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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 13 DE SETEMBRO

R$  4,087
Dólar Comercial Venda R$  4,088

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

atendimento a idosos

eVento soCiaL

É um evento imperdível para 
Barretos e municípios vizinhos. 
Vem aí o SHOW CLUBE DA 
VIOLA 25 ANOS, no Rio das 
Pedras. O evento foi confirmado 
para o dia 12 de outubro, a partir 
das 22 horas, no salão nobre, na 
sede de campo. Presenças confir-
madas das duplas Fred & Pedrito 
e Maurício & Marcelo, além 
de todo o agito do DJ Giuliano 
Capucho. A reserva de mesas e 
compra de ingressos para área 
Vip Open Bar, Open Food e 
pista, pode ser feita na secretaria 
do clube, na rua 16, no centro.

Rio das Pedras 
apresenta SHOW 

CLUBE DA 
VIOLA - 25 ANOS

A prefeitura de Barretos 
realizou nesta sexta-feira (13), 
a inauguração do CEMEI 
(Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) “Lúcia Regina 
Scavacini”, localizado na Ave-
nida Celso Daniel Galvani, 
sem número, no Residencial 
Jardim dos Coqueiros.

A partir da próxima se-
gunda-feira (16), a unidade 
inicia suas atividades com 
cerca de 50 alunos matricu-
lados até o momento.

O atendimento será para 
berçário e maternal. A equipe 
de trabalho terá uma diretora 
(Hilda de Luca), professores 
de educação infantil, ACDs 
(Auxiliares de Cuidados Diá-
rios), merendeiros, auxiliar de 
serviços gerais e vigia.

O CEMEI foi construído 
por meio de um convênio com 
o governo do Estado, através 
da Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação (FDE). 

A solenidade contou com 
a presença de Leandro Damy 
(presidente do FDE), represen-
tando o governador João Doria 
e o secretário de Educação do 
Estado, Rossieli Soares, além 
de Valesca Toledo (subsecre-
taria de Articulação Interior da 
Secretaria Estadual de Educa-
ção) e dos deputados Geninho 
Zuliani e Sebastião Santos. 

O prédio, que tem 813 me-

tros quadrados de área constru-
ída, é dotado de nove salas para 
atividades, berçário, repouso e 
múltiplo uso, fraldário, lactário, 
pátio de atividades, sanitários, 
lavanderia, despensa, cozinha, 
amplo refeitório, pátio coberto, 
secretaria, recepção, almoxari-
fado, sala de material pedagó-
gico e diretoria.

Além de atender a demanda 
de cinco unidades de bairros 
adjacentes, a nova unidade 
permitirá a ampliação da oferta 
de vagas em até 150 crianças 
de quatro meses a cinco anos.

Para o prefeito Guilherme 
Ávila, esta é mais uma inaugu-
ração a ser comemorada. 

“É muito bom receber elo-
gios de que o trabalho foi 
executado melhor do que o 
previsto. Demos continuidade 
no padrão de qualidade que 
adotamos nas unidades esco-
lares de Barretos, totalmente 
climatizada com salas dotadas 
de ar condicionado, equipa-
mentos novos, computadores, 
cozinha bem estruturadas, 
parquinhos amplos, material 
Anglo, uniformes, enfim uma 
unidade muito bonita, moder-
na que atenderá 250 crianças.
Em seis anos e meio de gestão 
criamos mais números de va-
gas , um recorde que fico feliz 
em carregar em meu curricu-
lo”, ressaltou.

Na última quarta-feira (11), 
o SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Barretos), 
seguiu com o trabalho de tro-
ca da adutora da rua 18, cujo 
serviço alcançou a avenida 
3. O trabalho teve início na 
avenida 09 e segue conforme 
o cronograma previsto para a 
sua realização.

Segundo a superintendente 
da autarquia, Elaine Gomes, 
na próxima semana o serviço 
se estende até a avenida 5. 
“Nesta primeira etapa das 
obras o serviço será contem-
plado até a avenida 11. A 
equipe está trabalhando den-
tro do cronograma previsto, 
para que a população tenha 

o menor impacto possível”, 
enfatizou Elaine Gomes.

A medida que é feita a 
troca, cada trecho é liberado 
para o tráfego de veículos. A 
substituição da adutora, que 
tem mais de 56 anos, datada de 
28 de fevereiro de 1963 e é de 
cimento amianto (suscetível a 
rompimentos), está sendo feita 
por material mais moderno e 
resistente, o DFOFO.

Em paralelo, está sendo 
feita a substituição da rede e 
ramais de distribuição de água 
das residências. Após a con-
clusão de cada trecho é feito 
o recapeamento asfáltico pela 
equipe da secretaria municipal 
de Obras e Serviços Urbanos.

O prefeito Guilherme Ávila 
anunciou no dia 3 de setembro, 
que a cidade terá a segunda unida-
de do Instituto Rosentino Bispo, a 
ser inaugurada ainda no segundo 
semestre de 2019, no bairro Leda 
Amêndola, com previsão de servir 
mensalmente 1.500 pessoas. A 
entidade funciona desde 2013 no 
bairro Nova Barretos e somente 
em agosto atendeu mais de 1.700 
idosos nas oficinas e atendimentos 
odontológicos, médico, psicosso-
cial, assistencial e fisioterapia, além 
de 50 crianças em cursos diversos. 
“Nós queremos viabilizar esta uni-
dade no menor tempo possível. 
Conseguimos esta unidade porque 
o prefeito entendeu o zelo com a 
coisa pública”, explicou nesta sema-
na, o presidente Anderson de Souza 
Alves. Ele citou, por exemplo, que 
nos últimos 12 meses o atendimento 
na entidade mais que dobrou. A 
implantação da segunda unidade foi 
publicada no Diário Oficial do Muni-
cípio e funcionará na Rua Humberto 
de Campos Sarti, s/n.º

Na última quinta, dia 12, 
o novo centro médico da 
cidade, o St. Peter Medical 
Center, inaugurou oficial-
mente a OdontoCompany, 
no North Shopping Barretos.

É a segunda unidade da 
OdontoCompany em Bar-
retos, sendo todas ligadas 
a tratamento, prevenção e 
qualidade de vida.

A nova unidade da Odon-
toCompany está localizada na 

Rodrigo Rossini e a filha Júlia, o empreendedor 
Sérgio Gomes, a empresária Jackelyne Rossini e o também 

empreendedor do North Shopping, Fauze Hamuche

Em solenidade realizada na 
noite desta sexta-feira (13), o 
sindicalista Enilson Roberto 
da Silva assumiu o cargo de 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Barretos. 

Enilson Roberto foi eleito 
com 95% dos votos válidos 
em eleição realizada em 26 de 
abril. Ele foi empossado para 
um mandato de 4 anos.

“Sabemos a grande res-
ponsabilidade que estamos 
assumindo e vamos buscar o 
diálogo constante com a cate-
goria”, comentou o presidente.

“Primeiro vamos atuar para 
atravessar essa turbulência que 

A transmissão do cargo foi feita pelo sindicalista Luiz Anastácio 
Paçoca, que passa agora a se dedicar aos trabalhos na Força Sin-
dical São Paulo e ao partido Solidariedade em Barretos e região

CEMEI do Jardim dos Coqueiros começa 
a atender na próxima segunda-feira

Obra foi inaugurada em solenidade nesta sexta-feira

Enilson Roberto é o novo presidente do 
Sindicato da Alimentação de Barretos

os sindicatos estão passando. De-
pois vamos nos estruturar melhor 
e encontrar meios de defender 

o trabalhador em seus direitos, 
porque é isso que eles esperam 
de nós”, frisou Enilson Roberto.

North Shopping ganha Centro da OdontoCompany

Alameda de Serviços do North 
Shopping, numa área nobre, 
oferecendo praticidade, con-
forto e todo o mix de produtos 
e serviços do centro de compras.

A unidade, localizada ao 
lado do Poupatempo e em fren-
te à JustFit, atende de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 22 horas, e 
aos sábados, das 8 às 18 horas.

Segundo a proprietária da 
OdontoCompany Barretos, 
Jackelyne Rossini, “a escolha 

pelo shopping vem causando 
muita repercussão, pois é 
um local que oferece a pra-
ticidade de um horário mais 
extenso com toda a segurança 
e conforto, com estaciona-
mento próprio, com opções 
de supermercados, lojas e  
praça de alimentação, para 
que os pacientes unam suas 
necessidades num só lugar”.

 Para Jackelyne Rossini, 
“um dos fatores que mais cha-
mam a atenção é o fato de que 
pessoas de toda a região passam 
em frente ao centro de saúde, 
muito bem localizado na ala-
meda do Poupatempo, ou seja, 
garantindo uma divulgação 
direta da marca”, completou.

O gerente geral do North 
Shopping Barretos, Ricardo 
Martins Marques, comentou 
que “trazer  um centro médico 
para dentro de nossa casa é 
agregar ainda mais valor ao 
nosso shopping, oferecendo 
muito mais à população re-
gional que nos visita. Ganha 
Barretos e ganha a região com 
essa inauguração”.

Prefeito anuncia 
implantação da 

segunda unidade 
do Instituto 

Rosentino Bispo

Obras da troca de 
adutora na rua 18 seguem 

dentro do cronograma



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

A forte onda de calor que 
atinge o Estado de São Paulo 
também pode afetar motoris-
tas e o trânsito. Desta forma, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) alerta para os cuidados ao 
dirigir nessas condições.

A primeira dica é, se pos-
sível, não dirigir nos horários 
em que a incidência solar está 
mais intensa, ou seja, das 11 
às 17 horas. De acordo com a 
Defesa Civil estadual, o ideal, 
para todos os casos, é perma-
necer em locais protegidos dos 
raios solares.

Se não tiver como escapar 
do trânsito nesse período, tome 
algumas precauções, como se 
hidratar com água, usar pro-
tetor solar e óculos escuros. 
Ainda, segundo a Defesa Civil, 
tente umidificar o ambiente e 
use soro fisiológico nos olhos 
e narinas.

Uma recomendação geral 
é que o motorista não dirija se 
estiver cansado ou então logo 

As práticas antitrabalhistas 
estão cada vez mais acentu-
adas no Brasil. O nome do 
novo ataque do governo às 
entidades e aos direitos dos 
trabalhadores é o GAET, sigla 
do recém-criado Grupo de 
Altos Estudos do Trabalho.

Formado por quatro órgãos 
temáticos, ele não contempla 
a participação de Centrais, 
Confederações, Federações 
ou Sindicatos. Fere, portanto, 
o direito de os trabalhadores 
terem seus interesses e rei-
vindicações defendidos num 
fórum que se apresenta como o 
local certo para a “moderniza-
ção das relações trabalhistas”, 
como afirmam seus mentores.

Os “altos estudiosos”, neste 
tema, são ministros, desembar-
gadores e juízes que têm a tarefa 
de preparar uma nova reforma 
trabalhista. Ou seja, agravar 
os retrocessos iniciados em 
2017 com a Lei 13.467. Vem, 
portanto, na esteira da MP 881, 
chamada de “Liberdade Eco-
nômica”, mas que, na verdade, 
é uma minirreforma trabalhista.

Se a nova legislação reti-
rou a obrigatoriedade da con-
tribuição sindical, o GAET 
defende o fim da unicidade. 
Cabe ao movimento sindical 

A placa bacteriana é uma 
película pegajosa de bactérias 
que se forma constantemente 
em nossos dentes e ao longo da 
margem gengival. A placa contém 
bactérias que causam cárie e do-
ença periodontal, e se ela não for 
removida durante a escovação, ela 
pode endurecer (calcificar), trans-
formando-se em cálculo, também 
chamado de tártaro.

