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Votação para escolha de novo reitor do
Unifeb começa na próxima segunda-feira
Começa na próxima segunda-feira (28) a votação
para escolha do novo reitor
do Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional
de Barretos). Concorrem ao
cargo os professores Ângelo
Antônio Davis de Oliveira
Nunes e Rodrigues e Fabiano
de Sant’Ana dos Santos.
A votação acontece de 28 (se-

gunda-feira) até o dia 30 (quarta-feira), das 9 às 11 horas, das 15
às 17 horas, e das 19 às 21 horas,
com exceção da segunda (2), que
será a partir das 12 horas e da
quarta (30) até às 10h59.
No dia 2 de julho ocorre
o fechamento do relatório final da eleição pela Comissão
Eleitoral e o encaminhamento
da lista tríplice dos candidatos

a reitor para o Conselho Curador da Fundação Educacional
de Barretos, que definirá o
nome do novo reitor.
Na última quarta-feira (23)
foi realizado o debate entre os
candidatos, transmitido pelo
YouTube do centro universitário, onde a comunidade
acadêmica pode conhecer as
propostas de cada um.

Barretos é destaque
em ranking regional de
vacinação contra a Covid-19
ACIB e Sincomercio
escolhem a melhor foto
para Campanha Pais e Avós

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomércio iniciaram na
última terça-feira (22), a promoção no Instagram da associação, para a escolha das melhores fotos do momento pais/
avós da campanha deste ano.
A campanha Avós e Pais
no comércio de Barretos deste
ano vai mostrar a evolução do
núcleo familiar, fazendo um
paralelo com a evolução do
comércio da cidade.

Interessados em concorrer
precisam enviar uma foto do passado e outra do presente, retratando um momento pais e avós
da família por inbox no próprio
Instagram até nesta sexta- feira,
25 de junho. As fotos serão publicadas no feed da rede social.
O conjunto com o maior
número de comentários vai
ilustrar a campanha deste ano,
com direito a produção e sessão de fotos no King Stúdio.
A contagem será encerrada na
próxima segunda- feira, 28 de junho, ao meio dia. (Foto: Ilustrativa)

Fazenda
notifica
devedores do
IPVA 2021
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Levando em consideração
as maiores cidades próximas,
Barretos segue em destaque
no ranking regional de vacinação contra a Covid-19.
Esse bom resultado foi destaque na mídia regional, com a
EPTV Ribeirão noticiando ser
Barretos a cidade com maior

índice de vacinação de sua
área de abrangência.
Com 53.163 vacinados até
esta quinta-feira, dia 24 de junho, Barretos registra 43,28%
de sua população imunizada
com pelo menos uma dose.
Considerando as duas doses,
a cidade ultrapassou a marca

de 20 mil pessoas.
A prefeita Paula Lemos agradeceu o trabalho dos funcionários e a todos os barretenses que
têm confiado na vacina. “Cada
dose de vacina é olhada e cuidada com carinho, porque sabemos
que é a nossa esperança. Vacinar
é garantia de vida”, completou.

Câmara repassa segunda parcela de
R$ 300 mil para manter leitos de UTI
A Câmara de Barretos repassou R$ 300 mil à prefeitura na última terça-feira(22).
O valor é referente à segunda parcela do acordo entre
Executivo e Legislativo para
manter 10 leitos de UTI na
Santa Casa exclusivos para
barretenses.
Desde o início do ano, a
Mesa Diretora da Câmara,

com apoio de todos os vereadores, já devolveu R$ 1,3 milhão à prefeitura.
Em março, R$ 700 mil foram utilizados para abertura e
manutenção de 10 leitos hospitalares na UPA , sendo 5 leitos para suporte ventilatório e
5 para leitos de enfermaria.
No fim de maio, a primeira
parcela de R$ 300 mil foi uti-

lizada para abrir 10 leitos de
UTI-Covid na Santa Casa para
moradores de Barretos. Agora,
em junho, a segunda parcela
de R$ 300 mil vai auxiliar na
manutenção desses leitos.
A terceira e última parcela
de R$ 300 mil deverá ser repassada em julho, totalizando
R$ 1,6 milhão de devoluções
da Câmara em 2021.

Instituto O
Amor precisa
de ajuda
financeira
para fabricar
fraldas
geriátricas
Os responsáveis pelo Instituto O Amor, que fabrica fraldas geriátricas para idosos acamados,
lançaram campanha no município, solicitando a ajuda financeira
da população, para dar sequência ao trabalho de fabricação.
Segundo o instituto, “os insumos
e a fabricação demanda esforço
financeiro de nossa instituição,
de amigos e empresas parceiras, e por conta desse esforço e
dificuldades em captar recursos,
nem sempre conseguimos fabricar o que a gente gostaria”. “Por
isso, contamos com você para
nos ajudar a cumprir com essa
missão: a de ajudar a fabricar e
doar a essas inúmeras famílias
fraldas geriátricas. Atendemos
famílias que dependem desse
item de primeira necessidade
para seus idosos acamados”.
A colaboração financeira pode
ser feita da seguinte forma: Pix
de Amor: (17) 961.032/0001-56
- Instituto O Amor.

Prefeitura dá
andamento a
projetos sociais
para beneficiar
conjuntos
habitacionais
Leda Amêndola
e Luis Spina

A prefeitura de Barretos
dará andamento a dois convênios com o governo federal
para a realização de projetos sociais nos bairros Leda
Amêndola e Luis Spina. Esse
trabalho teve um avanço significativo na última segunda-feira, dia 21, quando a Câmara
Municipal aprovou dois projetos de lei da prefeita Paula Lemos, autorizando a abertura de
crédito adicional para garantir
esse convênio.
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Editorial

A alegria que traz “o São João”

Alexandra Gonçalves, missionária da Comunidade Canção Nova, narra neste texto de sua autoria, o significado
em nossas vidas, do Dia de São João, comemorado com tanta alegria nas tradicionais festas juninas. Segue.
Eu sou nordestina, natural
da Bahia, e com muita satisfação quero partilhar com vocês
sobre a “alegria do São João”.
Sim, chega a ser engraçado o sentido duplo que pode
ter essa expressão, pois pode
ser tratada a alegria das festividades da cultura do país ou,
ainda, a alegria tão marcante
da vida desse santo para a história da nossa fé e salvação.
Assim sendo, peço licença
para unir as duas alegrias em
uma só: São João.
Quem foi esse rapaz? O
que ele fez para ser tão importante? Que significado tem a
sua vida e qual a alegria que
ele nos trouxe?
Bem, vamos lá! Quando
começa o mês de junho, tudo
muda em nosso coração nordestino. É algo que se compara à expectativa de um acontecimento importante, muito
especial. As cores mudam, a
decoração das casas, das ruas
e até mesmo de cidades inteiras. E por que tudo isso? Para
esperar “o São João”!
Mas podemos pensar para
além das decorações dos luga-

res, nos fogos, nas músicas, nas
fogueiras e nas mais deliciosas
comidas da nossa riquíssima
culinária. É quase um Natal,
“alguém importante” que está
chegando. E, preciso dizer, está
mesmo! Está chegando João!
“Completou-se o tempo da
gravidez de Isabel, e ela deu
à luz um filho. Os vizinhos e
parentes ouviram dizer como
o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e
alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o
menino e queriam dar-lhe o
nome de seu pai, Zacarias. A
mãe, porém, disse: “Não! Ele
vai chamar-se João”. E todos
os que ouviam a notícia ficavam pensando: “O que virá a
ser este menino?”.
De fato, a mão do Senhor
estava com ele. E o menino
crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares
desertos, até o dia em que se
apresentou publicamente a
Israel” (Lc 1,57s). Houve alegria no céu com a vida desse
menino, pois ele era a divisão
do tempo e nele se inaugurou
o Kairós, o tempo da graça.

