cartório, há uma presunção de 
capacidade plena da pessoa que 
pretende realizar um ato, mesmo 
que esta seja deficiente.

No Cartório de Notas, cabe 
ao tabelião verificar se a pessoa 
tem discernimento da sua mani-
festação de vontade. Na reali-
zação do testamento e do pacto 
antenupcial, mesmo com o en-
volvimento de direitos patrimo-
niais, a pessoa com deficiência é 
apenas assistida e não mais re-
presentada por um responsável. 
O mesmo acontece com o cida-
dão que quiser protestar uma dí-
vida no cartório de Protesto.

Adaptações físicas
Adaptações e recursos de 

tecnologia assistiva que per-
mitem à pessoa com deficiên-
cia participar efetivamente dos 
atos que dizem respeito à sua 
vida civil também têm sido im-
plementados.

No Estado de São Paulo, 
cartórios contam com siste-
mas de atendimento por meio 
da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), conectada a uma cen-
tral de intérpretes, que visuali-
zará os sinais do cidadão, fará 
a interpretação e repassará a 
mensagem para o atendente.

Nos últimos anos, mudanças 
na infraestrutura dos cartórios de 
todo o país também foram colo-
cadas em prática para se torna-
rem adequadas ao atendimento 
de usuários com deficiência.

As inovações incluem tabe-
la de emolumentos em áudio 
ou braile, banheiro adaptado, 
balcão rebaixado, cadeira de 
rodas disponível na recepção, 
rampa de acesso, vaga de es-
tacionamento, sinalização ade-
quada quanto ao atendimento 
prioritário e piso tátil.

A tecnologia tem auxilia-
do, por exemplo, a realização 
de atos de forma remota, como 
testamentos, divórcios, inven-
tários e atas notariais, que tam-
bém auxiliam o acesso dessa 
parcela da população ao não 
precisarem se deslocar.

De acordo com a presiden-
te da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado de 
São Paulo (Anoreg/SP), Gisel-
le Dias Rodrigues, “os serviços 
cartoriais são essenciais para o 
exercício da cidadania, desde o 
registro de nascimento ao óbito. 
As pessoas com deficiência pre-
cisam ter as condições básicas 
e necessárias para acessarem 
estes serviços com autonomia. 
Para isso, os cartórios se adap-
taram com as medidas de aces-
sibilidade, e garantem o uso de 
tecnologias que auxiliam na 
emissão de documentos e reali-
zação de serviços à distância”.

Enquanto o Brasil debate formas de prevenção ao suicídio e à depressão no Setembro Amarelo, o Sena-
do Federal tem em mãos um projeto de Lei que é um importante mecanismo para identificar precocemente 
sinais de transtornos mentais. O projeto 98/2015 determina a realização de avaliação psicológica em todos 
os motoristas no ato da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Hoje, esse exame só é feito 
quando a pessoa tira a CNH pela primeira vez, por volta dos 18 anos. “Nessa idade, as pessoas ainda estão 
em formação e, ao longo da vida, sofrem diversas mudanças que podem provocar condições que alterem 
sua capacidade de dirigir. Fazer a avaliação apenas uma vez é um risco não só para o motorista, mas para 
toda a sociedade”, afirma o coordenador da Mobilização Nacional de Médicos e Psicólogos Especialistas em 
Trânsito e diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alysson Coimbra. Entidades médicas que 
atuam na segurança viária defendem que o projeto é um avanço para a segurança viária e pode salvar inú-
meras vidas. No momento da avaliação periódica, os médicos e psicólogos conseguem identificar problemas 
de saúde e transtornos psicológicos que interferem diretamente na capacidade de dirigir e, por isso, têm o 
potencial de causar acidentes. “Mais que isso, por meio dessa avaliação, podemos salvar vidas identificando 
sinais de depressão. Sabemos que o brasileiro não tem o hábito de fazer consultas periódicas visando a pre-
venção, por isso esse projeto é uma importante ferramenta para prevenir vários transtornos”, avalia Coimbra. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é campeão mundial em casos de transtorno de 
ansiedade e ocupa o segundo lugar em transtornos depressivos. “Cuidar da saúde mental dos motoristas é 
fator primordial para a prevenção de mortes no trânsito e um mecanismo para ajudar no diagnóstico precoce 
da depressão, um mal que provoca a morte de cerca de 12 mil pessoas todos os anos”, afirma o especialista. 
Pelas normas vigentes, apenas os motoristas que desempenham atividades profissionais com o veículo têm 
que passar por uma avaliação médica periódica. “O que vemos nas ruas hoje corrobora a urgência em cuidar-
mos melhor da saúde mental dos motoristas. A quarentena mudou a forma como os brasileiros se comportam 
no trânsito. Com a exacerbação do perfil agressivo, esse acompanhamento se mostra indispensável”, finaliza 
o especialista. Na foto, o médico Alysson Coimbra faz avaliação médica de motorista.