SinaiS e SintomaS
Todos desenvolvem placa 

porque as bactérias estão em 
constante crescimento em nossas 
bocas, o que não é necessaria-
mente é fácil de ver. Se a placa 
não for removida, pode causar 
irritação e inflamação da gengiva 
ao redor dos dentes, chamada de 
gengivite (vermelhidão, inchaço, 
sangramento da gengiva). Se, 
por sua vez a gengivite não for 
tratada, pode avançar para uma 
doença periodontal e, possivel-
mente, levar à perda do dente.

Diferentemente da placa 
bacteriana, o tártaro (cálculo 
dental) é muito fácil de ver, se 
estiver acima da margem gengi-
val. O cálculo dental é um depó-
sito mineral amarelo ou marrom 
entre os dentes inferiores ou 

Sindicato reorganizado
colocar em discussão os im-
pactos desta proposta e, em 
consenso, encontrar soluções 
e ações unitárias de luta.

Seja na unicidade ou na 
pluralidade, o que se faz ur-
gente é reforçar a organização, 
a presença do sindicato nos 
locais de trabalho e definir 
estratégias a fim de desenvol-
ver ações que incrementem a 
sindicalização. Igualmente, 
reorganizar o sindicato para 
sobreviver e acompanhar as 
mudanças impostas ao mun-
do do trabalho. Para obter 
sucesso, a mobilização dos 
trabalhadores requer unida-
de e contato permanente das 
suas lideranças.

BraSília
As relações entre capital e 

trabalho se transformam e as 
ofensivas antissindicais se en-
furecem. Mas suas regras não 
podem se impor à classe tra-
balhadora com a pulverização 
das representatividades, ante 
a asfixia do custeio sindical e 
forçando a desmobilização das 
categorias com a vigência de 
novas formas de contratação, 
como o trabalho intermitente.

Tampouco vai se fazer va-
ler com a retirada de direitos, 
arrocho salarial, expondo a 

saúde e a segurança do traba-
lhador a riscos.

Contamos, hoje, com a 
prevalência do negociado 
sobre o legislado, que, bem 
utilizada, pode ser importante 
passo para o fortalecimento 
das Convenções Coletivas 
e Acordos de Trabalho. No 
Congresso Nacional, a reforma 
sindical será mais uma matéria 
a gerar polêmica que reclama 
um posicionamento unitário 
do movimento sindical. 

O governo, com o seu “ele-
vado” GAET, já está articula-
do. Façamos o mesmo e, como 
dizem na Câmara Federal, com 
“urgência urgentíssima”.

Luiz carlos Motta
Presidente da Federação 

dos Comerciários do Estado 
de São Paulo (Fecomerciários) 

e deputado federal

atenção para a placa bacteriana e tártaro

próximo à margem gengival. A 
única forma de remover com-
pletamente o cálculo dental é 
consultando o seu dentista para 
uma raspagem.

CauSaS
Boa parte do que comemos e 

bebemos permanece em nossas 
bocas por muito tempo depois 
que terminamos. As bactérias 
das nossas bocas se alimentam 
de muitos desses alimentos, 
como açúcares e carboidratos, e 
produzem ácidos que podem ata-
car a superfície do dente. Além 
disso, se o uso do fio dental e 
escovação dos dentes não forem 
realizadas de forma eficiente, a 
placa bacteriana pode crescer, e 
as bactérias associadas podem 
infectar não somente as suas 
gengivas e dentes, como também 
o tecido da periodontal e o osso 
que suporta os dentes.

Prevenção
- É fácil prevenir o crescimento 
da placa com os cuidados ade-
quados. Certifique-se de:
- Escovar os dentes pelo menos 
três vezes ao dia durante 2 minu-
tos para remover completamen-
te a placa de todas as superfícies 
de seus dentes;
- Use o fio dental diariamente 
para remover a placa bacteriana 
entre os dentes, onde a sua esco-
va pode não alcançar;
- Limite a ingestão de alimentos 
açucarados ou ricos em amido, 
especialmente os pegajosos;
- Marque consultas regulares ao 
dentista para limpezas profissio-
nais e exames bucais todo ano.
- Para reduzir a placa bacteriana 
e o tártaro é necessária uma es-
covação adequada e uso do fio 
dental. Uma vez que o tártaro é 
formado, apenas o seu dentista 
pode removê-lo com uma lim-
peza profissional.

onda de calor exige cuidados 
dos motoristas, alerta Detran.SP

após ingerir alimentos pesados 
ou gordurosos. Esses alimen-
tos podem causar sonolência 
ou até mesmo provocar algum 
tipo de mal-estar.

veíCulo
O veículo deve estar sem-

pre em boas condições de uso. 
Verificar o nível de água ou lí-
quido arrefecedor no radiador 
é fundamental para os dias de 
calor intenso. O mau uso ou 
falta de refrigeração pode fun-
dir o motor. Fique atento aos 
alertas no painel do veículo.

A pressão dos pneus tam-
bém é algo que precisa ser 
checada, assim como o nível 
de combustível. O uso do ar-
condicionado aumenta o con-
sumo, o que pode levar a uma 
pane seca e outros problemas.

Como nos dias de calor 
costuma aumentar a incidên-
cia de pancadas de chuva, o 
limpador de para-brisa deve 
estar funcionando bem e com 
as palhetas em dia. E sempre 
mantenha distância segura do 

veículo à frente por causa do 
risco de pista escorregadia.

Se a chuva estiver muito 
forte, a ponto de prejudicar 
a visibilidade do motorista, 
é indicado parar em um local 
seguro e aguardar a chuva di-
minuir. O uso do farol baixo é 
obrigatório nas rodovias e aju-
da na visibilidade do condutor.

Fique igualmente atento a 
queimadas ao longo das vias. 
Se passar por algum foco de 
incêndio e fumaça, reduza a 
velocidade e tente acionar o 
Corpo de Bombeiros da re-
gião. Além disso, não jogue 
lixo ou pontas de cigarro pela 
janela do veículo.
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Bastidores
da Política

NORMAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Objetivo
O presente manual tem como objetivo nortear, estabelecer princípios e valores a 

serem seguidos pelo Instituto Esperança e Vida na contratação de recursos humanos 
atrelados aos princípios esculpidos pela Carta Magna brasileira no caput do artigo 37.

Aplicação
Esta norma aplica-se a todos os profissionais do quadro funcional do Instituto 

Esperança e Vida que irão atuar nos projetos, bem como os atuais contratados.
Determinações Gerais.
O Instituto Esperança e Vida valoriza todos os seres humano e suas diferenças, 

por isso acredita que cada candidato é único devendo ser sempre tratado com dig-
nidade e respeito.

Todos os colaboradores que estejam no procedimento de recrutamento e seleção 
deverão cumprir com as políticas estabelecidas pelo Departamento, começando 
pelo zelo ao horário de entrevista estabelecido com o futuro colabora, que pode ser 
interno ou externo.

Na hipótese de o recrutador não conseguir atender ou tiver problemas, afinal 
eles acontecem, compete ao recrutador da área solicitante notificar com cerca de 24 
horas de antecedência o departamento de Captação de Talentos Humanos para que 
redesigne uma nova data e horário, impedindo assim a condução desnecessário do 
candidato e gastos que este poderia ter.

Do recrutamento e seleção serão sempre conduzidos a sabatina para entrevistas e 
debates, sempre os 5 (cinco) talentos finalistas para encontro com o Gestor requisitante.

Na hipótese de vagas onde se faz necessário currículo mais técnico, ante a com-
plexidade da vaga e do cargo, advindo da ausência de talentos no mercado ou ainda 
conhecimento técnico raro, serão encaminhados o número de candidatos selecionados.

A responsabilidade pelo processo de seleção e recrutamento é do Departamento 
de Captação de Talentos em conjunto com o Gestor solicitante de talento, devendo 
o gestor apontar critérios técnicos, comportamentais, de forma impessoal para se 
buscar o talento no mercado.

Motivo da Captação de Recursos e Talentos Humanos
Toda captação de recurso humano é permitida desde que: 
Manutenção do quadro de talentos fruto da substituição de colaborador: que se 

encontra desligado, está com desligamento programado, na hipótese de promoção, 
aposentadoria, transferência para outra vaga ou que se encontre afastado por período 
superior a 90 (noventa) dias, desde que exista previsão orçamentária, devendo toda 
contratação passar pela anuência do Departamento que irá verificar a disponibilidade 
financeira no Plano Operacional Anual.

Formas de contratação pela entidade.
Dentre os possíveis métodos de contratação de colaboradores no Instituto, esses 

poderão ser contratados como 
• CLT;
• Jovens Aprendizes;
• Temporário;
• Autônomo.
Processo de Seletivo
Deve ser entendido como processo seletivo, todo processo que começa com a 

abertura de busca de talento, essa que ocorre através do envio do formulário “Pedido 
de Captação de Talentos”, que deverá ser preenchida, assinada pelo Gestor, e ter o 
visto do Departamento Financeiro, bem como em determinados os casos de aumento 
de quadro, autorizada pelo Diretor competente.

Captação de Talentos
Compreende como o procedimento que busca atrair talentos que se fazem ne-

cessários as demandas de pessoal, devendo se o gestor se utilizar de todas as fontes 
para a captação de recursos humanos.

O talento buscado deverá se encontrar em aderência com a descrição da vaga, 
sendo alinhado com o Plano de Cargos e Salários.  

A captação de talentos poderá ocorrer de forma interna ou externa.
Na hipótese de talentos que venham por meio de modalidade espontânea, o currí-

culo necessitará ser enviada ao gestor da unidade ou cadastrado no site da instituição.
No caso de currículos físicos recebidos esses deverão ser encaminhados para 

o Departamento de Captação de Talentos que compete dar as devidas tratativas e 
devolutivas. 

Captação de Recursos Internos
A prática de Captação de Recursos Humanos Internos é a atividade estimulada 

pela Instituição, fruto que oferece aos talentos humanos possibilidade destes se desen-
volverem profissionalmente bem como serem promovidos na estrutura horizontal e 
vertical da entidade, cenário em que permite que o Instituto Esperança e Vida dilapide 
talentos internos que se encontravam sob a sua tutela. 

Esse tipo de procedimento de captação deverá ser divulgado internamente nos 
murais das unidades onde a entidade tiver contrato de gestão, bem como na intranet 
(se houver).

No caso de profissionais que estejam cedidos pela Autarquia ou Prefeitura esses 
deverão ser considerados como talentos externos, e caso venham ser aprovados deverão 
ter apenas o vínculo de trabalho com o Instituto Esperança e Vida.

Vale destacar que os Jovens Aprendizes poderão se participar do Concurso de 
Captação de Talentos, desde que tenham cerca de 6 (seis) meses na Instituição, tenham 
capacidade civil e penal plena, bem como possuam carta de recomendação do gestor 
da unidade em que colabora.

Cada colaborador poderá participar de novos processos seletivos internos em 
cerca de 4 (quatro) meses da sua última participação.

Pelo princípio da isonomia, o colaborador que participa do recrutamento interno 
participa nas mesmas condições com os candidatos externos, necessitando o perfil e 
a qualificação ter total aderência a vaga ofertada.

O participante do recrutamento interno não poderá ter parentes em cargos de 

gerência, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes 
públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, municipal, 
bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização 
social os quais detenham poder decisório.

A transferência de recrutadores precisa da aprovação gerencial do setor cedente por 
meio de aprovação do gestor, que deverá assinar o formulário de Movimentação de Pessoal.