Houve alegria na terra,
pois seus pais haviam experimentado em suas vidas a mais
sublime das certezas: “que
para Deus nada é impossível”!
Na liturgia da Igreja, somente três nascimentos são
celebrados: Jesus, Maria e “o
João”. João encerra o ciclo do
Antigo Testamento e dos Profetas, pois ele aponta o Messias esperado e atesta com
seus olhos que Deus não se
esqueceu de nós, o seu povo,
mas que de nós se lembrou
com misericórdia.
João, ainda no ventre da
sua mãe Isabel, fora banhado pelo Santo Espírito, fora
tocado pela Mãe do Filho de
Deus, a cheia da graça. Sua
força não era domável, era livre, era destinada a revelar os
pecados desse mundo e suas
amarras, era um grito de conversão para que os ensurdecidos saíssem das trevas à luz.
Ele era tão especial que o
próprio Cristo, nosso salvador
e redentor, dele disse: “Desde
os tempos de João Batista até
hoje, o Reino dos céus é para
os violentos” (Mt 11,12). Da-

queles que tinham o coração
gigante e apaixonado como o
dele, cheio de sentido e significado, responsável com a sua
missão: “E tu menino, serás
chamado profeta do Altíssimo” (Lc 1,76).
João também viu o redentor, reconheceu que agora a
nossa alegria está completa
e disse: “Eis o cordeiro de
Deus, Aquele que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29).
Depois de tudo isso, por
que não dizer: Bem vindo
João! Viva São João! Que a
fumaça das fogueiras anunciem a sua chegada! As cores
das bandeirinhas anunciem a
alegria que sua vida nos trouxe, novos tempos chegaram!
O Reino chegou! Chegou o
Cristo, O Rei, o Redentor.
Eis o que anuncia sua vida,
seus dias! Está vindo, chegando depois de mim Aquele que
torna possível o impossível.
Quanta alegria nos traz sua
vida! Que nossos corações
cristãos, nordestinos bradem
no peito o seu viva, a sua gratidão por ele e, novamente,
celebrem: Viva São João!

Opinião
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correspondendo ao segundo ano
do governo, quando os governantes começam efetivamente
a imprimir sua marca, depois de
um enxugamento inicial.
Casa em ordem, a lógica é
implantar ideias novas e avançar. Mas, desde o início, o atual
mandatário federal fez questão
de acentuar um viés eleitoreiro, usando um palavreado esdrúxulo e, às vezes, debochado.
A terceira marcha é a decolagem, com o carro andando solto e a administração, de
modo equivalente, deve realizar uma bateria de obras.
Ocorre que o terceiro ano
também se apresenta como
ciclo de ajustes políticos, a
etapa de atendimento ao toma
lá dá cá, em cumprimento ao
presidencialismo de coalizão,
quando os partidos governistas sinalizam sua vontade de
participar da administração
e, como escudeiros, passam a
votar as pautas do Executivo
nas casas parlamentares.
Na quarta marcha, o carro,
muito veloz, faz ultrapassagens, queima etapas e faz as
correções para alargar a avenida eleitoral, cuja pavimentação tem início agora no segundo semestre de 2021.
Mas o Senhor Imponderável sempre aparece para colocar pedras no caminho. Desta
feita, os obstáculos se materializaram em um vírus mortífero, com seus filhotes, as variantes, que ceifaram a vida de
quase 500 mil pessoas no país.
A pandemia trazida por
estes atacantes destrói parcela
da imagem dos mandatários,
principalmente, o do andar do
chefe do Estado. São profunRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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dos os buracos na estrada, alguns fazendo estragos na suspensão do carro, como drogas
sem eficácia para combater o
vírus, a falta de oxigênio em
praças como Manaus, o desleixo e a demora na aquisição de
vacinas, a má gestão da crise.
Seria possível atenuar os
solavancos até outubro de
2022? Sim. Vacinas em abundância e economia jogando
dinheiro no bolso das famílias.
Portanto, o que veremos nos
próximos tempos, é a busca incessante de meios e instrumentos para cooptar as massas, atraí-las para os cercados a serem
construídos pelos candidatos.
Cada qual se esforçará para
formar uma identidade que entre na cabeça e no coração dos
eleitores: a do despachante, que
atende a todos os pedidos da sociedade; a do juiz, que distribui
justiça para todos os lados; a do
salvador de náufragos, que aparece com sua tábua de salvação;
a de São Jorge, com sua espada
degolando os dragões da maldade; o enviado por Deus para
limpar as impurezas; o obreiro
faraônico, que prometerá fazer

PAGANDO PELO
ERRO DE POUCOS
A Associação Comercial rebateu o lockdown imposto pela prefeitura e diz que “todos estão pagando pelo erro de poucos”. Nota
da entidade presidida por Kelvin
Kaiser, em São José do Rio Preto diz:
“estivemos na prefeitura debatendo
alternativas para evitar o lockdown
geral. O lockdown noturno proposto afeta menos o setor produtivo;
porém, é uma tragédia para o setor
de bares e restaurantes.”

PANO PRA MANGA
A apreensão de bebidas alcoólicas em carros de empresas
de transportes em Barretos por
fiscais da prefeitura, durante o
lockdown, pode dar pano para
questionamento judicial.

SÓ COM ESFORÇO
Em Barretos, o lockdown que
se iniciou no sábado (19) colocou
o setor produtivo como vilão. É
necessária operações das forças
policiais Militar e Civil e fiscais da
prefeitura para multar pessoas
físicas e jurídicas que geram as
aglomerações em festas clandestinas, encontros informais ou
outros estabelecimentos. E também campanhas educativas para
conscientização da população.

PREFEITO DE FÉRIAS
Decreto publicado na imprensa oficial de Olímpia (SP) de
quarta-feira (23) concede férias
para o prefeito Fernando Cunha
(PSD) de 3 a 11 de julho. No seu
lugar assume o vice-prefeito, Fábio Martinez (Podemos).

GOVERNO LAVOU AS MÃOS
O coordenador do Centro
de Contingência Estadual da Covid-19, Paulo Menezes, apresentou
dados preocupantes da alta taxa
de transmissão do vírus em Barretos e São José do Rio Preto. De
acordo com o Diário da Região, o
governo liberou atividades mesmo
em situação crítica e deixou para os
municípios decidirem as restrições.
Apenas a região da Baixada Santista se encontra na fase laranja.
AVIÃO A JATO
Advogado Raphael Dutra se
encontrou com o ex-governador
Geraldo Alckmin, em São Paulo, e
discutiram o cenário político para
2022. Considerado o avião a jato
do PSD, Dutra percorreu neste ano
alguns municípios e tem apoio dos
caciques do partido em âmbito estadual e nacional.