Secretário destaca números do Castramóvel e ressalta 
avanços com novos serviços da Vigilância Sanitária

Entidades defendem projeto de lei que 
prevê avaliação psicológica de motoristas

Semana da Pessoa com Deficiência: 
saiba o que mudou nos atos em Cartório

Mutirão Odontológico atende 
idosos em bairros da cidade

Realizado pelo Instituto 
Rosentino Bispo, o Mutirão 
Odontológico acontece de 28 
de setembro a 06 de outubro em 
duas unidades da instituição. 
Em 2019, na primeira edição, 
foram atendidas 160 pessoas 
acima de 60 anos que recebe-
ram próteses totais ou parciais.

Segundo o presidente An-
derson de Souza Alves, os den-
tistas farão consultas e diagnós-
ticos previamente agendados. A 
ação também visa a orientação 
e prevenção de doenças. Além 
de ensinar técnicas de preven-
ção da saúde bucal, os pacien-
tes vão receber próteses dentá-
rias (dentaduras).

Idosa recebe atendimento médico no instituto
As próteses foram adquiri-

das com verbas do Fundo Mu-
nicipal do Idoso e faz parte do 
“Programa viver na melhor 
idade” desenvolvido pelo Ins-
tituto Rosentino Bispo.

As consultas acontecerão 
nas unidades dos bairros Nova 
Barretos e Zequinha Amêndo-
la. O agendamento deverá ser 
feito através do telefone (17) 
98811.0220
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A omissão irresponsável 
dos peritos do INSS

A chegada do coronavírus 
ao Brasil levou o governo Bol-
sonaro a suspender, em março, a 
realização das perícias no INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social). Com isso, são 600 mil 
pedidos de perícia parados em 
mais de cinco meses, segundo 
o Conselho Nacional de Justiça.

Uma portaria publicada em 
maio autorizou o pagamento 
de R$ 1.045 para trabalhadores 
que não conseguiam marcar pe-
rícia presencial. O segurado que 
precisa do benefício faz o pedi-
do pelo Meu INSS, no site gov.
br/meuinss ou no aplicativo do 
mesmo nome, e encaminha seu 
atestado médico.

As agências do INSS come-
çaram a reabrir no dia 14 de se-
tembro para atendimentos agen-
dados. O presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, afirmou que a 
reabertura dos postos do INSS 
ocorreu a partir de um plane-
jamento, que incluiu a compra 
de equipamentos de proteção 
individual e coletiva, e a im-
plantação de um protocolo de 
segurança sanitária.

“Não abrimos antes porque 
chegamos à conclusão de que 
não estávamos prontos. Quando 
entendemos que o INSS estava 
pronto, abrimos. E para tristeza 
minha e da população como um 
todo, infelizmente, a associação 
dos médicos peritos não quis que 
os peritos voltassem ao trabalho”, 
disse Rolim, em entrevista à Glo-
bonews, no domingo, dia 20.

A Associação Nacional dos 
Médicos Peritos (ANMP) divul-
gou no mesmo domingo que faria 
vistoria própria nas agências na 
segunda-feira 21. A ANMP (As-
sociação Nacional dos Médicos 
Peritos) divulgou que a perícia só 
retornará ao trabalho quando as 
inspeções próprias constatarem 
regularidade. “Nós detemos o 
conhecimento técnico”, afirmam.