Toda admissão necessita ser oficializada por meio de parecer e apresentação de 
fundamentação, bem como aprovação da Diretoria. 

Requisitos para participação dos colaboradores no Recrutamento Interno:
• Verificação das atividades desenvolvidas nos últimos 12 (doze) meses pelo 

colaborador;
• Inexistência de fatos que desabonem o colaborador;
• Ter no mínimo 12 meses de vínculo com a Instituição;
• Perfil ter aderência com a vaga;
• Carta de Referência do gestor.
São critérios classificatórios nesta ordem:
Possuir os requisitos e documentação obrigatória atualizados para o exercício do cargo.
• Carta de Referência;
• Avaliação do Gestor referente ao desempenho do colaborador;
• Tempo de serviço;
• Idade;
• Número de faltas injustificadas;
• Currículo.
Vagas para Horário Noturno
Os colaboradores que trabalham no período noturno necessitam de um time entrosado, 

compromissados e empenhados com os desígnios, missão, valores institucionais da entidade.
Visando manter o time entrosado, o colaborador que desejar trocar de período, terá 

esse direito concedido desde que exista previsão de turno para a vaga.
O talento que desejar realizar a transferência para o horário noturno deverá:
• Comprovar ter 1 (um) ano de experiência.
• Carta de referência
• A prioridade para troca de horário será dos colaboradores que já possuem aderência 

ao perfil, devido a condição técnica.
São critérios para a classificação:
• Ter aderência com a vaga e documentos obrigatórios, bem como habilidade e 

aptidão para exercer a profissão:
• Avaliação do Gestor atual quanto o desempenho do colaborador;
• Aderência as normas institucionais e participação;
• Critério número de faltas sem justificativa.
• Data da admissão
Recrutamento Externo 
Na hipótese de o Gestor responsável não optar pela captação de talentos internos, deverão 

ser utilizadas todos as ferramentas possíveis para a captação de talentos.
 Os talentos aprovados em processos de captação externos e que ficam aguardan-

do vagas permanecem em banco de dados por 12 (doze) meses a contar da data de 
aprovação dele.

Concurso de Talentos
A Captação de Talentos é a etapa do processo de seleção que tem como objetivo 

indicar, sob normas específica, talentos (internos e externos) com aderência aos cargos 
existentes na instituição.

A metodologia utilizada para a captação de todos os profissionais (internos e 
externos) é baseada através do cumprimento de competências do Profissional, sendo 
que o processo será sempre realizado por meio de procedimento impessoal, isonômica, 
transparente e eficiente, moralidade e economicidade.

Meios para captação de talentos.
• Entrevistas
• Análise de Currículo;
• Provas de Conhecimento Específico;
• Provas de Conhecimento Técnico;
• Provas Práticas;
• Role Play Gaming (RPG);
• Análise do Perfil Comportamental;
• Análise do Perfil Psicológico.
Etapas do Processo de Captação de Análise de Recurso
• Aderência do profissional a vaga em aberto;
• Análise dos profissionais internos para possibilidade de promoção horizontal 

ou vertical;
• Avalições Teórica;
• Avaliação Teórica Técnica;
• Avaliação Prática;
• Avaliação Psicológica e Comportamental.
Da admissão
O talento selecionado no processo seletivo será convidado a integrar os quadros de 

colaboradores da instituição, sendo necessário a apresentação de toda a documentação 
visando comprovar habilidade técnica e total aderência a vaga. 

A admissão do talento será efetuada conforme o Cronograma de Admissões esta-
belecido pela área de Administração de Pessoal da Matriz.

Contratação de ex- colaboradores
A contratação de ex-colaboradores poderá ocorrer após o período de 90 (noventa) 

dias sendo tal hipótese somente cabível nas hipóteses de desligamento integral da 
instituição, em outras hipóteses caberá análise por parte da Diretoria.

Contratação de Parentes
É vedada a contratação de cônjuges e parentes de primeiro, de segundo e de ter-

ceiro grau: pai, mãe e filhos, nas hipóteses de subordinação direta e ou que atuem sob 
a mesma Gestão, bem como possuam parentesco com a Diretoria.

• São parentes de primeiro grau: pai, mãe e filhos
• De segundo grau: avós, tios, netos e irmãos
• De terceiro grau: bisavós, bisnetos, primos e sobrinhos
Contratação de talentos advindos de empresas parcerias, fornecedoras, presta-

doras de serviços
Está vetada a contratação de colaboradores de empresas parceiras, fornecedoras, 

prestadoras de serviço do Instituto Esperança e Vida. Casos excepcionais devem ter 
aprovação específica da área Jurídica e Diretoria.

Contratação de ex-colaboradores por empresas parcerias, fornecedoras e presta-
doras de serviços que atuem dentro do Instituto 

A contratação de ex-colaboradores e parceiros, se encontra permitida caso este 
atenda as condições determinados para as vagas em aberto do Instituto Esperança e 
Vida, por meio de declaração e destaque de bom histórico profissional na companhia 
anterior e permissão da Diretoria.

Múltiplos Vínculos
Os profissionais que atuam na assistência, bem como na parte técnica estão au-

torizados a manter múltiplos vínculos desde que seja respeitada a legislação vigente.
Contratação de Candidatos Indicados
Talentos encaminhados pelo Gestor da área solicitante ou por outros talentos já 

existentes, irão participar do processo seletivo da mesma maneira com os procedi-
mentos estabelecidos neste regulamento, devendo concorrer em igualdade com todos 
os demais concorrentes.

Contratação de Talentos Especiais
A Contratação de Pessoas com Deficiência – PCD’s, no Instituto Esperança e 

Vida, é diferente, os talentos com deficiência são ainda mais especiais, já que possuem 
valores que foram adquiridos com o tempo, essas as vagas poderão ser preenchidas 
por PCD’, bem como são chamadas de Talentos Especiais.

Deve o SESMT avaliar as condições de saúde do candidato, relacionando as ati-
vidades do desenvolvidas e o posto de trabalho a ser ocupado pelo Talento Especial, 
podendo ser adequado as necessidades que possam viabilizar a contratação

Contratação de Idosos
Todas as vagas da entidade poderão ser preenchidas por idosos, que irão concorrer 

em igualdade, podendo ser beneficiados no critério de desempate pela idade.
Contratação de Jovem Aprendiz
A área de Captação de Talentos juntamente com o Departamento Jurídico, é 

responsável por fundamentar e identificar as posições onde é admissível a aplicação 
de jovens aprendizes (base legal: Lei 11.180/2005 e DL 5.598/2005).

Sendo que conforme a legislação, os jovens aprendizes são mulheres e homens 
menores de 18 anos, que não poderão atuar em horário noturno (a partir das 19h00), 
aos domingos, e em horário que impeça a atividade escolar e nem em áreas onde as 
ações sejam consideradas insalubres ou bem como atuem valores financeiros.

Temporários
A contratação de talentos para trabalhos temporários poderá acontecer sempre 

que tiver a necessidade de:
Completar o quadro de pessoal diante da necessidade temporária por ausência de 

colaboradores afastados por mais de 15 dias por motivos de auxílio doença, licença 
maternidade, férias e afins. 

Fornecer colaboradores diante da demanda existente por acúmulo extraordinário 
de trabalho ou ainda em casos de incolumidade pública.

A admissão de colaboradores temporários poderá ser realizada através de 
Consultoria parceira da Instituição devendo respeitar as condições legais para cada 
substituição, nos termos da legislação vigente.

Atribuições do Departamento de Captação de Talentos.
O processo de recrutamento de Talentos se inicia na área de Captação e Seleção 

de Talentos através do recebimento do pedido de Requisição de Talentos, conforme 
estabelecido na norma de Cargos e Salários. 

Do Departamento de Captação de Talentos e Seleção.
Responsável por gerenciar todos os processos de recrutamento e seleção para o 

quadro de funcionários dos contratos de gestão, no que se refere a efetivos, tempo-
rários e jovens aprendizes;

Objetiva caçar talentos e alinhar os candidatos ao perfil buscado pela entidade; 
Procura talentos, bem como garante a qualidade dos talentos contratados em 

aderência as vagas oferecidas.
Busca mecanismos adequados que visam o exame do perfil dos profissionais 

envolvidos no processo de captação, conforme requisitos. 
Apoia o Responsável solicitante na definição do talento mais aderente ao perfil 

de contratação e valores da instituição. 
Alinhado com a área Jurídica nos casos em que o candidato tenha vínculo em-

pregatício com clientes, parceiros e fornecedores do IEV. Informa os gestores da área 
envolvida sobre a possibilidade de conflito de interesses. 

Orienta a participação do novo talento na Integração Institucional e na hipótese 
de não participação informa o responsável imediatamente para a inserção dele na 
próxima turma. 

Nas hipóteses de contratação de jovem aprendiz comunica a área de Administração 
de Pessoal para os tramites da admissão, juntamente com o Jurídico alinha as posições 
que poderão ser assumidas pelos jovens aprendizes.

Exceções
Qualquer disposição contrária ao presente regulamento dependerá de aprovação 

pelo Departamento de Captação de Talentos Humanos e Diretoria.

ROBSON DE ANDRADE BENEVIDES
PRESIDENTE DO INSTITUTO ESPERANÇA E VIDA

- A Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) se manifesta 
contra a criação da chamada 
Contribuição de Pagamentos, 
que resgata características da 
extinta Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financei-
ra (CPMF). A FecomercioSP 
analisa que a medida pode ser 
prejudicial para o país e estima 
que esse tributo representaria 
grande impacto para o setor 
privado, comprometendo o ritmo 
da atividade econômica e dos 
investimentos privados, já bas-
tante enfraquecido. Além disso, 
a Federação age efetivamente 
na aprovação da Reforma Tri-
butária, em pauta no Congresso 
Nacional, pois é hora de cobrar 
racionalidade no uso do dinheiro 
por parte do governo e monitorar 
a gestão de recursos arrecada-
dos com os impostos e tributos; 
não de onerar ainda mais o 
empresário brasileiro.

Empresas dos ramos de co-
mércio, serviço e indústria ins-
taladas em Barretos e região, 
além de contadores, podem 
usufruir da agilidade e prati-
cidade do Escritório Regional 
da Jucesp (Junta Comercial do 
Estado de São Paulo).

Localizado na sede da 
ACIB (Associação Comercial 
e Industrial de Barretos), o 
órgão foi inaugurado no dia 
31 de julho de 2019.

Considerado como o “Pou-
patempo dos Empreendedores”, 
o escritório da Jucesp oferece 
toda estrutura no processo de 
constituição, alterações e baixas 
de empresas; protocolo e análise 
de documentos; emissão de 
certidões simplificadas e fichas 
cadastrais; pesquisa de nomes 
empresariais e também profere 
decisões singulares e em relação 
aos documentos deferidos.

Dos 645 municípios in-
tegrantes do Estado de São 
Paulo, Barretos foi o 40º a 
conquistar um escritório da 
Jucesp. A implantação do ór-
gão, que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17h30, é 
mais um benefício para os em-

FecomercioSP é 
contra possível 

"volta da CPMF” 

Escritório regional da JUCESP 
oferece praticidade e agilidade

presários e contadores de Bar-
retos e Região, na avaliação 
de Roberto Arutim, presidente 
do Sincomercio (Sindicato 
do Comércio Varejista). "É 
um ganho muito grande para 
os contabilistas por conta da 
celeridade na abertura de em-
presas", disse.

"Trata-se de uma vantagem 
econômica, fruto do convênio 
existente entre o Governo do 
Estado de São Paulo com a 
ACIB. Além disso, é uma eco-
nomia de tempo usar o serviço 
local, porque os processos são 

analisados em até 48 horas e 
não é necessário se deslocar 
até São José do Rio Preto ou 
Franca", analisa o presidente 
da ACIB, Paulo Soprano.