O carro na estrada
O noticiário começa a estampar: vem por aí ampla reforma ministerial. Fala-se em
troca de dez ministros. E qual
seria o motivo?
Escalar um time de tom
substancialmente
político,
capaz de dar respostas às demandas partidárias e construir
a fortaleza do candidato Jair
Bolsonaro com vistas ao pleito de outubro de 2022.
Pois é, pode até não haver
uma troca tão numerosa, mas
o fato é que o viés eleitoreiro
estará presente em eventual
escolha de novos comandantes de áreas administrativas.
Dois, três ou quatro não dariam muito na vista, mas dez?
A primeira leitura é a de que a
gestão federal não tem sido eficiente. Só se troca jogador em
campo se ele estiver contundido ou se a tática bolada pelo
técnico estiver centrada em
maior ataque ou melhor defesa. Parece ser esta a intenção
do técnico Jair para enfrentar
seu quarto ano de governo.
Como insisto em lembrar,
a vida de uma administração
– federal, estadual ou municipal – se assemelha a um carro
de quatro marchas. Cada ano
corresponde a uma marcha.
A primeira dá o empuxo
na largada. O motorista testa
o ambiente, olha para frente e
para os lados, fazendo o mesmo
diagnóstico de governantes em
mandato. E promete, sobretudo, inovar, renovar, combater
as mazelas que corroem o corpo da administração, a partir da
corrupção e da cultura franciscana: é dando que se recebe.
Na segunda marcha, o carro
avança com mais velocidade,
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grandes obras; o populista, que
corre para abraçar as multidões;
a de César, imperador romano,
queixo apontando para a testa
dos interlocutores, rodeado de
áulicos, recebendo aplausos e
dizendo mentiras.
Alguns recontarão suas
histórias, passando uma borracha nos radicalismos; e outros farão o contrário, sob a
intenção de criar reservas de
ódio no coração dos adeptos.
E todos, sem exceção,
tentarão mostrar que o Brasil
será um céu. Bastando que o
eleitorado ajude a empurrar o
carro na reta final.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, escritor, professor titular
da USP e consultor político

CAVALO ARREADO PASSOU
Lideranças políticas estaduais
não compreendem o motivo que
levou o ex-prefeito, Guilherme Ávila (PSDB), a perder o Agrotec Park.
O parque tecnológico focado no
agronegócio envolveria 28 municípios no desenvolvimento de tecnologia de ponta como biotecnologia, agrotecnologia, tecnologias
da informação e comunicação.

NOVO DESTINO
A Viação Garcia ganhou a
concessão para operar partindo
de Uberlândia (MG) para Barretos
e outros municípios do interior
de São Paulo.

TURISMO ANO INTEIRO
Como será que reagiu Jair
Bolsonaro ao ser informado por
seu indicado, que é secretário
municipal, de que seria fechado
tudo em Barretos através de um
decreto municipal de lockdown?
DECISIVOS DA CAMPANHA
A tropa de choque que sair do
DEM e for para o PSDB, como foi o
vice-governador Rodrigo Garcia,
serão decisivos na campanha.
JÁ PARTIRAM
Todos os ex-vice presidentes
pós constituinte faleceram. Sobrou
apenas o vice de Dilma Rousseff,
Michel Temer, com seus 80 anos.
SORTE PAULISTA
O parlamento paulista estuda a aprovação de empréstimo
de R$ 5 bilhões para o governo
estadual. De quebra, João Doria
(PSDB) lança a Loteria Paulista
para arrecadar mais.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Como é bom colocar a cabeça no travesseiro e descansar com a certeza de que
agimos da melhor forma... Realmente não há travesseiro mais macio do que a consciência tranquila.” (Edna Andrade)

O domingo (27), será de festa para Fabi Vicentini que
completa mais um ano de vida, e assim, comemorando a
data especial ao lado do seu namorado Emerson, de sua
família e de amigos mais chegados. Parabéns!

Parabéns para Vilminha Costa que celebrou idade nova na última terça-feira (22), recebendo na data as felicitações dos amigos e familiares. O carinho especial ficou por conta do marido
Adriano e dos filhos Leonardo e Gabriela (foto). Tudo de bom!

Hoje (25) os parabéns vai para Sidnei Moreira, que completa
mais um ano de vida. O Cabo do Corpo de Bombeiros de Jundiaí
é barretense, mas atua naquela cidade há 11 anos. Aqui na terra
do peão ele mantem os laços familiares e um comércio na área
central. A comemoração será ao lado de amigos, familiares e todo
o carinho do filhão Felipe (foto). Tudo de bom Cabo Moreira!

Guilherme Silveira, um excelente filho, uma pessoa do bem,
de personalidade forte e um amigo para todas as horas, comemorou mais um ano de vida ontem (24). Ele, que está em sua
fase crossfiteiro, passou a data recebendo o carinho dos familiares e amigos, em especial, do pai Marcão, dos irmãos Felipe
e Rafael, e dos afilhado Lucas e Gabriel. Felicidades Gui!

Quem completou mais uma primavera no último
dia (18), foi Débora Silvestrim. A funcionária pública da
rede Municipal de Educação comemorou a data ao lado
do maridão Silvio (foto), da filha Gabriela, do genro Rafael
e dos netos Augusto e Helena. Felicidades Débora!

E neste domingo (27), Bel Dias completa seus 39 anos, e
recebe na data especial, todo o carinho das filhas Ana Luísa
e Marina e do esposo Alessandro Cambauva. As felicitações
ficam por conta dos amigos e familiares. Parabéns!

Na terça-feira (22), Giovana Bizio brindou mais um
aniversário, e recebeu na data, o carinho especial dos filhos
João Vitor e Estela (foto), e da mãe Marlene. Parabéns!
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Câmara aprova projeto de Nestor
Leonel criando a Semana de
Combate à Violência contra a Mulher

Na última sessão realizada
pela Câmara Municipal de Barretos, os vereadores aprovaram
um projeto de autoria do vereador Nestor Leonel, instituindo,
no âmbito do município de Barretos, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.
A semana de trabalhos
voltados para o tema deve ser
implantada no mês de março,
em todas as escolas públicas e
privadas de ensino de educação básica do município.
Nestor Leonel disse que
esta comemoração nas escolas,
visa estimular a reflexão de alunos e profissionais da educação
sobre a preservação e o combate à violência contra a mulher,
que contribui para o conhecimento das disposições da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006

(Lei Maria da Penha).
“Penso eu que a solução
está na criança. Ela tem que
aprender desde cedo e levar
para a sua adolescência e para
a vida adulta que não se pode
tocar na mulher sem que ela
queira”, aponta o vereador.
Em suas justificativas, o
vereador Nestor Leonel disse, também, “que essa violência que atinge todas as classes
sociais, em todo país, constitui
verdadeira epidemia digna de
preocupação diuturna da sociedade brasileira. Não é à toa
que, no plano legal, medidas
relevantes estejam sendo adotadas, com o intuito de combater
e atenuar essa chaga da nossa
realidade, que nos põe longe do
padrão civilizatório que se deseja para a humanidade”.

mara, Paulo Correa, recebeu
uma notícia importante do de-

UMA CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO

Uma carteirinha de identificação e lei que garanta o acesso dos
vereadores em repartição pública é defendida por Carlão do Basquete (PSD). Ele também lembrou que nos últimos 8 anos o governo do
Estado não mandou nem casa de João de Barro para Barretos.

UM NOVO CEMITÉRIO PARA BARRETOS

Em tempos de pandemia, a construção de um novo cemitério
municipal foi proposta pelo vereador Professor Adilson (PL). Ele
também pediu uma audiência pública para discutir a 6ª Semana
Social Brasileira.