INJUSTIFICÁVEL 
E DESUMANO

“É injustificável e desuma-
no o que estes profissionais, 
respaldados pela ANMP, estão 
fazendo com o povo, porque 
desde o começo da pandemia 
houve tempo suficiente para 
que as agências do INSS fossem 
vistoriadas tanto pelos próprios 
peritos como pelos órgãos fisca-
lizadores, como a Vigilância Sa-
nitária, a fim de buscar melho-
rais nos protocolos de proteção 
e saúde, e identificar e corrigir 
possíveis práticas disseminado-
ras da covid-19”, afirma Carlos 
Damarindo, secretário de Saúde 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região.

Damarindo ressalta ser jus-
tificável que um perito do INSS 
inserido no grupo de risco para 
a covid-19 se mantenha afasta-
do durante a pandemia.

“Mas estes profissionais são 
médicos e fizeram um juramen-
to em que se comprometeram a 
aplicar a medicina para o bem 
do doente. Ao se negarem a fa-
zer as perícias, os peritos que 
não se encontram no grupo de 
risco estão prejudicando a ética 

da profissão e afetando a socie-
dade”, diz o dirigente, acrescen-
tando que existem interesses 
financeiros e políticos por trás.

“Com a pandemia, muitos 
médicos peritos deixaram de 
fazer as perícias no INSS para 
fazer atendimentos em clínicas 
particulares e hospitais. Soma-
-se a isto a política adotada no 
governo Temer e intensifica-
da no governo Bolsonaro, que 
enxerga todos os segurados do 
INSS como fraudadores”, afir-
ma o dirigente.
BÔNUS PARA REAVALIA-

ÇÃO DE BENEFÍCIO
Os peritos que aceitam fazer 

as reavaliações de benefícios 
recebem um bônus de R$ 61,72 
por exame realizado. Portaria 
publicada em 25 de junho no 
“Diário Oficial da União” pela 
Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho define que os 
médicos poderão realizar até 15 
perícias em dias úteis e até 30 
exames quando em mutirões.

Os peritos médicos que 
aceitarem participar do novo 
pente-fino nas aposentadorias 
por invalidez e nos auxílios-
-doença do INSS poderão rece-
ber bonificações diárias de até 
R$ 925,80 em dias úteis e até 
R$ 1.851,60 para mutirões rea-
lizados aos finais de semana.

“É um atendimento mercan-
tilista com interesses políticos de 
desmontar o sistema de prote-
ção previdenciário por trás, que 
agora somou-se à paralisia total 
das perícias sob a justificativa da 
pandemia do coronavírus. É uma 
atitude inaceitável irresponsável 
de omissão dos peritos que a so-
ciedade não pode aceitar, já que 
está sendo a única prejudicada”, 
afirma Damarindo.

ESCRACHO CONTRA 
A SOCIEDADE

Portaria publicada na terça-
-feira, dia 22, no Diário Oficial 
da União, autoriza a remarcação 
de perícia médica agendada e 
não realizada por meio do tele-
fone 135 do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

“As pessoas precisam do 
benefício e remarcam a perícia, 
mas para quando? As perícias se-
rão remarcadas para dezembro, 
janeiro. Como pode uma perícia 
ser agendada para daqui a dois, 
três meses?”, questiona Dama-
rindo. “Há bancos que não con-
sideram o benefício de R$ 1.045 
para fazer a complementação e 
nem para pagar o salário emer-
gencial”, complementa.

Para o secretário de Saúde 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, a solução adequada 
seria conceder o benefício com 
base nos relatórios médicos 
apresentados ao trabalhador que 
enviou por aplicativo ao INSS e 
não conseguiu fazer perícia.

“São mais de 600 mil pe-
didos de perícia parados. Vão 
reagendar todos, considerando 
que as agências estão fechadas 
e não tem perito? Essa medida 
é um escracho contra a socieda-
de”, afirma Damarindo. (Fonte: 
SEEB São Paulo)

Desde a última quarta-
-feira (23), o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) atrasado de 
2019 e anos anteriores, pode-
rão ser parcelados em até 10 
vezes, no boleto. 

A Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo, responsável 
pela cobrança dos tributos esta-
duais inscritos em dívida ativa, 
vai abrir a possibilidade para a 
população parcelar as dívidas 
dos IPVAs pendentes, do ano 
passado e dos anteriores. Além 
disso, a instituição traz mais 
uma novidade. Os acordos não 
cumpridos em outros parcela-
mentos poderão ser refeitos. 

Para a procuradora do Es-
tado e chefe da Dívida Ativa, 
Elaine Motta, desde dezem-
bro de 2018, a PGE/SP permi-
te parcelamento do imposto 
mencionado que está penden-
te. Vale lembrar que 50% dos 
valores arrecadados vão para 
o município em que a placa do 
veículo está cadastrada. 

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou na última quar-
ta-feira (23), sem a imposição 
de vetos, projeto de lei que 
altera a atual cobrança do ISS 
(Imposto Sobre Serviços) pe-
los municípios brasileiros.

A iniciativa, publicada na 
edição desta quinta-feira (24) 
do Diário Oficial da União, 
transfere a competência de 
cobrança do imposto para 
o município onde o serviço 
é prestado ao usuário final. 
Hoje, ela é realizada pela ci-
dade onde está localizada a 
sede do fornecedor.

O objetivo da mudança é 
tentar desconcentrar a arre-
cadação dos grandes municí-

pios, onde estão instaladas a 
maioria das empresas, favore-
cendo os de menor porte.

A transferência será reali-
zada em serviços como planos 
de saúde, médicos-veteriná-
rios, arrendamentos mercantis, 
administração de fundos e pa-
gamentos em cartões de crédi-
to e débito. A alteração entrará 
em vigor a partir de 2021.

O ISS é um tributo cobrado 
das empresas prestadoras de ser-
viços e sua alíquota varia depen-
dendo da unidade federativa.

Ele será declarado por 
meio de um sistema eletrôni-
co unificado para todo o país, 
que deverá ser desenvolvido 
pelos contribuintes.

No Brasil, são registrados 
anualmente cerca de 12 mil 
casos de suicídio. Com o in-
tuito de reduzir este número 
no país, a Associação Brasi-
leira de Psiquiatria (ABP), 
em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
organiza desde 2014 a campa-
nha Setembro Amarelo, que 
visa conscientizar a popula-
ção sobre a doença.

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo 
(CROSP) apoia a iniciativa 
e destaca o papel importante 
dos cirurgiões-dentistas na 
prevenção ao suicídio.

Dados da ABP estimam 
que 96,8% dos casos estão 
relacionados a transtornos 

Estado abre parcelamento de IPVA atrasado
Imposto de 2019 e anos anteriores poderão ser parcelados em até 10 vezes no boleto

“É uma política pública de 
arrecadação não só para o Es-
tado, mas também para o mu-
nicípio, sobretudo visando que 
o contribuinte possa sair de 
casa tranquilo após regularizar 
seu veículo. O parcelamento 
do IPVA é barato, pois seus 
acréscimos são calculados com 
SELIC. Além disso, o parcela-
mento permite a regularização 
do veículo viabilizando seu li-
cenciamento e possibilitando 
tirar o débito do protesto, após 
o recolhimento das custas no 
cartório”, afirma a procuradora. 

Este ano, a estimativa é reali-
zar 600 mil acordos entre os dé-
bitos de 2018 e 2019 e os IPVAs 
anteriores que já haviam sido par-
celados. Pretende-se receber o va-
lor de R$ 400 milhões de IPVA.

Em 2019 foram realizados 
103.787 parcelamentos, num 
total de R$ 162 milhões no 
Estado. Na região de Ribeirão 
Preto (que inclui Barretos) são 
116,5 mil débitos de IPVAs, 
inscritos em dívida ativa, no 

valor de R$ 171,5 milhões.
PARCELAMENTO 

DO IPVA 
Qualquer cidadão pode 

realizar este parcelamento, 
mesmo que não seja o titular 
do veículo. Após consultar os 
débitos no site da PGE/SP com 
o número do documento do 
veículo, o contribuinte poderá 
liquidar ou parcelar os débitos 
no portal de Dívida Ativa. 