Para o Secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, André Peroni 
(foto), os empresários tem a 
oportunidade de resolverem 
seus problemas na cidade.

"Diversos documentos po-
dem ser emitidos em poucas 
horas. Temos uma equipe mui-
to experiente e com dedicação 
exclusiva", destacou Peroni.
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REGULAMENTO DE COMPRAS

Capítulo I:
Das Disposições Gerais
Artigo 1º. O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas e 

critérios para compras de materiais, insumos, medicamentos, bem como para a 
contratação de obras e serviços terceirizados e especializados para as unidades 
administradas pela Organização Social Instituto Esperança e Vida – IEV.

Parágrafo Único Este Regulamento será aplicado para todas as contratações 
de materiais, obras e serviços efetuadas pela Organização Social paras unidades 
e que estiverem sob sua gestão.

Artigo 2º A contratação de obras, serviços e compras da Organização Social 
de Saúde Instituto de Esperança e Vida deverá ser efetuada de acordo com as 
normas deste Regulamento, bem como de acordo com a disposição de seu Estatuto 
Social, tendo como base critérios impessoais e objetivos e em consonância com a 
legislação vigente, notadamente os princípios emanados pelo  “caput” do artigo 
37 da Constituição Federal, bem como pelos preceitos e princípios esculpidos 
pelas cortes de fiscalização de contas.

Parágrafo Primeiro: É vedada a contratação de pessoas jurídicas e forne-
cedores cujos sócios sejam agentes políticos de Poder, membros do Ministério 
Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o terceiro 
grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Parágrafo Segundo: É vedada a contratação de pessoas jurídicas e fornecedo-
res cujos sócios sejam cônjuge, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, dos Diretores Executivos e demais dirigentes da Organização 
Social de Saúde Instituto Esperança e Vida que tenham poder de decisão.

Artigo 3º Todos as despesas efetuadas pela Organização Social serão regi-
das pelos princípios básicos da moralidade, probidade, legalidade, publicidade, 
concorrência, eficiência, economicidade e busca permanente de qualidade e 
durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos do Instituto.

Artigo 4º O cumprimento do presente Regulamento possui como objetivo 
escolher, entre as propostas apresentadas, a mais benéfica para às unidades 
geridas, mediante julgamento objetivo, isonômico, imparcial necessitando ser 
considerados os termos do presente regulamento e os princípios do artigo anterior, 
bem como o caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Capítulo II
Da metodologia a ser utilizada no processo de aquisição

Das compras
Artigo 5º. No presente regulamento, compra deverá ser interpretada por toda 

aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para o forne-
cimento de uma só vez ou fracionado, com o objetivo de suprir as necessidades 
das unidades gerenciadas pela entidade, com materiais e/ou serviços necessários 
ao desenvolvimento de suas atividades meio e fim.

Artigo 6º. As compras de bens, materiais, medicamentos, insumos e serviços 
serão feitas mediante a apresentação de, ao menos, 05 (cinco) orçamentos ou 
propostas, quando atingirem um valor superior a 1  ( um) salário mínimo  consi-
derando a somatória na hipótese de compras fracionadas, e quando existirem, ao 
menos, 03 (três) fontes provedoras, as quais poderão ser apresentadas por e-mail, 
fax, sistemas eletrônicos específicos e rastreáveis, whatsapp , lances presenciais 
ou qualquer outro meio lícito, transparente e eficiente adotado pela Organização 
Social como critério de recebimento das propostas.

Parágrafo Primeiro: Excepcionalmente, a aquisição poderá ser dispensada 
da exigência de se apresentar o número mínimo de orçamentos ou propostas, 
previstos no “caput” do presente artigo, nas hipóteses de que:  

a) Urgência/emergência, e 
b) Dispensa ou inexigibilidade prevista no presente Regulamento; 
c) Manutenções corretivas nos equipamentos hospitalares sob responsabili-

dade da Engenharia Clínica da Unidade, mediante justificativa técnica;
Parágrafo Segundo: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será con-

siderada como urgência/emergência toda aquisição de bens indisponíveis em 
estoque e que necessitem de utilização imediata, bem como de serviços quando 
necessários para normalizar as atividades regulares das unidades interessadas.

Parágrafo Segundo: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será consi-
derada como dispensa e inexigibilidade  quando o material e serviço adquirido 
tiver um único fornecedor ou ainda que este  para aquisição de materiais, equi-
pamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes, bem como para a contratação de serviços técnicos, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Parágrafo Terceiro: Na aquisição de materiais e medicamentos padroniza-
dos, compete ao Administrador Hospitalar ou Coordenador Administrativo, ou 
quem lhe faça as vezes, solicitar a reposição do estoque e compete ao Setor de 
Compras apurar a melhor oferta e realizar a compra.

Parágrafo Quarto: Na hipótese de ser possível realizar o número de cota-
ções estabelecido no presente artigo, o Gerente de Compras ou o Supervisor de 
Compras autoriza a compra com o número de cotações que houver, mediante 
justificativa, desde que os valores estejam dentro da média de mercado. 

Parágrafo Quinto - Para as Unidades Compradoras que são Departamentos 
de Organização Social de Saúde, cabe ao Conselho de Administração estabelecer 
os valores para os quais são admitidas 03 (três) cotações ou exigidas 04 (qua-
tro) cotações. Para as demais Unidades Compradoras cabe à Assembleia Geral 
estabelecer os valores.

Parágrafo Quarto - O Conselho de Administração e a Assembleia Geral poderá 
estabelecer diferentes valores em razão das especificidades das Unidades Comprado-
ras, como localização, instalações físicas, atividades desenvolvidas, além de outras. 
Entretanto o valor mínimo estabelecido é de cerca de 1 (um) salário mínimo.

Artigo 7º. O procedimento de compras será entendido como a observância 
dos seguintes procedimentos:

1. Pedido de compras/ aquisição de acordo com o modelo adotado pela 
Instituição; e

2. Triagem dos fornecedores; e
3. Avaliação da melhor oferta considerado o custo benefício; e 
4. Parecer jurídico; e
5. Apresentação do fornecedor das documentações e certidões; e
6. Envio da ordem de compra ou contrato de fornecimento ou de prestação 

de serviço.
Artigo 8º. Os pedidos de compras deverão ser efetuados pelos setores solicitan-

tes, com as respectivas fundamentações de suas necessidades, bem como a devida 
requisição em pedido de aquisição do bem e/ou serviço, impresso ou eletrônico, 
com a quantidade a ser adquirida, com as informações técnicas e demais caracte-
rísticas que permitam sua correta aquisição/contratação de forma genérica, sem a 
utilização de marca ou modelo que possam ser entendidos como direcionamento.

Artigo 9º O julgamento das propostas e apuração da melhor oferta serão 
considerados os seguintes critérios: 

i. forma de pagamento;
ii. prazo de entrega;
iii. custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
iv. durabilidade do produto;
v. credibilidade mercadológica da empresa proponente;
vi. disponibilidade de serviços;
vii. documentação do fornecedor;
viii. inidoneidade do fornecedor;
ix. eventual necessidade de treinamento de pessoal;
x. qualidade do produto.
xi. custo x benefício
xii. custos de transporte e seguro até o local da entrega;
Parágrafo Primeiro - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, conside-

ra-se menor custo aquele que resulta da verificação e comparação do somatório 
de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de termos 
monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, 
entre outros, os seguintes aspectos:

Parágrafo Segundo A melhor oferta é apurada considerando-se os princípios 
contidos no parágrafo anterior deste Regulamento.

Parágrafo Terceiro - Para a apuração e apresentação da melhor oferta deverão 
ser utilizadas todas as formas de realização de negócios disponíveis na internet, 
como a consulta a sites e portais de compras e fornecedores, catálogos, assim 
como o pregão eletrônico, através do  qual é anunciada a compra que se pretende 
fazer, utilizando-se de site próprio inserido em um sítio de sites de interesse dos 
fornecedores e, ainda, outras modalidades que vierem a ser desenvolvidas.

Artigo 10º. O cadastro de fornecedor para efetuar a aquisição de material ou 
serviço dependerá da verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos 
abaixo relacionados que deverão ser entregues por meio eletrônico ou diretamente 
no Departamento Corporativo de Compras ou Unidade (nos casos de prestação de 
serviço), atualizados e dentro do prazo de validade:
I.     CNPJ; e
II.    Inscrição Estadual; e
III.   Inscrição Municipal; e
IV.   Prova de regularidade relativa aos tributos Federais, Estaduais e Municipais; e
V.    Contrato Social atualizado ou em vigor ou Estatuto; e
VI.   Autorização de Funcionamento (Anvisa); e
VII.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e
VIII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; e
IX.    Prova de inexistência de inscrição junto ao CADIN Estadual e Municipal; e
X.     Ficha cadastral contendo dados financeiros.

Parágrafo Primeiro: No caso de fornecimento de medicamentos, insumos 
hospitalares e correlatos se faz necessário o envio dos documentos listados abaixo, 
além dos outros citados no caput:

I. Cartas de autorização de comercialização fornecidas pelos fabricantes dos 
produtos, na hipótese de distribuidora ou representante (quando homologado 
pelo fabricante);

II. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional 
de Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica, sendo 
obrigatório para fabricante e distribuidor.

Parágrafo Segundo: Fica vedada a participação do fornecedor candidato 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual 
ou Federal, bem como enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Parágrafo Terceiro: Fica vedada a participação do fornecedor candidato 
declarado suspenso para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual 
ou Federal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Artigo 11º. As compras efetuadas até o valor máximo de 1  (um) salário míni-
mo estão dispensadas do cumprimento das obrigações suscitadas para aquisições 
acima do valor constando em regramento, não podendo negligenciar-se da devida 
prestação de contas, através do envio da nota fiscal, devendo ser observados os 
princípios da transparência, impessoalidade e economicidade previstos no  caput 
do artigo 37 da Carta Magna.

Parágrafo Primero: Não se aplica o disposto nas hipóteses de aquisições 
fracionadas, devendo ser considera a somatória das aquisições.

Parágrafo Segundo:  As compras no valor citado no caput são consideradas 
compras de pequeno valor a aquisição de bens de consumo inexistentes no esto-
que e sem previsão de consumo, adquiridas através de nota fiscal ao consumidor. 

Parágrafo Terceiro: As compras de pequeno valor são autorizadas pelo Diretor 
de Projetos ou pelo Coordenador Administrativo e devem ser comprovadas através 
de Nota Fiscal ao consumidor nominal à Unidade Compradora.

Parágrafo Quarto - Para as Unidades Compradoras que são Departamentos de 
Organização Social de Saúde, compete ao Conselho de Administração determinar 
o valor máximo para a aquisição considerado de pequeno valor. Para as demais 
Unidades Compradoras compete à Assembleia Geral fazê-lo.  O Conselho de Ad-
ministração e a Assembleia Geral devem determinar diferentes valores fruto das 
especificidades das Unidades Compradoras, devendo ser levada em considerações 
questões relacionadas a localização, instalações físicas, atividades desenvolvidas, 
logística e necessidade.

Artigo 12º. Após a apuração da melhor oferta, será efetuado a ordem de com-
pra, que deverá ser enviada em cinco vias, devendo ser assinada pelo responsável 
pelo Setor de Compras, que deverá conter os seguintes documentos:
I   - uma via para o fornecedor;
II  - uma via para o Setor responsável pelo recebimento do bem  
adquirido;
III - uma via para o arquivo do Setor de Compras.
IV - uma para o setor financeiro para provisionamento
V  - prestação de contas. 