DERAM O SANGUE E FORAM ABANDONADOS
Ângelo Tegami (DEM) garante que viu vereadores darem
o sangue pelo prefeito Guilherme Ávila (PSDB) e depois foram
abandonados. Por isso, mudaram de lado, por honra, comentou.
O RETORNO DO HOSPITAL SANTA INÊS

putado federal, Márcio Alvino, e deputado estadual, André do Prado: o pagamento de
meio milhão de reais para benefício da saúde de Barretos.
“Em um momento difícil
pelo qual estamos passando,
pude mais uma vez contar com
o apoio dos deputados, que
sempre estão à disposição das
reivindicações de nosso município”, disse Paulo Correa.
Outras conquistas que tiveram e está tendo o empenho
dos deputados André do Prado e Márcio Alvino em 2021:
- R$ 200 mil recebidos este
ano pela APAE para adquirir materiais de consumo tais
como: uniformes, materiais
didáticos e de limpeza, produtos de higiene pessoal e desinfecção de superfícies para

prevenção do Covid-19, álcool em gel, utensílios para
cozinha, entre outros.
- R$ 150 mil para obras de infraestrutura na Vila Paulista.
- A ABA (Amigos Barretenses
de Animais) também está sendo beneficiada com recurso para
aprimorar a infraestrutura do local e adquirir equipamentos.
- Recurso para pintura das
casas localizadas no entorno
da antiga estação ferroviária, recapeamento das ruas e
reurbanização das praças do
CRI Fepasa.
- Escola estadual de ensino
médio e UBS (Unidade Básica de Saúde) para o bairro Vida Nova. Uma reivindicação antiga dos moradores
e que está sendo viabilizada
junto ao Governo do Estado.

onera em demasia os combustíveis, em especial o etanol hidratado, usado na produção
industrial de produtos de limpeza e fármacos”, disse Geninho Zuliani (DEM-SP).
TRAMITAÇÃO
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Minas
e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Governo de São Paulo publica decreto que
estabelece o programa Dignidade Íntima para
distribuição de absorventes nas escolas estaduais

Foi publicado, no último
dia 19, em Diário Oficial, o
decreto que estabelece o programa Dignidade Íntima, no

âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Com a publicação, fica
garantido o uso dos recursos

A LISTA DOS COMISSIONADOS NA PREFEITURA
Lista com todos os cargos comissionados da atual administração, contendo suas lotações e as secretarias e departamentos onde
estão, foi solicitada pelo vereador Raphael Oliveira (PRTB). Ele
requereu que a informação seja encaminhada à Câmara Municipal.
VEREADORES MALTRATADOS EM PÚBLICO

Projeto de Geninho prevê isenção
tributária para o etanol durante a pandemia
Proposta do deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/
SP, prevê tratamento tributário
especial para o etanol hidratado enquanto durar a pandemia
causada pelo novo coronavírus.
O texto, que já está em
análise na Câmara dos Deputados, zera as alíquotas de tributos (PIS, Cofins e IPI) incidentes sobre a receita bruta de
venda no mercado interno.
“A incidência de tributos

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

Segundo o vereador Raphael Silvério (PSDB) muitas vezes os
vereadores são maltratados nos espaços públicos. Funcionários
não gostam de ser fiscalizados, observou.

Deputados Márcio Alvino e André do Prado destinam R$ 500
mil para saúde de Barretos, depois de pedido de Paulo Correa

Na última terça-feira (22),
o vereador e presidente da Câ-

PITA FOGO

do Programa Dinheiro Direto
na Escola, estabelecido pela
Lei Nº 17.149, de 13 de setembro de 2019, para compra
e distribuição gratuita de absorventes para estudantes da
rede estadual.
O programa Dignidade Íntima prevê investimento de
mais de R$ 30 milhões para
compra de itens de higiene
menstrual, com o objetivo de
beneficiar, principalmente, estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e social.
A rede estadual conta com
1,6 milhão de alunas. Dessas,
1,3 milhão estão em idade

menstrual, entre 10 e 18 anos.
Mais de 500 mil possuem cadastro no CadÚnico e mais
de 290 mil são beneficiárias
do programa Bolsa Família,
todas em situação de vulnerabilidade. O programa Dignidade Íntima terá abrangência para todas as alunas, mas
priorizando essas alunas.
Os protocolos de distribuição irão garantir privacidade
e cuidado, criando múltiplos
canais de atendimento para
as estudantes. A partir de julho deste ano, serão realizadas
formações pela secretaria para
orientar as equipes escolares.

A revitalização, reabertura e a manutenção do hospital Santa
Inês foi proposta pelo presidente do legislativo, Paulo Correa (PL).
Ele entende que no local possam ser instalados leitos ambulatoriais
e de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19.

CONVERSAS NOS BASTIDORES

O nome de João Costa Santos Filho foi sugerido para coordenar
coligação de partidos em Barretos, visando às próximas eleições. A
intenção é agrupar as legendas do PDT, PCdoB, PSB e REDE. Um
dos objetivos é lançar a candidatura do professor Celso Ferreira da
Silva para a Assembleia Legislativa.

INFORMAÇÕES SOBRE DESCASO NO RECINTO
Informações sobre o “abandono” do Recinto Paulo de Lima
Correa foram solicitadas pelo vereador Ricardo Bodinho (PP).
UMA BATIDINHA DE AMOR

“Às vezes, a mulher pede para dar uma batidinha de amor e a
pessoa dá um soco. É esquisito”. Comentário do vereador Nestor
Leonel (DEM) ao debater projeto de sua autoria que institui a semana escolar de combate à violência contra a mulher no município.

EM TEMPOS DE PANDEMIA...

... o eficaz tratamento precoce é a vacina para todos.

CDHU parcela dívida
de 3,7 mil mutuários
inadimplentes na região
de Ribeirão Preto

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), empresa
pública vinculada à Secretaria
de Estado da Habitação, enviou à casa de 32.763 mutuários com três ou mais prestações em atraso, uma proposta
de acordo para parcelamento
da dívida até o final do contrato de financiamento.
No total, os valores a serem renegociados pela companhia atingem R$ 135 milhões, que serão reinvestidos
na construção de mais moradias populares. Na região de
Ribeirão Preto, onde o município de Barretos está inserido, a inadimplência atinge
3.795 mutuários, que totalizam uma dívida a ser renegociada de R﹩ 15,3 milhões.
Pela proposta enviada,
cada um dos mutuários inadimplentes recebe em sua
casa um boleto personalizado,
já calculado o valor da entrada que corresponde a, no mí-

nimo, 10% de toda a dívida,
com data de pagamento para
23 de junho.
O mutuário também é informado na carta qual será o
valor mensal das prestações
futuras do acordo. Depois de
efetuar o pagamento desta
parcela de entrada, o mutuário
receberá um novo carnê, cujas
prestações já vão incluir os
valores atrasados acordados.
Outros 42.929 mutuários
que estão com suas parcelas
atrasadas em todo o Estado,
incluindo os de Barretos, referentes a acordos anteriores já
feitos com a CDHU, também
receberam em suas casas um
boleto único para quitar o débito acumulado com isenção
de juros e correção monetária.
Os mutuários inadimplentes
que não receberam pelos Correios propostas de acordo e desejam regularizar a situação devem
acessar o site da CDHU (www.
cdhu.sp.gov.br) ou ligar para o
ALÔ CDHU (0800-000 2348).
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Paula Lemos sanciona lei e suspende
exigência de construção de muros e calçadas
Benefício será concedido para quem possui renda familiar mensal de até 4,4 mil

“Entendemos o momento difícil gerado pela pandemia e esta
é mais uma lei que visa auxiliar
o barretense neste momento”.
É com esse pensamento que
a prefeita DE Barretos, Paula
Lemos, sancionou na última
quarta-feira (23), a Lei Complementar que suspende a exi-

gência da construção de muros
e calçadas durante toda a vigência do estado de calamidade
pública na cidade e, mais ainda,
amplia esse benefício para três
meses após esse período.
Para ter acesso a esse benefício, os proprietários de
imóveis devem comprovar

que tiveram perdas financeiras em decorrência da
pandemia e que possuem
renda mensal familiar de até
R$ 4,4 mil.
Ideia da prefeita, essa proposta foi encaminhada à Câmara Municipal no dia 25 de
maio, sendo aprovada pelos
vereadores.
A lei estabelece ainda que
os moradores enquadrados
nesses termos e que tenham
sido autuados ou notificados
desde janeiro, podem entrar
com pedido de cancelamento
das multas.
Mas é importante que essa
solicitação seja feita em até
120 dias da promulgação dessa lei e a publicação no Diário
Oficial, o que deve acontecer
ainda essa semana.