No site, deve clicar em 
“Consultar débitos”. O sis-
tema retornará com as dívi-
das referentes ao veículo que 
poderão ser parceladas. Ao 
escolher a opção “Parcela-

mento”, o sistema enviará o 
contribuinte para outra pági-
na onde ele poderá escolher 
as condições de pagamento. 
Ao finalizar o procedimento, 
o contribuinte poderá emitir o 
termo de adesão ao acordo e 
as guias de recolhimento. 

Os boletos são emitidos 
pelo site e o pagamento pelo 
código de barras poderá ser 
feito nas agências bancárias 
ou lotéricas. Em caso de dú-
vidas, o site da Dívida Ativa 
possui uma área com os ma-
nuais de parcelamento e de 
IPVA, além de um canal de 
atendimento à população.

Setembro Amarelo: O papel do 
cirurgião-dentista na prevenção ao suicídio

Atendimento multidisciplinar é essencial para sucesso no tratamento
mentais, sendo as principais 
causas: depressão, transtorno 
bipolar e abuso de substân-
cias, respectivamente.

A odontologia, apesar de 
não ser a ciência humana que 
mais se relaciona com o tema, 
pode auxiliar no diagnóstico e 
contribuir no tratamento dos 
pacientes com depressão.

Segundo o cirurgião-den-
tista e membro da Câmara 
Técnica de Odontologia Hos-
pitalar do CROSP, Keller De 
Martini, a depressão pode 
afetar os hábitos das pessoas, 
fazendo com que elas se des-
cuidem e, consequentemente, 
diminua a higiene oral, cau-
sando o desenvolvimento de 
doença bucais, como cárie, 

gengivite, periodontite e até 
mau hálito.

Outro sinal que pode estar 
associado a um quadro depres-
sivo é o bruxismo (ranger de 
dentes durante o sono), que cau-
sa desgaste no esmalte dentário, 
dores de cabeça e orofaciais, e 
dificuldade de se alimentar.

“É imprescindível que o 
cirurgião-dentista trabalhe 
de maneira multidisciplinar e 
reforce ao paciente a impor-
tância de uma boa noite de 
sono, alimentação saudável, 
atividades físicas e um hobby 
para garantir que esse pacien-
te inclua uma atividade praze-
rosa em seu dia a dia”, conta o 
cirurgião-dentista.

Além das orientações ao 
paciente, é importante que o 
cirurgião-dentista se informe 
também sobre o tratamento e os 
remédios, aos quais o paciente 
está submetido, pois muitos 
antidepressivos têm como efei-
to colateral a redução do fluxo 
salivar ou não podem interagir 
com alguns medicamentos uti-
lizados na odontologia como, 
por exemplo, os anestésicos.

“Como profissionais de 

saúde, devemos estar capa-
citados para realizar o aten-
dimento do paciente com de-
pressão. Se ele for tratado de 
maneira integral e multidisci-
plinar, a chance de melhora no 
seu quadro será muito maior”, 
afirma Keller.

ANAMNESE
É de suma importância que 

o cirurgião-dentista realize 
uma boa anamnese e pergun-
te ao paciente suas condições 
clínicas, bem como fatores 
emocionais e nutricionais 
como, por exemplo, se perdeu 
o emprego ou apetite recente-
mente, terminou alguma rela-
ção ou passou por um proces-
so de luto, entre outros.

Caso o cirurgião-dentista 
suspeite de quadro de depres-
são, o ideal é que converse 
com o paciente separadamen-
te. Em seguida, o indicado é 
falar com algum familiar pró-
ximo e, por fim, voltar a falar 
com o paciente para que se ini-
cie um tratamento psicológico.

Desta forma, junto com a 
equipe multidisciplinar, ele 
pode ajudar na melhora do 
quadro.