Parágrafo Primeiro – No caso de contratação adquirida por meio eletrônico, 
são emitidas apenas as vias para o Setor responsável pelo recebimento do bem 
adquirido, Setor financeiro para provisões, Setor de Compras e Prestação de Contas.

Parágrafo Segundo A Ordem de Compra corresponde ao contrato formal 
realizado com o fornecedor e conclui o procedimento de compras, necessitando 
representar fielmente todas as condições em que foi realizada a negociação, bem 
como a característica do que foi adquirido.

Parágrafo Terceiro – No caso de compras efetuadas realizadas por meio ele-
trônico deverão ser impressos os documentos obtidos nas negociações eletrônicas, 
contendo as condições do negócio realizado.

Artigo 13º. Os itens comprados deverão ser recepcionados pelas respectivas 
Unidades sob a gestão da Organização Social, através da assinatura do compro-
vante de entrega e apresentação do produto, necessitando tal documentação ser 
encaminhada ao setor determinado em norma própria da Instituição.

Parágrafo Primeiro: A unidade responsável pelo recebimento tem o dever 
de constatar se os bens e materiais se encontram com as especificações contidas 
na Ordem de Compra. A unidade gestora, deverá acompanhar o fluxo das ordens 
de compra, devendo o acompanhamento ser diário e realizado pela Unidade Com-
pradora, que deve informar ao Setor de Compras a existência de atraso na entrega 
ou qualquer outra irregularidade constatada, sob pena de responsabilização em 
procedimento a ser aberto.

Artigo 14º. Considera-se como obra toda construção, reforma, reparo, 
conserto, adaptação, produção, melhoria, acréscimo ou restauração, absoluta ou 
intermediária dos bens imóveis da entidade, ou aqueles por ela locados, cedidos em 
comodato, bem como sob sua gestão, efetivada por cumprimento direto ou indireto. 

Parágrafo Primeiro: Em complemento ao caput, serão considerados como ser-
viços de engenharia todo obrigação de fazer destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: cálculos, construções, demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
laudos técnicos, estudo preliminar do objeto, projeto executivo,  projeto legal, 
responsabilidade técnica, bem como manutenção ou trabalhos técnico-profissionais.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de aplicação de recursos repassados de 
forma voluntária pela União para o contrato de gestão, a aplicação de tais recur-
sos visando a contratação de obras/serviços necessitará a realização de licitação 
pública, na modalidade pregão, preferencialmente eletrônico, nos casos em que 
as obras, compras, serviços e alienações sejam realizados por OS com recursos 
ou bens repassados voluntariamente pela União nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Terceiro:  Na hipótese de contratação de obrigação de fazer rela-
cionas aos serviços engenharia essas necessitarão ter sempre que possível, de no 
mínimo 03 (três) empresas até  o cerca de 05 (cinco) orçamentos de companhias 
do setor, não podendo ser as mesmas ou ainda serem do mesmo grupo econômico. 
Os projetos preliminares deverão avaliar, principalmente, os seguintes requisitos:
I. segurança;
II. funcionalidade e ajustamento;
III. economicidade no cumprimento, conservação e operação;
IV. probabilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e maté-
rias-primas já existentes no local para cumprimento da obrigação, bem como 
conservação e operação;
V.  cumprimento das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
VI. capacidade de execução do serviço devidamente comprovada, bem como 
regularidade jurídica, fiscal e adequada situação financeira da empresa;
VII. impacto ambiental;
VIII. cumprimento aos princípios do instrumento convocatório e julgamento objetivo;
IX.  normas técnicas.

Seção III:
Dos Serviços Técnicos Especializados
Artigo 15º. Compreende-se por Serviços Técnicos Especializados aqueles 

concernentes a:
I. a obrigação de fazer efetuada por profissionais e serviços da área de saúde, 
tais como:
II. médicos e equipes médicas, em suas especialidades fornecedores de mão de 
obra e equipamentos;

III. técnicos e equipes técnicas fornecedoras de mão de obra e equipamentos, 
diagnóstico e terapia, bem como profissionais técnicos relacionado as atividades 
desenvolvidas pelo instituto; 
IV. ensino e desenvolvimento relacionados a área da saúde e demais serviços 
prestados pela entidade; 
V. profissionais ligados à produção técnica específica da área, objeto do contrato 
de gestão; 
VI. II. outras atividades especializadas, tais como: 

a) estudos técnicos, programas e projetos básicos e executivos; 
b) pareceres, perícias, relatórios e avaliações em geral; 
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
d) fiscalização, gerência, direção ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) promoção ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
f) treinamento e desenvolvimento de pessoas.
Artigo 16º. O Superintendente do Projeto, em conjunto com o Gerente 

Executivo do Projeto, escolherá criteriosamente o prestador de serviços técnicos 
profissionais especializados, que poderá ser pessoa física ou jurídica, conside-
rando a idoneidade, a experiência, a reconhecida qualidade e a especialização 
do contratado, dentro da respectiva área, bem como a regularidade cadastral do 
prestador.

Parágrafo Único: A contratação de pessoas físicas ou jurídicas para presta-
ção de serviços técnicos especializados deverá ser viabilizada através de Carta 
Convite, devendo ser comprovada a habilitação profissional, regularidade junto 
ao Conselho de Classe, especialização e regularidade perante o Poder Público.

Seção IV:
Da dispensa e da Inexigibilidade de Procedimento Concorrencial
Artigo 17º. São casos de dispensa do procedimento previsto no artigo 6º 

deste Regimento: 
I. Telefonia, jornais e revistas de grande circulação ou sobre temas de especifi-
cidade técnica; 
II. para contratações de Serviços Técnicos especializados, previstos na Seção III 
do presente Regulamento;
III.  quando da conta logística for de responsabilidade exclusiva da Organização 
Social;
IV. para impressão nos Diários Oficiais; 
V. na contratação envolvendo concessionárias de serviços públicos, tais como: 
coleta de resíduos, fornecimento de energia elétrica, água e gás encanados;
VI. Correios; 
VII. nos casos previstos como regime de urgência/emergência, devidamente 
comprovados. 

Artigo 18º. São casos de inexigibilidade do procedimento previsto no artigo 
6º deste Regimento: 
I. nos casos de fornecedor e/ou representante exclusivo, devidamente evidencia-
dos, com parecer fundamentado;
II. na impossibilidade de concorrência, na hipótese de se estar demonstrada, bem 
com a juntada de parecer jurídico.

Capítulo III:
Dos Contratos
Artigo 19º. As contratações de obras, serviços terceirizados, serviços técnicos 

especializados, alienações, locações e aquisições de bens imóveis deverão ser 
objeto de contrato elaborado pela Organização Social, em acordo de termos com 
a parte contrária, atendendo aos preceitos e requisitos legais do presente Regula-
mento, do Estatuto Social da Organização Social, do Código Civil e legislações 
que disponham sobre a matéria.

Parágrafo Único: Os contratos precisarão estar instruídos com subsídios 
imprescindíveis à regular contratação deles e a fiscalização.

Artigo 20º. Os contratos de prestação de serviços deverão ser executados de 
forma contínua e poderão ter sua vigência prorrogada com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para o Instituto, apresentando como limite tem-
poral o prazo de vigência do contrato de gestão,  sendo que na hipótese do contrato 
de gestão ser rescindido o contrato de prestação de serviço deverá ser extingo.

Artigo 21º. Deverão constar, nos contratos celebrados entre a Organização 
Social de Saúde   e seus fornecedores/prestadores de serviços, as seguintes 
condições: 

a. Descrição do objeto, de forma clara e pormenorizada;
b. Prazo de vigência;
c. Cláusula Resolutiva constando expressamente a possibilidade de se findar 

o contrato na hipótese de rescisão do contrato de gestão;
d. Obrigações da contratada;
e. Obrigações da contratante;
f. Valores e forma de pagamento;
g. Auditoria e fiscalização dos serviços contratados;
h. Relatório de atividades.
Artigo 22º. Os contratos celebrados poderão ser revisados ou ajustados a 

qualquer momento para: 
a. Revisão de valores, desde que os preços de mercado o justifiquem;
b. Revisão das quantidades, mediante justificativa;
c. Ajuste de prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, 

quando a realidade de mercado exigir;
d. Ajuste do objeto por outros correlatos ou similares, mediante justificativa, 

quando for mais vantajoso para a gestão e operação das atividades.
e. Prazo de pagamento;
Artigo 23º. A comercialização, fornecimento de materiais e serviços para 

o Instituto implica na aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e 
instruções fornecidas aos interessados pela Organização Social, bem como a 
observância deste Regulamento e normas aplicáveis.

Parágrafo Único: Para todas as compras de bens e serviços deverão ser 
emitidas, pelo fornecedor, nota fiscal de venda ou nota fiscal de prestação de 
serviços que deverá conter de forma detalhada o serviço/material prestado, o 
contrato de gestão, dados do pedido e deverá ser instruído com relatório de 
atividades se for o caso, na hipótese de prestação de serviços, devendo ser 
acompanhado das certidões. 

Artigo 24º. Caberá à Organização Social fiscalizar a execução dos contratos, 
podendo aplicar as sanções previstas contratualmente, quando descumpridas as 
cláusulas pactuadas. Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do contrato 
poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou as consequências 
contratuais e as previstas em lei. 

Capítulo IV:
Das Disposições Finais
Artigo 25º. As normas e valores estabelecidos no presente instrumento pode-

rão ser revistos e atualizados anualmente, após decisão do Conselho Administra-
tivo que publicará valores que servirão como base para o presente regulamento, 
sendo que na hipótese da vacância do dispositivo os valores serão atualizados 
conforme os índices inflacionários, até deliberação posterior.

Artigo 26º. Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente 
Regulamento serão resolvidos de comum acordo com as partes envolvidas, com 
base nos princípios gerais de direito, após parecer jurídico que servirá como base 
para solução do conflito.

Artigo 27º. As compras e aquisições deverão ser publicadas no site da en-
tidade, bem como se encontrará no site da entidade a abertura de cadastro para 
fornecedores para futura contratações de forma que possibilitará a oferta pública 
aos interessados indo em consonância ao princípio da publicidade.

Artigo 28º. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, devendo ser publicado na imprensa e diário oficial onde a entidade 
possuir contrato de gestão, bem como deverá ser publicado no site da entidade, 
não prejudicando atos jurídicos e fatos perfeitos decorridos ou continuados até 
a presente data nos termos da legislação vigente. 

Artigo 29º. Ficam revogadas todas as disposições anteriores que conflitem 
ou mesmo deliberem sobre questões previstas nos dispositivos contidos no 
presente Regulamento.

ROBSON DE ANDRADE BENEVIDES
PRESIDENTE DO INSTITUTO ESPERANÇA E VIDA
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anuncie

Os Quitutes da dulce

Dados do Ministério da 
Saúde, ligados ao Sistema In-
formação de Agravos de Noti-
ficação (Sinan) mostraram que 
tivemos um aumento nos casos 
de violência contra mulheres 
no país: a cada 4 minutos, uma 
mulher é agredida. 

Os dados guardam relação 
com dados do IPEA, que mos-
tram que a taxa de mortes de 
mulheres bateu recorde, passando 
de 4,5 assassinatos a cada 100 mil 
habitantes. Só no ano passado, 
foram registrados mais de 145 mil 
casos de violência (física, sexual, 
psicológica e de outros tipos) em 
que as vítimas sobreviveram.