COMO FAZER
O PEDIDO?
Os proprietários de imóveis que têm direito a esse benefício devem comparecer na
sede da Secretaria Municipal
de Ordem Pública, na antiga
prefeitura, na rua 30, nº 564,
esquina da avenida 33, e solicitá-lo por meio de um requerimento contendo os dados
pessoais, do imóvel e com a
devida assinatura.
Este requerimento deve
ser acompanhado por cópias
de um documento com foto,
comprovante de residência,
comprovante de propriedade
do imóvel, da renda familiar
até R$ 4,4 mil e a demonstração de que tiveram perdas
financeiras em decorrência
da pandemia.

Servidores da Saúde são treinados para manuseio
e aplicação das vacinas da Pfizer e da Janssen
Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de
Barretos começaram a receber
treinamento para manuseio e
aplicação das vacinas da Pfizer
e da Janssen. Esses dois imunizantes tinham previsão de
chegada à cidade ainda esta semana e serão disponibilizados
para os barretenses, conforme
cronograma a ser divulgado.
A prefeita Paula Lemos
agradeceu aos aplicadores
pelo sucesso de vacinação em

Barretos, já que o município
é o primeiro colocado no ranking de imunizados entre as
cidades da região.
“Quero agradecer a todos os
profissionais da saúde, que têm
se dedicado muito diariamente.
Estamos fazendo esse treinamento com antecedência para
garantir que essas vacinas possam ser devidamente aplicadas.
Vacina é vida e a única certeza
de que poderemos vencer essa
pandemia”, afirmou a prefeita.

Casa de Passagem amplia atendimento
durante período restritivo e acolhe
mais 12 pessoas em situação de rua
A Casa de Passagem, em
Barretos, abriga atualmente
33 pessoas em situação de rua.
Dessas, 12 foram acolhidas
pela entidade entre os dias 18 e
21, nos primeiros dias de medidas restritivas excepcionais.
Na unidade, elas recebem

alimentação, banho e local
para dormir. Nessa semana,
cada pessoa atendida recebeu
um kit de agasalhos contendo
calça e blusa, entregues pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
A prefeitura de Barretos in-

forma que as pessoas em situação de rua no município terão
suporte e assistência em parceria com a Casa de Passagem
durante o período que vigorará
o decreto de medidas restritivas.
A prefeitura informa, também, que as equipes da Ronda

Fazenda notifica mais de um
milhão de devedores do IPVA 2021
Notificação busca injetar R$ 1,1 bilhão no caixa do Governo do
Estado deSão Paulo e das 645 prefeituras paulistas

A Secretaria da Fazenda
e Planejamento do Estado de
São Paulo começou a notificar
mais de um milhão de devedores do IPVA 2021, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão.
De acordo com a Dicar
(Diretoria de Arrecadação,
Cobrança e Recuperação de
Dívida), estão sendo notificados 1.181.028 proprietários/
responsáveis solidários que
possuem débitos do IPVA, de
veículos de todos os finais de
placa, referentes ao exercício
de 2021. Responsáveis solidários são, por exemplo, o banco em que o proprietário fez o
financiamento do veículo.
A Fazenda prevê arrecadar R$ 1,1 bilhão com o
IPVA 2021 em atraso. Deste
total, descontadas as destinações constitucionais (como
o Fundeb), o valor restante é
repartido 50% para os municípios de registro dos veículos, que devem corresponder
ao local de domicílio ou re-

sidência dos respectivos proprietários, e os outros 50%
para o Estado.
Os recursos do imposto
são investidos pelo governo
estadual em obras de infraestrutura e melhoria na prestação de serviços públicos
como os de saúde e educação.
A notificação ocorre exclusivamente via Diário Oficial
do Estado e traz a identificação proprietário, do veículo, o
valor do imposto, da multa incidente e dos juros por mora.
Não haverá notificação via
Correios ao domicílio tributário do proprietário.
O pagamento pode ser
realizado pela internet ou
nas agências da rede bancária credenciada, utilizando
o serviço de autoatendimento. Para isso, basta informar
o número do Renavam do
veículo e o ano do débito do
IPVA a ser quitado.
O proprietário que não
quitar o débito ou apresentar

defesa no prazo terá a inclusão de seu nome no Cadastro
Informativo de Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual) e na Dívida Ativa do
Estado de São Paulo.
No último caso, a administração do débito em dívida
ativa é transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE),
que poderá iniciar o procedimento de execução judicial.
Outras notificações serão realizadas nos meses de julho a
setembro de 2021.
Para mais informações,
acesse o portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento.
Os proprietários dos veículos podem entrar em contato
com a Secretaria da Fazenda
pelo canal Fale Conosco, no
portal.fazenda.sp.gov.br ou
nos telefones do Call-Center
0800-0-170-110 (chamadas
de telefone fixo) e (11) 24506810 (exclusivo para chamadas de celular).

Municipal e da secretaria de
Ordem Pública, estão orientadas a conversar com pessoas
em situação de rua e oferecer
esse acolhimento.
“Acolher a todos é um
compromisso de governo e
de vida. Quero agradecer a
todos que estão empenhados
em contribuir para que essas
pessoas tenham esse cuidado
e carinho”, comentou a prefeita Paula Lemos.

Unifeb abre inscrições de
licenciatura em pedagogia
para quem já tem formação
no ensino superior

O curso tem duração de um ano e conta com
mensalidades acessíveis a partir de R$ 240,00

Estão abertas as inscrições para o curso de licenciatura em pedagogia do
Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos) voltado para
quem já tem formação no
ensino superior.
Nesta modalidade, o aluno conclui o curso em um
ano e conta com mensalidades acessíveis a partir de R$
240,00. O ingresso ao curso
ocorre por meio de análise
curricular e os interessados
devem se inscrever pelo site
www.unifeb.edu.br.
De acordo com a coordenadora do curso de pedagogia,
Lúcia Aparecida Parreira, entre o público que tem buscado
o curso de Pedagogia estão os
profissionais das áreas de direito, serviço social, administração e psicologia.
“A licenciatura possibilita
um diálogo efetivo com outras
profissões, além de proporcionar contribuições significativas para estes profissionais,
pois o pedagogo é o profissional de base na ciência da educação”, explica Parreira.
A Pedagogia é um grande
diferencial em comparação
às outras profissões em razão da abrangência nos campos para atuação, segundo a
professora.
“O pedagogo pode trabalhar como professor na educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, na gestão
da educação básica (educação
infantil, ensino fundamental e
ensino médio), nas organizações da sociedade civil, TV

Educativa, departamento de
recursos humanos, turismo,
hospital (pedagogia hospitalar), educador social na política de assistência social, professor da educação de jovens
e adultos e assessoria pedagógica, entre outros”, enfatiza a
coordenadora.
Em relação à inserção no
mercado de trabalho, a maior
vantagem é a empregabilidade
imediata. “Os alunos de pedagogia, desde o início do curso,
conseguem trabalho como estagiários nas escolas privadas
e públicas. É um curso com
valor acessível de mensalidade
e amplo campo de atuação profissional”, salienta.
A tradição do curso de
Pedagogia do Unifeb está
fundamentada na qualidade
e excelência de ensino, que é
comprovada pelos egressos
do curso que têm ocupado
cargos públicos de professores, diretores e gestores,
conquistados por meio de
concurso público.
A coordenadora Lúcia
Parreira ainda destaca que o
curso de Pedagogia proporciona aos alunos a atuação
em diversos projetos de extensão durante a formação.
“Temos o Projeto Arena
da Ciência, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica, que viabilizam o contato direto com
alunos, escolas e sociedade”,
explica. “De fato, fazer Pedagogia no Unifeb é sinônimo
de investimento para o sucesso profissional”, finaliza.
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Prefeitura dá andamento a projetos sociais para
beneficiar regiões do Leda Amêndola e Luis Spina
A prefeitura de Barretos
dará andamento a dois convênios com o governo federal
para a realização de projetos sociais nos bairros Leda
Amêndola e Luis Spina.
Esses recursos vieram do
governo federal por meio do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Programa
Minha Casa Minha Vida. Em
linhas gerais, serão destinados
a atividades sociais e de edu-