Bolsonaro sanciona projeto de 
lei que altera cobrança do ISS

Para áreas específicas, a competência de 
arrecadação do tributo passará a ser do município 

onde o serviço é prestado ao usuário final
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A cotação da arroba do boi 
gordo começou a última quin-
ta-feira (24) com alta de 1,15% 
e o produto foi negociado a R$ 
254,20 em São Paulo. Em Goiâ-
nia, o produto foi vendido à vista a 
R$ 235,50. Já em Barretos e Ara-
çatuba, em São Paulo, a arroba foi 
comercializada a R$ 246,50. 

O preço do quilo do frango 
congelado apresentou redução 
de 2,37% e o produto foi vendi-
do a R$ 5,77. Já o preço do fran-
go resfriado não sofreu variação 
e a mercadoria ainda estava sen-
do comercializada a R$ 5,98.

No mercado financeiro, 
o preço da carcaça suína es-
pecial também não teve alte-
ração e o produto continuou 
negociado a R$ 11,73. Em 
Minas Gerais, o suíno vivo foi 
vendido a R$ 8,19. No Para-
ná, o produto foi comerciali-
zado à vista a R$ 7,60.

CAFÉ, AÇÚCAR 
E MILHO

A crise econômica provo-
cada pela pandemia do novo 
coronavírus atingiu de for-
ma praticamente indistinta, 
homens e mulheres que em-
preendem no Brasil.

Entretanto, segundo pes-
quisa realizada pelo Sebrae e 
Fundação Getúlio Vargas, as 
mulheres empreendedoras de-
monstraram maior agilidade e 
competência ao implementar 
inovações em seus negócios.

De acordo com o levanta-
mento, a maioria das mulhe-
res (71%), faz uso das redes 
sociais, aplicativos ou internet 
para vender seus produtos. Já 
o percentual de homens que 
utilizam essas ferramentas é 
bem menor: 63%. Essa vanta-
gem das mulheres diante dos 
empresários também foi ve-
rificada no uso do delivery e 
nas mudanças desenvolvidas 
em produtos e serviços.

A pesquisa realizada en-
tre os dias 27 e 31 de agosto 
revelou que a maioria dos 
empresários registrou uma 
diminuição do faturamento 
mensal, a partir do início da 
pandemia, com uma situação 
ligeiramente pior para as mu-
lheres (78%), em comparação 
com os empresários do sexo 
masculino (76%).

Por outro lado, elas passa-
ram, por força das medidas de 
isolamento social, a utilizar 
mais as vendas online do que 
os homens (34% delas contra 
29% dos empreendedores).

As mulheres donas de 
negócios também inovaram 
mais na oferta de seus pro-
dutos e serviços (11%) con-
tra 7% dos homens; e usaram 
mais os serviços de delivery 
(19%), enquanto 14% dos 
empresários passaram a ado-
tar essa mesma estratégia.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, esse fe-
nômeno pode ser explicado, 
em grande parte, graças ao 
nível de escolaridade das mu-
lheres empreendedoras.

“As mulheres são mais 
escolarizadas do que os ho-

mens: 63% delas têm nível 
superior incompleto ou mais, 
contra 55% dos homens com 
esses mesmos níveis de esco-
laridade”, comentou. Outra 
possível explicação pode es-
tar, segundo o presidente do 
Sebrae, no fato do percentual 
de mulheres jovens empreen-
dendo ser maior do que o de 
homens (24% delas têm até 
35 anos contra 18% deles).

DÍVIDAS E CRÉDITO
Ainda de acordo com os 

dados da pesquisa, as mu-
lheres têm se mostrado mais 
avessas a empréstimos bancá-
rios do que os homens. Desde 
o início da crise, 54% dos em-
presários do sexo masculino 
buscaram crédito enquanto a 
proporção de mulheres é pra-
ticamente a oposta: 55% delas 
não buscaram empréstimos. 

Outro aspecto que também 
mostra uma diferença signi-
ficativa de comportamento 
entre homens e mulheres é o 
percentual de endividamen-
to. Enquanto a maior parcela 
dos empresários (37%) tem 
dívidas/empréstimos em dia, 
a parcela mais representati-
va das mulheres é aquela que 
afirma não ter dívidas (36%).
LOCAL DE TRABALHO

Em sintonia com dados 
históricos do Sebrae, o último 
levantamento mostrou que há 
uma predominância das mulhe-
res que empreendem em casa 
(35%), em comparação com os 
homens (29%). Em geral, essa 
situação se dá em razão das 
mulheres buscarem compatibi-
lizar a rotina do negócio com as 
demandas da família.