"Isso demonstra que é ne-
cessário que haja, urgentemen-
te, a efetivação das políticas 
públicas previstas na Lei Maria 
da Penha. A lei não é somente 
repressiva, ela também denota a 
importância da prevenção, por-
tanto a questão da educação e 
outros pontos são fundamentais 
para se contrapor a este quadro 
de violência extrema", destaca 
o advogado, doutor em Direito 
e Processo Penal e professor 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Edson Knippel.

Com visão semelhante, 
o especialista em Direito e 
Processo Penal, Rogério Cury, 
também professor do Macken-
zie, destaca que a lei, criada em 
2006, trouxe uma nova estru-
tura e, consequentemente, um 

Fettuccine 
A la Romana

IngredIentes
250 gramas de fettuccine (tipo de macarrão) cozido 
al dente
50 gramas de manteiga
50 gramas de queijo parmesão ralado
1 caixa de creme de leite
1 colher (sopa) rasa de sal
1 pitada de pimenta seca
1 colher (chá) de orégano
PreParo
Tempere o fettuccine com sal, 
orégano e pimenta. Derreta a 
manteiga na frigideira e adicio-
ne o fettuccine misturando-o 
bem. Acrescente o creme de 
leite, misturando tudo até que 
fique ligado a massa. Adicione 
o queijo parmesão ralado. Sirva 
quente em pratos pré-aquecidos.
rendimento: 2 porções
Bom aPetIte!

a cada 4 minutos, 1 mulher 
é vítima de violência

Levantamento mostra que números de violência sexual con-
tra vítimas do sexo feminino cresceram 53% em cinco anos

avanço legislativo fundamental 
no combate à violência domés-
tica e familiar contra a mulher, 
"mas é necessário, ainda, um 
esforço muito maior do estado 

para que se faça, efetivamente, 
valer tudo aquilo que a Lei Ma-
ria da Penha, acertadamente, 
prevê para que essas mulheres 
sejam melhor atendidas".
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Ame seus pais, sua vida e seus amigos. Seus pais, porque 
são únicos. Sua vida, porque é curta demais. Seus amigos, porque são raros.

Show Afrofuturista de lançamento do  EP Conexão Preta está 
na agenda de eventos do clube Estrela D'Oriente para este mês de 
setembro. O evento Conexão Preta ▲ Barretos tem entrada gratuita e 
está marcado para a próxima sexta-feira, dia 20, a partir das 18h30. O 
“Conexão Preta ▲ Barretos” tem apoio do PROAC, realização da AK3 
e governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual 
de Cultura e Economia Criativa. 

Kevinho está confirmado na 
programação musical da sexta 
edição do Insane Sound, en-
contro de som automotivo que 
acontece de 18 a 20 de outubro, 
no Parque do Peão, em Barre-
tos. O show será no sábado, dia 
19, a partir das 23 horas. 

Dono de grandes hits como 
"Olha a Explosão", "Credo 
que Delícia", "Agora é Tudo 
Meu", "Rabiola", "Encaixa" e 
"Facilita", o músico levará para 
o encontro um setlist especial. 
"Esta é a primeira vez que 
recebemos Kevinho em nosso 
evento e a expectativa é das me-
lhores, afinal é um artista muito 
querido pelo público e por onde 
passa leva milhares de fãs", 
afirmou Daniel Bonner, um dos 
organizadores do evento. 

Na sexta-feira, 18 de ou-
tubro, o cantor de hip hop, 
Dan Lellis, leva para o palco, 
além do lançamento "Agora é 
Vrau", outros sucessos da sua 
carreira como "Fala Comigo 

Antes de Dona Jô ter uma 
pensão. Antes de Jéssica conhe-
cer Máicol. Assim que Ferdinando 
desembarcou ao Rio e quando 
Terezinha ainda vivia com Tiziu... 
era uma vez `Vai Que Cola 2 – 
O Começo´. O novo longa da 
franquia, que nasceu como série 
no Multishow e ganhou as telas 
dos cinemas, reúne toda a turma 
do Méier para contar como tudo 
começou. Uma feijoada no Morro 
do Cerol põe juntos, pela primeira 
vez, os personagens que con-
quistaram o público na TV e no 
cinema. A programação até 18 de 
setembro fica assim:
Sala 01 - VAI QUE COLA 2 – 
NACIONAL
COMÉDIA 12 Anos - Sábado, Do-
mingo, Segunda, Terça e Quarta: 
15h - 17h - 19h
Sala 01 - YESTERDAY - LEGEN-
DADO
ROMANCE MUSICAL - 12 Anos 
- Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça e Quarta: 21h15
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça e Quar-
ta: 14h - 17h30
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - 
LEGENDADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 21h
Sala 03 - O REI LEAO 3D - DU-
BLADO
AVENTURA - 10 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça e Quar-
ta: 14h30 - 17h15
Sala 03 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 20h

Na última quinta-feira (12), o 
cantor Gusttavo Lima divulgou 
no YouTube e nas principais pla-
taformas digitais a primeira faixa 
inédita do DVD "O Embaixador in 
Cariri", gravado no mês de julho na 
Expocrato (Ceará). A novidade está 
por conta da música "Quem Traiu 
Levou", que é assinada pelo próprio 
cantor, em parceria com Denner 
Ferrari, Felipe Goffi, Waléria Leão e 
Blener Maycom. Com lançamento 
Sony Music, "Quem Traiu Levou" 
fala sobre a lei do retorno nos re-
lacionamentos, trazendo, é claro, 
uma boa dose de sofrência. A músi-
ca já está disponível nas principais 
plataformas digitais: http://SMB.
lnk.to/QuemTraiuLevou.

Mulheres que já tiveram muito medo e hoje aceitam posar para 
fotos, mesmo que discretamente. Os painéis expostos no North 
Shopping Barretos até o final deste mês de setembro contam uma 
parte da história de seis mulheres atendidas pelo projeto Empodera 
Mulher, que tem como objetivo fortalecer a autoestima de mulheres 
em situação de violência doméstica, auxiliando-as de diversas formas 
para que entendam seu valor e possam construir sua autonomia, 
independência emocional e financeira. Os painéis foram feitos como 
comemoração do encerramento do primeiro ciclo do projeto, uma 
iniciativa da Defensoria Pública de São Paulo, executada em parceria 
com a prefeitura de Barretos, por meio do Centro de Referência de 
Assistência à Mulher (CRAM). A mostra “Empodera Mulher” está no 
corredor em frente a Renner, aberta para visitação gratuita do público.

O Centro Universitário UNIFA-
FIBE recebeu nesta sexta-feira, 
dia 13, o Deputado Federal e 
relator da Reforma da Previdência, 
Samuel Moreira, que ministrou 
a palestra “Reformas da Previ-
dência, Econômica e Política”. 
O deputado, filiado ao PSDB, 
foi anunciado como relator da 
reforma no mês de abril pelo pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia.  
“Para nós do UNIFAFIBE é uma 
conquista poder proporcionar 
aos nossos alunos uma expe-
riência como esta de aprendi-
zado e conhecimento prático, 
de um dos assuntos mais po-
lêmicos na atualidade política 
brasileira”, afirmou a pró-reitora 
de relações institucionais, Maria 
de Lurdes Contro Souza Pinto. 
A palestra foi exclusiva para os uni-
versitários dos cursos de Direito, 
Administração e Ciências Contá-
beis do UNIFAFIBE, e convidados.

Gusttavo Lima divulga primeira faixa do novo DVD

"Vai Que Cola 2 – O 
Começo" estreia 

no Centerplex 
North Shopping

Estrela D'Oriente anuncia “Conexão Preta 
▲ Barretos” para a próxima sexta-feira

Deputado e Relator 
da Reforma da 

Previdência, Samuel 
Moreira, ministrou 

palestra no UNIFAFIBE

Exposição conta histórias de 
mulheres no North Shopping

Show de Kevinho é uma das 
atrações confirmadas no 

Insane Sound em Barretos
Encontro de som automotivo acontece de 18 a 20 de outubro no Parque do Peão

Bebê", "Amor Bandido" e 
"Open Bar". A apresentação 
está agendada para 23 horas. 

Carretas Insanas 
As maiores carretas de som 

do país confirmaram presença 
no encontro que já é reconhe-
cido como um dos maiores do 
país. São toneladas de equipa-
mentos de som da Carreta Som 
Car e dos Caminhões Tenebro-
so, Costa Telles e Transformers.

A feira comercial conta 
com a presença das principais 
empresas do setor, que promo-
vem ações envolvendo o públi-
co presente além de apresentar 
lançamentos e novidades. 

Hair Trick, Desafio da 
Lombada, Encontro de Carros 
Tunados e Rebaixados e com-
petições de som automotivo 
também marcam a programa-
ção do Insane Sound. 

Ingressos 
Para quem vai participar 

do encontro com seu veículo 
os valores dos ingressos são: 

R$ 80,00 de sexta a domingo 
para acesso do motorista e do 
veículo e R$ 60,00 cada passa-
geiro. Para sábado e domingo 
os motoristas pagam R$ 50,00 
e os passageiros R$ 40,00. 
Somente para o domingo os 
valores são R$ 30,00 e R$ 
20,00 respectivamente. 

Os pedestres (público 
que não entrará com veículo 
no evento) os valores são 
R$ 30,00 para a sexta-feira 
(18), R$ 40,00 para o sába-
do (19) e R$ 30,00 domingo 
(20). Estes visitantes poderão 
deixar seus veículos no esta-
cionamento, cujo valor será 
divulgado em breve. 

adesIvagem 
Entre as ações que ante-

cedem o Insane Sound está 
a adesivagem de carros em 
diversas cidades. As próximas 
acontecerão em São Paulo 
(neste domingo, dia 15) e 
Bebedouro (27 de setembro). 
(Foto: Bruno Revolta)
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O projeto "Curtindo Nossa 
Praça", realização da prefeitura 
de Barretos, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura, reto-
ma suas atividades no segundo 
semestre de 2019 com roteiro 
democrático para atender a pú-
blicos de todas as idades. 

A programação está marca-
da para a próxima quarta-feira, 
dia 18, a partir das 19 horas, 
no Centro de Artes e Esportes 
Unificados “Eunice de Souza 
Espíndola”, na Rua José, 803, 
Jardim Universitário.

 A proposta do projeto é 
levar arte e cultura às praças e 
espaços públicos de Barretos, 
através de atrações artísticas 
que contemplam diversas fai-
xas etárias, resgatando a tra-
dição das antigas serestas. 

“É diversão e música boa 
ao ar livre. O projeto é uma 
oportunidade de aproveitar os 
espaços da cidade e ao mesmo 

Alunos do curso de teatro 
(turma da professora Wan-
derly Borges) do CEMART 
(Centro Municipal de Artes) 
apresentam mais uma edi-
ção do Sarau Literário, desta 
vez com o tema “Pequenos 
Retratos da Vida”, em duas 
apresentações distintas no an-
fiteatro do Instituto Federal 
-campus Barretos.

No dia 23 de setembro, a 
apresentação será da turma in-
fantil e no dia 24, no mesmo ho-
rário, a de adolescentes e adultos. 
O Sarau tem entrada gratuita e é 
aberto ao público em geral.

O Sarau Literário com-
pleta seu quinto ano de apre-
sentações. Crianças e adoles-
centes apresentam poesias e 

INSTITUTO SOCIAL DO BEM 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os membros e asso-
ciados deste Instituto, quite e em pleno gozo de seus direitos, para a 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 17 de 
setembro de 2019, às 16:00 horas, na Rua 16 nº 937, Centro, em Barre-
tos-SP., a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: 

a) Alteração estatutária;
b) Substituição de membros da diretoria; 
c) Outros assuntos diversos.  