cação dentro dos dois bairros.
Assim que assumiram a
administração
municipal,
a prefeita Paula Lemos e a
secretária de Habitação, Célia Rodrigues, se dedicaram
a garantir que esse recurso
fosse utilizado, já que foi recebido pela gestão anterior,
mas estava parado desde
2017 nos cofres do município. Por ser uma verba específica, só pode ser utilizada

para essa finalidade.
Esse trabalho teve um
avanço significativo na última
segunda-feira, dia 21, quando
a Câmara Municipal aprovou
dois projetos de lei da prefeita autorizando a abertura de
crédito adicional para garantir
esse convênio.
Paula Lemos afirmou que
“em breve conseguiremos
iniciar projetos sociais e educacionais nestes bairros tão

importantes, gerando oportunidades para estas famílias.
Em 6 meses, estamos iniciando algo que deveria ter sido
feito há mais de 3 anos. Fica
aqui meu agradecimento à
secretária Célia Rodrigues,
que está conosco retirando
estes projetos do papel para
beneficiar as famílias do Leda
e do Luis Spina, e agradeço
também aos vereadores pela
aprovação”.

Secretaria da Habitação inicia obras de 225 moradias
em Guaraci no novo formato Nossa Casa – CDHU

A Secretaria de Estado da
Habitação anunciou, nesta
semana, o início das obras de
urbanização de 225 lotes do
empreendimento do Programa Nossa Casa - CDHU, na
cidade de Guaraci. A Companhia de Desenvolvimento
Urbano (CDHU) já realizou a
licitação e contratou a empresa vencedora do certame.
O diretor de Atendimento

Habitacional da companhia,
Marcelo Hercolim, assinou a
autorização em ato realizado
na sede da prefeitura do município, com a participação do
prefeito Renato Azeda.
O empreendimento será
edificado na Rua São Paulo,
nº 234 - 348. As 225 casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e área útil de 52,96 m2.

Essa contratação, no valor
de R$ 2.237.801,84, já faz parte do novo formato da modalidade Nossa Casa - CDHU. A
previsão anterior era de que a
Caixa Econômica Federal seria responsável pela construção e pelo financiamento das
unidades habitacionais do Programa Nossa Casa - CDHU.
Para conferir mais agilidade na produção dos empreen-

dimentos, a CDHU, empresa
estatal ligada à Secretaria de
Estado da Habitação, está
assumindo a construção de
6.600 unidades no Estado.
Os empreendimentos serão executados em duas etapas. Na primeira fase, será
realizada a urbanização dos
lotes com pavimentação e implantação de água, esgoto, iluminação e outros itens. Na sequência será feita a edificação
das unidades habitacionais.
Em Guaraci, o sorteio
para a seleção das famílias
foi realizado em 9 de julho
de 2020 e será mantido para
este novo formato. O financiamento dos imóveis seguirá os critérios da CDHU e as
novas diretrizes da Política
Habitacional do Estado, que
preveem juros zero para famílias com renda mensal de
até cinco salários mínimos.
Assim, as famílias pagarão
praticamente o mesmo valor
ao longo dos trinta anos de
contrato, que sofrerá apenas a
correção monetária calculada
pelo IPCA, o índice oficial do
IBGE. (Foto Ilustrativa)

Professora de ukulelê do CEMART
participa de vídeo internacional

A professora de música do Centro municipal de Artes “Bezerra de Menezes” (CEMART) e musicista da Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos,
Denise Correa, participou de um vídeo da Orquestra Virtual de Ukuleles,
organizada e coordenada pelo músico e professor, Vinícius Vivas, em decorrência do 50º festival Havaiano de ukuleles 2021, com participações de
ukulelistas de todo o mundo. No vídeo, a orquestra interpreta a música “Felicidade”, de autoria de Marcelo Janeci. A professora Denise Corrêa destacou a
experiência como uma forma de mostrar o trabalho em âmbito internacional.
“O festival passa pelo mundo todo e praticamente todas as pessoas do planeta
que gostam de ukulelê assistem”, anunciou. Segundo o secretário municipal
de Cultura, Rogério Teodósio, a participação de Denise Correa no vídeo internacional reflete a competência dos profissionais que atuam na Secretaria
Municipal de Cultura de Barretos. O vídeo está disponível nas redes sociais
da Secretaria Municipal de Cultura de Barretos.

Cinco anos depois, STF
começa a julgar ultratividade
dos acordos coletivos
Justiça do Trabalho garante validade de normas
até que acordo ou convenção seja renovado.
Gilmar Mendes é contra esse entendimento

Cinco anos depois de um
pedido de vista, o Supremo
Tribunal Federal (STF) começou a julgar, no dia 17, ação
sobre a chamada ultratividade dos acordos coletivos. É o
princípio pelo qual cláusulas
continuam válidas mesmo depois de passado o período do
acordo ou convenção, até que
venha outra norma coletiva.
O pedido contrário à ultratividade veio, previsivelmente, de uma entidade patronal,
a Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino (Confenen), por meio da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 323.
A ação anda em ritmo lento. A confederação protocolou
a ADPF em 2014 e apenas em
2016 o relator, ministro Gilmar Mendes, se manifestou.
Ele concedeu cautelar determinando “a suspensão de
todos os processos em curso
e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito
da Justiça do Trabalho que
versem sobre a aplicação da
ultratividade”.
A medida contrariou prática
do Tribunal Superior do Traba-

lho (TST), que costumava considerar válidos os acordos até
sua renovação, aplicando para
isso a Súmula 277, questionada no processo. Ao conceder a
liminar, o ministro afirmou que
os tribunais trabalhistas interpretavam “arbitrariamente a
norma constitucional”.
SEGURANÇA JURÍDICA
Na última quarta-feira (22),
o dia foi dedicado à leitura do
relatório de Gilmar Mendes,
além de manifestações das
partes e dos interessados. O
julgamento foi suspenso, ainda
sem data para continuar.
Representante de entidades de trabalhadores, o advogado José Eymard Loguercio
afirmou que a ultratividade
ajuda a proporcionar segurança jurídica na negociação
coletiva. Sem esse princípio,
argumentou, as negociações
teriam de ser retomadas do
zero a cada data-base, tornando-se fator de conflito.
Foi a linha adotada pela
advogada Zilmara David de
Alencar, ao defender “harmonia” nas relações de trabalho,
pacificação de conflitos e valorização das negociações coletivas. (Fonte: RBA)
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Prefeita visita Postão, UPA e Samu para agradecer aos
profissionais da saúde pela dedicação em salvar vidas

Barretenses entendem o momento e
colaboram para contenção da pandemia
No último sábado (19) foi
possível verificar a adesão do
barretense às medidas restritivas excepcionais que permitem o funcionamento de
serviços essenciais. O decreto
emitido pela prefeitura estabelece essas regras para o período que vai até a meia-noite
de domingo para segunda-feira, 28 de junho.
“Com amor ao próximo
e sabedores que o fluxo de
pessoas tem que diminuir pra
diminuir acidentes e a proliferação do vírus, o barretense
faz a sua parte e se recolhem
em seus lares, sabedores que
deste momento crítico da pandemia todos têm que fazer a
sua parte” salientou a prefeita
Paula Lemos.
FISCALIZAÇÃO