A pesquisa também revelou 
que a maioria dos empreende-
dores está em processo de rea-
bertura, com ligeira vantagem 
para as mulheres (76%) em re-
lação aos homens (75%).

OUTROS DADOS 
DA PESQUISA

- As mulheres estão mais 
pessimistas quanto ao retorno 
da clientela. 68% delas contra 
61% dos homens acham que 
menos da metade dos clientes 

voltarão em 30 dias.
- Empreendedores mascu-

linos e femininos acreditam 
que a situação econômica do 
país voltará ao normal em 11 
meses.

- Seis em cada dez em-
preendedores (ambos os se-
xos) tiveram que implementar 
mudanças para continuar a 
funcionar, por causa da crise.

- Apenas uma minoria dos 
empresários (8%), de ambos 
os sexos, disse que demitiu 
nesse período de crise, com os 
homens tendo demitido, em 
média, três funcionários e as 
mulheres, dois.

- A maior parte dos empre-
sários, ambos os sexos, não 
tomou nenhuma medida em 
relação aos funcionários. En-
tre os que adotaram, 32% das 
mulheres optaram por suspen-
der o contrato de trabalho, en-
quanto 27% dos homens tam-
bém fizeram isso.

- A maior parte dos empresá-
rios não sabe da opção de pedir 
empréstimo pela maquininha 
de cartão (53% das mulheres 
e 43% dos homens). Apenas 
2% dos empresários (ambos os 
sexos), que conheciam essa op-
ção, fizeram o pedido.

- Seis em cada dez empre-
sários que buscaram emprés-
timos não tiveram sucesso. 
Apenas 22% dos homens e 
23% das mulheres consegui-
ram empréstimos.

- A maior parte dos em-
presários (22% dos homens e 
17% das mulheres) alega que 
o banco não informou o mo-
tivo para a não concessão do 
empréstimo, mas outra parte 
expressiva (16% dos homens 
e 17% das mulheres) apontou 
como principal motivo o CPF 
negativado ou com restrição.  

- Metade dos empresários 
entrevistados atua no setor de 
Serviços.

- Enquanto a maior parcela 
dos empresários do sexo mas-
culino (31%) está em atividade 
há mais de 10 anos, a maior par-
te das mulheres (27%) atua no 
mercado entre dois e cinco anos.

Preço do boi gordo 
sofreu alta na quinta-feira

A saca de 60 quilos do café 
arábica começou a quinta-fei-
ra (24) com alta de 0,12% 
no preço e foi vendida a R$ 
534,51 na cidade de São Pau-
lo. O café robusta também 
teve elevação no preço. A alta 
foi de 1,20% e a saca foi co-
mercializada a R$ 393,58 para 
retirada no Espírito Santo.

O açúcar cristal registrou 
aumento no preço de 0,58% e o 
produto foi vendido a R$ 86,77 
em São Paulo. Em Santos, no 
litoral paulista, o valor da saca 

de 50 quilos, sem impostos, re-
duziu 0,43% e a mercadoria foi 
comercializada a R$ 85,16.

No mercado financeiro, 
o preço da saca de 60 quilos 
do milho aumentou 1,74% e 
foi negociada a R$ 60,95. Em 
Cascavel, no Paraná, o preço 
foi de R$ 56. Em Rondonópo-
lis, no Mato Grosso, o milho 
foi vendido a R$ 53. Em Ube-
raba, Minas Gerais, o preço 
à vista foi R$ 56. Os valores 
foram informados pelo Canal 
Rural e Cepea.

Pesquisa do Sebrae mostra que mulheres adotaram mais 
inovações em suas empresas durante a pandemia

Percentual de empreendedoras que vendem pela internet, fazem uso 
das redes sociais, inovam em produtos e serviços, bem como na entrega 

por delivery, é superior ao de empresários do sexo masculino
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