Barretos, 14 de setembro de 2019.

TIAGO ANGERUZZI LOPES
PRESIDENTE

A secretaria municipal de 
Saúde deu inicio no último 
sábado, dia 7,  ao processo de 
ampliação do atendimento em 
três Unidades de Saúde, nos 
bairros São Francisco, Chris-
tiano Carvalho e América.

As unidades, que atendem 
normalmente de segunda a 
sexta, das 7 as 17 horas, agora 
também funcionarão aos sába-
dos, das 7 às 13 horas, contan-
do com uma equipe de profis-
sionais composta por médicos 
(clínico e pediatra), enfermei-
ros, técnicos e administrativos. 

No último dia 7 foram rea-
lizadas 60 consultas médicas, 

Unidades de Saúde iniciaram 
atendimentos aos sábados

25 aplicações de vacinas, cin-
co eletrocardiogramas, e deze-
nas de procedimentos como: 
curativos, aferição de pressão, 
dextro (teste de glicemia) e 
avaliação antropométrica (pe-
sagem para o bolsa família).

Para o secretário municipal 
de Saúde, Alexander Stafy Fran-
co, a medida visa facilitar o aces-
so e, consequentemente, melho-
rar a assistência à população. 

“Vamos garantir que o pa-
ciente tenha maior acesso ao 
serviço de saúde e oportunizar 
que ele receba o atendimento. 
Muitos deixam de buscar a 
atenção básica justamente por 

trabalhar durante a semana. 
Desta forma, vamos garantir 
ao cidadão um dia e um tem-
po a mais para que ele possa 
buscar o atendimento perto de 
casa”, disse p secretário.

Ainda de acordo com o se-
cretário de Saúde, o movimen-
to no primeiro sábado ocorreu 
dentro da normalidade, porém, 
foi abaixo da expectativa.

“Acredito que o menor mo-
vimento seja consequência do 
feriado e também por ser uma 
novidade para a população. 
Mas, as unidades seguem estru-
turadas para os próximos sába-
dos subsequentes ”, salientou.

Curtindo nossa Praça retoma atividades 
com programação para todos os públicos

tempo conferir uma programa-
ção cultural de qualidade”, ex-
plica o secretário municipal de 
cultura, João Batista Chicalé.

Na programação da próxima 
quarta-feira estão previstos gru-
pos de balé do CEUs, danças 
urbanas do CRAS e Companhia 
de Dança Detroit. Entre as atra-
ções musicais estão Grupo Vir-
tuosi (composto por músicos da 
Orquestra Sinfônica Municipal 

de Barretos), Samba de Candeia 
e Diogo & Carlinhos, com o 
melhor da viola clássica.

O produtor musical, res-
ponsável pelo evento, César 
Juliani, afirmou que a escolha 
das atrações contempla estilos 
que buscam agradar os mais 
diferentes gostos. “Uma mistu-
ra de sons maravilhosa que vai 
proporcionar uma experiência 
inesquecível”, antecipa Juliani.

CEMarT apresenta Sarau literário “Pequenos 
retratos da Vida” no anfiteatro do IF-SP

poemas de temas variados de 
grandes nomes da literatura 
e música. Entre os autores 
representados este ano estão 
Vinícius de Morais, Cecília 
Meireles, Ruth Rocha, Pedro 
Bandeira, William Shakes-
peare, Mario Quintana, Cora 
Coralina, para, Carlos Drum-
mond de Andrade, Cecília 
Meireles e João Campos

Segundo a professora Wan-
derly Borges, o Sarau busca fo-
mentar o debate acerca de temas 
atuais no país. “A proposta tem 
como tema a luta e expressão 
da sociedade, que será abor-
dada por meio de declamação 
de poesias e canções de poetas 
brasileiros que abordam temas 
políticos, sociais e românticos”, 

antecipa a professora.
Wanderly Borges reforça 

que as apresentações são opor-
tunidades para os iniciantes e 
os veteranos mostrarem o ta-
lento de cada um e a evolução 
dentro do curso. O IFSP cam-
pus Barretos fica na Avenida 
C-1, 250, bairro Ide Daher.
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Esportes

A cidade de Barretos rece-
berá no próximo sábado, 21 de 
setembro, as delegações de atle-
tas que participarão do Festival 
Paralimpíco. 

A competição reúne alunos 
de 10 a 17 anos, com ou sem defi-
ciência física, visual e intelectual, 
o eventoterá a abertura oficial no 
CEMEPE do bairro América.

Promovido pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e a prefeitura 

Barretos sediará Festival Paralímpico dia 21
de Barretos, por meio das secre-
tarias municipais de Esportes e 
Lazer e de Educação, o evento 
contará com 150 atletas e diver-
sos profissionais e voluntários.

“Geralmente as cidades rea-
lizam atividades paraolímpicas 
do seu dia a dia e ou que sejam 
desenvolvidas por associações 
e clubes paraolímpicos locais. 
Barretos optou pelo tênis de mesa, 
judô e basquete”, informou Maria 
Alice Duarte Pereira, responsável 
pelo  setor de inclusão da secreta-
ria municipal de Educação.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Educação, Valéria 
Recco, Barretos ser seleciona-
da como cidade para sediar a 
Paralímpiadas “é um orgulho”. 

“Fomos escolhidos, justa-
mente pelo reconhecimento do 
excelente trabalho que é desen-
volvido em nosso município na 
Educação Inclusiva”, salientou.

natureza. as 
mãos de deus 
no comando

“Sabemos que a 
natureza é uma das 
coisas mais lindas 
que Deus criou e tem 
umas que consegue 
ser muito mais ainda. 
Olha essa árvore que 
vi hoje, numa rua aqui 
na cidade. Não resisti 
e tirei uma foto”. A 
publicação foi feita por 
Eduardo Delfino no 
facebook, referente a 
um Ipê Branco, flores-
cendo na avenida 47 
entre ruas 14 e 16, no 
bairro Primavera.

O ciclista barretense, Cleber 
Pietro, conquistou o segundo lugar 
na Maratona Triângulo Mineiro de 
Mountain Bike – Categoria Sub 
45, disputada no último domingo 
(8), em Uberaba (MG). Na Sub 40, 
também de Barretos, Bruno Garcia 
terminou em quinto lugar. Ambos 
atletas competiram com apoio da 
prefeitura, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer.

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer, em parceria 
com o Projeto Capoeirito, dis-
ponibiliza aulas gratuitas de 
capoeira em Barretos, que são 
direcionadas para todas as faixas 
etárias (feminino e masculino).

Fabiano Bessa, coordenador 
do Projeto Capoeirito, convida 
os interessados em praticar essa 
modalidade esportiva. “Venha 
fazer parte dessa família cha-
mada capoeira”, afirma. Os 
professores instrutores nas aulas 
são Cleiton Luiz, Lucas, Rafael, 
Tiago, William, Amanda, Jeffer-
son, Jéssica,  Jesus e Jhenifer.

Interessados podem entrar em 
contato com a secretaria de Es-
portes pelos telefones 3324-2223 
ou 3323-7662 ou pela página do 
facebook: Projeto Capoeirito. 

Veja os núcleos e horários: 
Antiga Delegacia do 3º Dis-
trito Policial – Barretos Dois: 
terça e quinta: das 20h às 21h30 
e sábado: 8h às 11h. Cavalgan-
do para o Futuro – Christiano 
Carvalho: terça e quinta: das 
19h30 às 21h. Escola Munici-
pal Professor Luiz Castanho 
Filho – Los Angeles: terça, 

Ciclista de Barretos conquista segundo 
lugar em Maratona de Mountaim Bike

Secretaria divulga locais e horários de aulas de Capoeira

quarta e quinta-feira: das 19h30 
às 21h. Distrito do Prata: 
quarta e sexta: das 19h30 às 
21h (ao ar livre - Praça próximo 
ao Lago). Cemepe do bairro 
América: terça-feira: das 8h 
às 9h30 e quinta-feira: das 12h 

às 13h30. Projeto Cavalgando 
para o Futuro – Ibirapuera: 
segunda e quarta-feira: 19h30 
às 21h. Instituto Federal de 
São Paulo – Campus Barretos 
– Ide Daher: terça e quinta-
feira: das 20h às 21h.



Jornal o PoVo

Segundo Caderno
Barretos, 14 de setembro de 2019 

O relatório final sobre a 
situação atual do diagnóstico 
de câncer no Brasil, elaborado 
pela Auditoria do Tribunal de 
Contas da União (TCU), órgão 
governamental que fiscaliza o 
orçamento, as finanças e o pa-
trimônio das entidades públicas, 
foi divulgado no final de agosto.

O documento evidencia 
que um paciente atendido pelo 
SUS e que tenha suspeita de 
câncer espera cerca de 200 
dias (cerca de sete meses) para 
receber o diagnóstico da doen-

ça, o que faz com que mais da 
metade dos exames sejam já 
do tumor em estágio avançado. 

"Essa situação é ainda mais 
agravante quando se trata de 
câncer infantojuvenil, uma vez 
que essa categoria evolui de for-
ma muito rápida, com cada dia 
perdido fazendo toda diferen-
ça", aponta por meio de nota, a 
COBOPE (Sociedade Brasileira 
de Oncologia Pediátrica).

Esse panorama, detalha 
do relatório, ocorre pela de-
mora em diversos processos 

necessários: agendamento da 
primeira consulta, realização 
de biópsia, resultado de exa-
mes, e retorno ao médico para 
confirmação de diagnóstico.

O TCU emitiu uma determi-
nação ao Ministério da Saúde 
para elaborar, no prazo de 90 
dias, “um plano de ação con-
tendo, no mínimo, as medidas 
a serem adotadas, os responsá-
veis pelas ações e o prazo para 
implementação, ou, se for o 
caso, a justificativa para a sua 
não implementação”.

A secretaria municipal de 
Ordem Pública confirmou a 
convocação para o recadastra-
mento anual de mototaxistas, 
que começa na próxima segun-
da-feira, dia 16 de setembro, e 
termina no dia 18 de outubro.

Os interessados devem 
comparecer ao Poupatempo 
Municipal, localizado no North 
Shopping, no horário das 8 às 
12 horas, de segunda a sexta-
feira. A aquisição do jaleco 
regulamentado será obrigatória 

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afirmou 
nesta sexta-feira (13), que as 
apostilas que ele havia manda-
do recolher por fazerem, segun-
do ele, “apologia à ideologia de 
gênero”, serão devolvidas às 
escolas sem nenhuma altera-
ção no material, mas com um 
“encarte” com orientações aos 
professores de como se deve 
aplicar o conteúdo.

A decisão ocorre dois dias 
após a Justiça paulista obrigar 

o governo a devolver em 48 ho-
ras as apostilas sob o argumen-
to de que a medida “lesava o 
patrimônio público e o erário”.  

Doria ressaltou que a deci-
são judicial se deu em caráter 
liminar e que ele tinha o direito 
a recorrer, mas que preferiu 
ceder à conciliação. 

“Ao invés do confronto, 
nós preferimos o diálogo. Aqui 
em São Paulo não fazemos 
censura”, comentou o gover-
nador paulista.

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barretos) 
em parceria com o SINCO-
MERCIO (Sindicato do Comér-
cio Varejista) oferece no dia 26 
de setembro, mais uma palestra 
aos empresários e clientes.