No início da madrugada do
último sábado, equipes da prefeitura iniciaram a fiscalização
do decreto e checaram todos os
bairros da cidade. De 12 denúncias recebidas, todas foram verificadas. Apenas um estabelecimento comercial foi autuado
e quatro moradores multados
pelo não uso da máscara.
Lembrando que permanece a fiscalização durante 24
horas nas seguintes entradas
da cidade: Vicinal Luiz Carlos Arutin, conhecida como
entrada do Frigorífico, Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo (Avenida 7),
Avenida 43 e a Vicinal Nadir
Kenan, que liga a cidade ao
Distrito de Alberto Moreira.
Nesses locais são fiscalizados
todos os veículos e pedestres

saindo ou entrando na cidade.
Todas as demais entradas e saídas da cidade foram
totalmente interditadas por
obstáculos que impeçam a
passagem de veículos. Além
disso, a rodoviária não está
operando durante este período, sendo que as empresas de
transporte rodoviário de passageiros foram comunicadas
previamente.
BARREIRA
SANITIZANTE
A ação da barreira sanitizante está entre as inúmeras
medidas adotadas pela prefeitura de Barretos no combate
ao coronavírus e ocorre durante todo o período restritivo,
em cumprimento ao decreto
que determina a não circulação de pessoas pela cidade.

Ipem-SP orienta sobre a
compra de roupas de
inverno para evitar alergias
Alergias podem ser evitadas na observação da etiqueta durante a compra
do produto ao verificar a fibra ou filamento que possa ser alérgico
Com a chegada do inverno
cresce o número de casos de
alergias causadas pelas fibras
com que são fabricados os
produtos têxteis, o Ipem-SP
(Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo),
órgão delegado do Inmetro,
apresenta dicas e orientações
para a compra de produtos típicos desta época do ano.
Ao adquirir um produto
têxtil confeccionado, o consumidor deve ficar atento se
o fabricante está informando
corretamente tudo o que determina a legislação em vigor
e isto vale para blusas, blazers, ternos, vestidos, roupas
de cama, cobertores e demais
produtos têxteis.
“Todo produto têxtil confeccionado deve trazer de
forma clara, permanente e de
fácil visualização para o consumidor, a marca da peça, o
CNPJ do fabricante ou responsável pela confecção do
produto, a composição, o país
de origem, os cuidados para
conservação e o tamanho, que
podem estar em etiquetas costuradas ou impressas na própria peça”, explica a diretora
de fiscalização da Conformidade de Produtos do Ipem-SP,

Doralice Ângela da Silva.
No caso de roupas de cama
e cobertores, cada peça deve
trazer as informações quanto à
marca, CNPJ do fabricante ou
responsável pela confecção do
produto, país de origem, composição têxtil, cuidados para
conservação deste produto e as
dimensões de cada peça.
Por meio da composição
têxtil, o consumidor pode observar se existe alguma fibra
ou filamento que ele possa ser
alérgico e optar pela compra
ou não deste produto.
No caso de produtos com
forro, como ternos, blazers,
vestidos e outros, o fabricante
deve trazer também as informações referentes à composição têxtil do forro que fica
diretamente em contato com a
pele do consumidor.
Após a compra, Doralice Silva orienta o consumidor a ficar
atento às instruções de conservação, pois seguindo as orientações para lavar, secar e passar a
peça, evita-se danos aos tecidos
e aumenta-se a durabilidade do
vestuário. Cada símbolo indica
um cuidado de conservação na
limpeza da peça.
No comércio, os fiscais
do Ipem-SP realizam a fisca-

lização formal e técnica dos
produtos têxteis, isto quer
dizer que as informações ao
consumidor, presentes no
produto e na embalagem, são
verificadas quanto à sua forma e existência e quando há
dúvidas sobre a exatidão da
composição, são coletadas peças para envio em laboratório
pertencente à Rede Brasileira
de Metrologia e Qualidade do
Inmetro para ensaio e atestação do informado na etiqueta.
De janeiro a abril deste
ano, o Ipem-SP, durante ações
na área têxtil, fiscalizou 600
estabelecimentos, onde 24.833
produtos foram verificados, ficando constatada alguma irregularidade em 9,9% destes.
As irregularidades mais
frequentes foram a ausência
da identificação do fornecedor, informações em tamanho de letra inferior ao
regulamentado, a falta de informações sobre conservação
e composição têxtil com erros
na designação das fibras ou
sua porcentagem.
Informações mais detalhadas sobre a legislação em vigor ou a fiscalização têxtil do
Ipem-SP, estão disponíveis na
página do instituto na internet.

A prefeita Paula Lemos visitou no último domingo (20)
três das unidades de saúde de
Barretos que estão sendo referência de atendimento à população durante o período de
medidas restritivas: o Postão,
a UPA e o Samu.
No Ambulatório Referência de Especialidades (Postão),
Paula conversou com os médicos Talles Almeida, Priciane
Penna, Gustavo Rocha, José
Carlos e Camila Gomes, além
de toda a equipe de enfermeiros, técnicos, funcionários administrativos e da limpeza.
Durante esse período, a unidade funciona como pronto-atendimento do barretense para
casos não suspeitos de Covid-19
entre 6 horas à meia-noite. Após
esse horário, os pacientes são
encaminhados para o Pronto
Socorro da Santa Casa.
No primeiro dia desse trabalho, o Postão atendeu 64
pacientes, incluindo gestantes e crianças, pois conta com

clínico geral, ginecologista,
pediatra, entre outras especialidades. A atenção dada pelos
profissionais tem sido elogiada
pelos barretenses atendidos.
A prefeita, ao citar o nome
da pediatra Camila Gomes,
agradeceu o apoio dos médicos
e dos demais profissionais da
rede municipal nesse momento.
“Eu vim aqui agradecer a todos
vocês pelo carinho com que
têm atendido os barretenses. A
população entendeu que é hora
de recolhimento, mas que, ao
precisar de atendimento médico, pode contar com toda a nossa rede municipal. Fico muito
feliz”, comentou a prefeita.
Na UPA, a prefeita conversou, mantendo a distância adequada, com alguns pacientes e
ouviu também algumas demandas. Ela encontrou o vice-prefeito, Gustavo Sasdelli e sua esposa,
Carolina Sasdelli, e aproveitou
para agradecê-los pelo apoio neste momento tão importante.
Por fim, a prefeita esteve

na base do Samu também para
agradecer aos profissionais
que atuam nesse trabalho tão
essencial. Paula Lemos conversou com os médicos reguladores, Ulisses e Fernanda, e
com a equipe de plantão.
Segundo Riverson Carvalho, enfermeiro coordenador,
e Paulo Muzeti, coordenador
do Samu, a atual gestão melhorou muito a estrutura do
Samu em Barretos, mantendo
a manutenção em dia da frota
e a disponibilização dos equipamentos necessários para o
trabalho da equipe.
“Quero destacar que esse
trabalho de melhorar a estrutura de vocês foi feito pela secretária Graça Lemos. Fico muito
feliz em ouvir isso porque nós
valorizamos demais o trabalho
do Samu. Fiz questão de vir
pessoalmente porque sei que o
trabalho de vocês tem sido árduo durante toda a pandemia.
Fica o meu eterno agradecimento”, disse a prefeita.