A palestra, que conta com o 
apoio da Odonto Company, dis-
correrá sobre um tema sempre 
em voga que é o “Prevenção 
da saúde funcional e emocio-
nal da empresa, empresários 
e clientes” e terá início às 19 
horas, no auditório ACIB. Ela 
será ministrada pelo psicólogo 
organizacional, Anuar Ma-
mede, que entre os principais 
tópicos abordará temas como 

O Hospital de Câncer InfantoJuvenil, junto ao Hospital de Amor em Barretos, oferece diagnóstico e 
tratamento de câncer em crianças e adolescentes de diversas partes do Brasil, em sua maior parte 

por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), administrado pelo Ministério da Saúde

Governador tucano ressaltou que poderia recorrer
da decisão judicial, mas que preferiu evitar confronto

Pacientes da rede pública aguardam até 7 meses para diagnóstico de câncer
A situação é preocupante, principalmente, quando 

se trata de câncer infantojuvenil, em que cada dia faz 
toda a diferença para o sucesso do tratamento

após liminar, Doria devolve 
à rede apostilas com 

"identidade de gênero"

recadastramento para mototaxistas 
começa na próxima segunda-feira

para a realização do recadastra-
mento, ao custo de R$ 60. 

Para o recadastramento, os 
interessados devem apresen-
tar os documentos: Ficha de 
Controle (o modelo do reque-
rimento padrão está disponível 
no Poupatempo ou para down-
load no site da prefeitura); 
Cópia CNH contendo exerce 
atividade remunerada e curso 
de mototaxista; Cópia RG 
e CPF; Cópia Comprovante 
de Residência; Cópia docu-
mento do veículo em nome 
do moto-táxi ou declaração 
do proprietário do veículo 
autorizando o seu uso com as-
sinatura reconhecida; Cópia do 

comprovante do pagamento do 
DPVAT de 2019 e documento 
do veículo com licenciamen-
to regularizado; Atestado de 
Antecedentes Criminais; Cer-
tidão Negativa de Débitos 
com a prefeitura ou Certidão 
Positiva com Efeito Negativo 
(retirar no Poupatempo); Lau-
do de Vistoria da Motocicleta 
e do Jaleco (expedido pelo 
Poupatempo); Pesquisa de 
pontuação da CNH (Internet); 
Tirar foto no Poupatempo; 
Apresentação do recibo do ve-
ículo; Apresentação da CNH 
Original; e Cópia do Certifi-
cado do curso de mototaxista, 
caso não conste na CNH.

Ansiedade e depressão serão 
temas de palestra dia 26 na ACIB

a ansiedade, a depressão e os 
problemas do cotidiano.

Para Paulo Sérgio Soprano, 
presidente da ACIB, "o tema é 
de suma importância para nos 
motivar e reconhecermos situ-
ações do nosso dia-a-dia, nos 
mostrando caminhos para su-

perarmos os desafios diários".
As vagas são limitadas, 

as inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo telefone 
(17) 3321-3200 com Maísa. 
A entrada é 1 kg de alimento 
não perecível que será doado 
para a Vila dos Pobres.
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A empresária dra. Jackeline Rossini, inaugurou 
mais uma unidade da OdontoCompany no último 
dia 12, no North Shopping Barretos. Ao lado do 

esposo dr. Rodrigo, das filhas Júlia e Alice, amigos 
e familiares, ela celebra essa nova etapa. Sucesso!!

O empresário Nilton Borges celebrou mais um ano de vida 
neste dia 13, ao lado da esposa Adriana. Parabéns!!

A barretense 
Priscila 
Queiroz 
celebrou 
mais um 
ano de vida 
ao lado de 
amigos e 
familiares; 
em especial, 
do esposo 
Dirceu. 
Parabéns!!

A médica 
Andreza Vargas 
brindou mais 
uma primavera! 
A data foi 
comemorada 
neste dia 13, ao 
lado do esposo, 
o médico 
Roberto, e 
dos filhos 
Manú e Guto. 
Parabéns!!!

17 3043-0056
Rua 30, 2519 (esq. 07) - 

Bairro: Fortaleza
Barretos/SP

Dra. Jackeline ladeada por Letícia Pires e Melina Tamy, do 
departamento de Marketing do North Shopping

Renan Dias, Letícia Pires e Ricardo Martins Marques, 
gerente do North Shopping Barretos
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Telefone: (17) 3043-6606

Cinema

DESTAQUE!!! Para esse profissional maravilhoso, 
Edi Barbosa, que conseguiu mais um prêmio no último 
final de semana (07), Tesoura de Ouro 2019. Sucesso!!!

Nesta quinta-feira (12), a exuberante Alessandra Minaré Vigo co-
memorou mais um aniversário ao lado dos amores de sua vida... O 
maridão Marcelo e as filhas Marianna e Maria Luiza. Felicidades!!

Flashes para Júlia Isidoro Sousa, que completou 
na quinta-feira (12), os seus 11 anos. Para a alegria 

da mamãe coruja Fernanda. Parabéns!!!

Hoje, a char-
mosa Fran 
Pereira passa 
o dia rece-
bendo muitos 
cumprimentos 
por mais um 
aniversário, 
em especial 
do namorado 
Caio Morais. 
Parabéns!!

Quem vê essa cara de bravo, acredita 
rsrsrs. Emerson Thomazini (Barreti-
nho) comemora amanhã mais um ano 

na folhinha. Tudo de Bom!!

Sempre encantando a todos com a sua doçura... A 
bela Ana Croys comemora na terça-feira (17), mais 

uma primavera ao lado dos amigos, familiares e 
chamegos da mamãe Lia. Parabéns!!

Rambo: Até o Fim
O tempo passou para Rambo (Sylvester 
Stallone), agora ele vive recluso e trabalha 
em um rancho que fica na fronteira entre os 
Estados Unidos e o México. Sua vida antiga 
marcada por lutas violentas, mas quase sem-
pre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, 
quando a filha de um amigo é sequestrada, 
Rambo não consegue controlar seu ímpeto 
por justiça e resolve enfrentar um dos mais 
perigosos cartéis do México.
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COLINACOLINA

Uma das coisas que mais 
tenho observado é a nossa 
cidade carinho, sua geografia 
e seu povo.

E tenho notado que nos 
serviços de varrição de ruas, 
retirada de entulho e limpeza 
pública, de modo geral, uma 
grande maioria de jovens, ho-
mens e mulheres, com o suor 
do próprio corpo, se preocu-
pam diariamente em contribuir 
pelo bem-estar de toda nossa 
cidade. Um trabalho honrado, 
exercido com honestidade e 
dedicação dessas pessoas.

O poder público de Colina 
preocupa-se em proteger seus 
apadrinhados, dando a esses 
inúmeros privilégios. E aque-
le funcionário que realmente 
trabalha duro, o sol sobre a 
cabeça, geralmente os que 
mais trabalham, são privados 

Página do PSL 
de Colina no Fa-
cebook é constan-
temente visitado 
por hackers. Com 
um conteúdo vol-
tado para a po-
lítica nacional e 
local, a página é 
um complemento de informações.  E quando sai algo sobre 
Colina, a página sofre alguma ameaça. A mais recente postagem 
tinha a deputada federal, Carla Zambeli, em uma live falando 
da força tarefa da lava jato, que se estenderá para os estados e 
municípios. Isso deve mexer com os políticos de nossa cidade. 
Já estão berrando mais do que bode sendo embarcado. Como se 
uma página no Facebook fosse capaz de parar alguma investiga-
ção. Quem estiver enrolado, com a corda no pescoço, se enforcará 
sozinho. Povo bem informado, políticos safados desesperados!

Faltam, de nossa parte, ter-
mos maior seriedade e cuidado 
ao escolhermos nossos represen-
tantes, tanto no Executivo quanto 
no Legislativo, por que são esses 
representantes que irão adminis-
trar o nosso suado dinheirinho. 

São eles que irão fazer as 
leis para que o povo cumpra, 
então não podemos escolher 
políticos profissionais, que só 
pensam em si próprio.

Eles prometem coisas que 
não podem cumprir, prometem e 
alguns até lhe dão dinheiro, mas 
se você se “VENDER” estará fa-
dado a ser mais um na multidão.

Caso isso aconteça de um po-
lítico safado oferecer 100, 150 ou 
200 reais para comprar seu voto, 
aceite o dinheiro desse canalha, 
mas não vote nele. Eleja aquele 
que não compra seu voto. 

Agindo dessa forma, se ven-
dendo, será um manipulado, 
uma marionete desses crápulas, 
um imbecil a mais assinando o 
retrocesso da cidade. 

Você se tornará um serviçal 
à disposição do mau e contri-
buirá para que esquemas ilícitos 
sejam postos em práticas e que 
os recursos públicos continuem 
a ser desviados, enriquecendo 
ilicitamente esses sanguessugas 
do dinheiro público.

Farmácia de Plantão em colina
drogaria avenida (Flávia e cristiane)
Avenida Dr. Manoel Palomino Fernandes, 902
Telefone: (17) 3341-1191
Plantão: Das 8 às 21 horas (do dia 20 a 26/7)

cHarGe da Semana

lomBadaS

ViSitaS ilUStreS
Deputado Federal, Coronel Tadeu, e o Senador da República, 
Major Olimpio, agendando visita em Colina. juntamente com 
as lideranças do PSL, diretório Colina. 

Continuam 
altíssimas e 
causando 

prejuízo aos 
munícipes. Até 
quando, Jão? 

Enquanto alguns comem a 
carne, outros roem os ossos

de um salário digno.
Uma cidade sem geração 

de emprego, vai acumulando 
seu povo e maquiando suas 
meias verdades do jeito que 
dá. Afinal, tem que fazer uma 
moralzinha, uma politicagem 
como de praxe!

Um povo sem norte, sem 
ter onde agarrar oportunida-
des, até porque oportunidades 
por aqui são poucas, quase 
nenhuma. E, quando as tem 
são para os “companheiros”.

Medidas e 
proteção

Por tanto que trabalham, 
mereciam uma atenção por 
parte do poder público em 
ao menos um café da manhã 
reforçado, para todos esses 
trabalhadores. 

A legislação trabalhista 
é considerada protetiva. Na 

verdade, ela deve 
ser vista como uma 
lei que resguarda a 
saúde e a segurança 
do trabalhador.

Por este motivo, 
prevê adicionais que 
compensam uma 
situação desfavo-
rável no exercício 
das funções. Assim 
é o caso do adicional 
de insalubridade: o 
direito é garantido 
àqueles trabalhadores que atuam 
em contato constante com lixo 
urbano, situação que o Ministério 
do Trabalho qualifica como ativi-
dade insalubre em grau máximo.

realidade
Enquanto alguns comem 

a carne outros roem os ossos. 
E, coronéis fartos palitam os 
dentes, assistindo seu povo a 

continuar com fome.
Até quando vamos assistir 

isso? Não podemos cruzar os 
braços e fingir que tudo está 
bem.  Enquanto o poder pú-
blico não priorizar empregos, 
a cidade apenas produzira 
homens e mulheres para varre-
rem suas calçadas e catar seus 
galhos secos. 

Página do PSL no 
facebook é outro tormento

FaLandO SériO
Água mole em pedra 

dura, tanto bate até que fura

A única coisa que político 
corrupto jamais promete é ser 
TRANSPARENTE.

Então, senhores eleitores, 
você é o dono do destino de 
nossa cidade. Só você poderá 
mudar a sua história. Vai depen-
der unicamente de seu VOTO.

Se os corruptos vencerem, 
não se queixe a ninguém. As-
suma a sua culpa e conviva por 
mais quatro, oito ou quase 20 
anos fadados ao nada. 

Precisamos de políticos que 
saibam diferenciar qualidades 
básicas de cestas básicas, que 
cumpram suas promessas, que 
tenham bom caráter.