Golpe de entregadores de apps de comida
Reclamações registradas no Procon-SP contra IFood, Rappi e Uber Eats aumentaram 186%
O Procon-SP observou um
aumento de 186% nas reclamações sobre golpes aplicados por entregadores de apps
de comida. De janeiro a maio
deste ano, foram registrados
249 atendimentos contra as
empresas Ifood, Rappi e Uber
Eats. No mesmo período do
ano passado foram 87.
o visor quebrado ou que não
O aplicativo IFood teve 44 Procon-SP.
A
soma
dos
valores
reclapermita a leitura dos dados;
reclamações em 2020 e 80 em
2021, um aumento de 81%; con- mados pelos consumidores - Conferir o valor da compra
tra o Rappi foram 29 casos ano no Procon até junho deste ano e, de preferência, pagar sopassado e 105 nesse ano, 262% já é de quase 500 mil reais mente no aplicativo;
de aumento; e contra o Uber Eats - mais de 200 mil reais do - Não passar os seus dados por
IFood, mais de 200 mil reais telefone;
foram 14 contra 64, 357%.
De acordo com as recla- do Rappi e quase 80 mil reais - Desconfiar caso o entregador informe que é necessário
mações, os consumidores são do Uber Eats.
Há relatos de consumidores pagar algum valor extra;
cobrados em valores indevidos pelo entregador do app, que receberam uma máquina - Caso tenha alguma dúvida,
só percebem o golpe após os para fazer o pagamento cujo deve entrar em contato com o
valores serem debitados e, visor estava quebrado; outros local onde pediu a comida;
Em caso de problema reapesar de reclamarem com que foram informados pelo
a empresa responsável, não entregador que deveriam pa- gistre reclamação no Proconconseguem reaver os valores. gar um valor a mais (“valor da -SP no site www.procon.sp.
“Com a pandemia esses entrega”, “taxa de serviço”); gov.br ou aplicativo.
“O consumidor deve procugolpes aumentaram muito. casos em que receberam uma
Quem for vítima e for cobra- ligação do restaurante infor- rar fazer o pagamento no modo em valor incorreto, deve mando sobre a cobrança de mento do pedido, de forma onacionar o Procon-SP. Nós uma “taxa de entrega” e pedin- line, evitando pagar na hora da
iremos apurar a responsabili- do os dados do cartão; e casos entrega, que é o momento em
dade da empresa e acionar a em que o entregador liga di- que o golpe é aplicado. E lempolícia. As empresas de deli- zendo ter sofrido um acidente. brar que não existe taxa de enO consumidor deve ficar trega ou outra taxa extra. Qualvery devem responder pelos
problemas e ressarcir o con- atento ao receber as entregas quer ocorrência diferente deve
ser comunicada à empresa”,
sumidor”, afirma Fernando dos aplicativos de comida:
Capez, diretor executivo do - Não utilizar máquina com avisa o diretor do Procon-SP.
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Tablets darão mais agilidade à
Doação de sangue pode salvar vidas e
vacinação contra a Covid-19 em Barretos manter fluxo regular de cirurgias em hospitais

As equipes de vacinação
contra a Covid-19 em Barretos terão 15 tablets à disposição para realizar o cadastramento das pessoas a serem
imunizadas e o abastecimento

mais rápido das informações
dos vacinados no banco de
dados oficial: o Vacivida, do
governo estadual.
A entrega está sendo feita
nesta semana para as Unida-

des Básicas de Saúde, sendo
que os servidores serão treinados para o uso dos aparelhos
fornecidos pelo Estado.
A prefeita Paula Lemos
agradeceu ao governo estadual e ao vice-governador,
Rodrigo Garcia, pelo envio
dos aparelhos. “Estamos entregando esses tablets exatamente para dar agilidade
ao processo de vacinação e à
alimentação dos dados no Vacivida. Somos a cidade com o
maior índice de vacinados na
região, então quero agradecer
aos barretenses pelo comparecimento. Só com a ajuda de
todos venceremos essa batalha”, completou a prefeita.

Atleta de jiu-jitsu Vinícius Pereira se
classifica para torneio internacional
O atleta de jiu-jitsu, Vinícius Mathias
Pereira, se classificou e vai disputar o Rio
Winter International, no Rio de Janeiro. Esse
torneio tem a organização da Confederação
Brasileira de Jiu-Jitsu e reúne os melhores
do esporte no país e, também, de outros países. É sempre importante lembrar que o Brasil é o berço desta arte marcial e tem atletas
do mais alto nível.
Ele é aluno do professor Ítalo Luzitano
Prieto, com quem treina há anos. Vinícius
receberá o apoio da Secretaria Municipal de
Esporte com o custeio da viagem, hospedagem e alimentação.
“Estamos orgulhosos e na torcida para
que ele tenha um bom desempenho e siga
levando o nome de Barretos para o cenário
do jiu-jitsu nacional”, comentou Tony Vieira, secretário municipal de Esportes.

A doação de sangue é um
ato de solidariedade que pode
salvar vidas. Porém, durante a
pandemia, houve redução de
até 20% no número de doações
no país, de acordo com dados
do Ministério da Saúde.
Os postos de coleta de
sangue e hemocentros precisam do reforço constante em
seus estoques para que cirurgias e outros procedimentos
que necessitam de sangue
possam continuar sendo realizados nos hospitais.
Uma única bolsa de sangue
pode salvar até seis vidas e ajudar pessoas que precisam de
transfusão em seus tratamentos
de saúde. Conforme lembra o
médico, Ulisses dos Santos, a
doação não afeta a saúde.
“A quantidade não afeta
o doador e o organismo rapidamente se recupera. Um
adulto possui cinco litros de
sangue e a doação é de até
450ml. Ser doador é um motivo de alegria, e saber que
está contribuindo para salvar
outras vidas, isso não tem
preço”, observou o médico.
Em hospitais, por exemplo, o sangue é essencial. Cirurgias eletivas em geral utilizam pelo menos duas a três
bolsas de sangue e, entre elas,
uma única cirurgia cardíaca
pode usar até dezoito bolsas.
Por isso, é necessário que os
hemocentros estejam sempre
abastecidos, para que quem
tem a necessidade de realizar
uma cirurgia possa ser aten-

dido quando precisar.
Nas emergências hospitalares, o sangue proveniente
das transfusões também é utilizado nos mais diversos tipos
de pacientes, quando é necessário, como em acidentes, por
exemplo. Partos e urgências
neonatais também podem necessitar de transfusões.
Quem pode doar sangue?
Homens ou mulheres podem doar sangue e apenas algumas características específicas
devem ser observadas, como:
- não ter feito uso de bebida
alcoólica nas últimas 12h;
- não ter tido parto ou aborto
há menos de 3 meses;
- não estar grávida ou amamentando;
- não ter feito tatuagem ou
maquiagem definitiva há menos de 12 meses;
- não ter piercing em cavidade
oral ou região genital;
- não ter feito endoscopia ou
colonoscopia há menos de 6
meses;
- não ter tido febre, infecção
bacteriana ou gripe há menos
de 15 dias;
- não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas,
transmissíveis por transfusão
(Hepatite após 11 anos, Hepa-

tite B ou C, doença de Chagas, sífilis, HIV, HTLV I/II);
- não ter visitado área endêmica
de malária há menos de 1 ano;
- não ter tido malária;
- não ter diabetes em uso de
insulina ou epilepsia em tratamento;
- não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há
menos de 3 dias (se a doação
for de plaquetas).
Para doar, a pessoa deve
comparecer a um Hemocentro local (em Barretos, no
Hospital de Amor) ou posto
de coleta, bem alimentada e
descansada, munida de documento de identidade com
foto. A doação de sangue demora apenas quinze minutos
e o intervalo entre elas é de
três meses para mulheres e
dois meses para homens.
“Quem é doador de sangue precisa ir regularmente
ao hemocentro ou posto de
coleta mais próximo para
renovar a doação. Cada vez
que uma pessoa doa sangue,
ela contribui para tornar mais
saudável a vida de outras pessoas onde mora. E quem não
pode doar, pode incentivar
outras pessoas”, pontuou o
médico Ulisses dos Santos.

