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O QUE SERIA DO MUNDO SEM AS MULHERES?- “Essa pergunta deve ou deveria estar sempre em nossos
corações, não por motivos ideológicos ou para levantar quaisquer bandeiras, não!“
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Os bastidores da política de Barretos e região
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Governo do Estado assina decreto
que pune discriminação contra a
mulher e cria Casa da Mulher

Declarada
aberta a caça dos
documentos para
o Imposto de
Renda 2022

Nesta sexta-feira (4), às 10h30, o Governo do Estado de São Paulo promove ato em defesa da vida das mulheres, “Violência nunca mais”, no Palácio dos
Bandeirantes. No evento, será assinado o decreto que dispõe sobre o processo de apuração e punição de qualquer forma de discriminação contra a mulher;
convênio para criação da Casa da Mulher que beneficiará 45 municípios e distribuição de cartilha com orientações de como enfrentar a violência contra a mulher. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias estaduais da Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento
Econômico, Direitos da Pessoa com Deficiência e Fundo Social.

Vencedores do “Eco Agito” do Projeto
Super Conscientes recebem prêmios

Educação é o tema da
Campanha da Fraternidade 2022
Dom Milton Kenan Júnior presidiu a missa de imposição
das cinzas na noite da última quarta-feira (02), na Catedral Divino Espírito Santo, dando abertura ao Tempo da Quaresma
e à Campanha da Fraternidade 2022. O tema da campanha
deste ano é a Educação.
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Tereos promove
campanha interna de
incentivo à vacinação

O prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física 2022 - ano base
2021 - deve começar às 8 horas da
próxima segunda-feira, 7 de março
seguindo até às 23:59:59s do dia
29 de abril. Segundo Flávio Carvalho, gerente contábil, neste ano
não haverá prorrogação do prazo
da entrega do imposto de renda
como nos anos anteriores. “Lembrando que quem ganhou mais de
R$ 28.559.70 no ano de 2021, está
obrigado a apresentar a declaração para que não haja pendência
no CPF. Nós do Escritório Apoio
estamos à disposição para qualquer dúvida em relação ao IRPF
2022 e fazemos sua declaração no
mesmo dia”, frisou Carvalho.
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Na última quarta-feira (02),
na praça de eventos do North
Shopping, aconteceu a premiação dos vencedores do Concurso Cultural de Máscaras e Fantasias de material reciclável, do
Eco Agito, atividade do Projeto
Super Conscientes, realizado

pelo SAAE Barretos e a Secretaria Municipal de Educação.
Marcos Sanches Cardozo,
aluno do CEMEI Izadora Bevilacqua de Souza Merenda, e João
Guilherme, da EM Christiano
Carvalho, foram os vencedores.
Os dois alunos receberam

como premiação um diploma
de participação, além de cesta básica, um par de ingressos
do Centerplex e vales compras
entregues por Jéssica Maria
Santos, secretária municipal de
Educação, e Simone Buch, diretora administrativa do SAAE.

Comando divulga dados registrados pela Polícia
Militar no período de carnaval em Barretos
A capitã Esther Silva Santos do 33º BPMI divulgou nesta quinta-feira (4), um balanço
das ocorrências registradas
pela Polícia Militar de Barretos no período de carnaval.
Durante o período, atuaram
nos municípios atendidos pelo
batalhão da PM de Barretos
213 policiais militares.
O comando registrou 611
ocorrências atendidas, com
661 abordagens policiais, 230
autuações de trânsito, 3 ocorrências de tráfico de drogas,
8 flagrantes, com 10 pessoas
presas, 3 condenados capturados, 1 arma apreendida e 2
veículos recuperados.

Prefeitura abre
inscrições para
dois processos
seletivos

Desde o início da pandemia, a empresa adotou diversas medidas
de prevenção visando ao bem-estar dos colaboradores. Página 6

PROERD inicia aulas em
6 escolas municipais na
próxima segunda-feira
Na próxima segunda-feira,
7 de março, seis escolas municipais de Barretos iniciam o
período de aulas do curso do
PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas).
Mais de 200 alunos de 8
salas de aulas receberão os ensinamentos ministrados pelos
instrutores Sargento PM Cássia,
Cabo PM Paula Brito e Cabo
PM Marcos Mariano irão ministrar aulas nas escolas municipais
Fausto Lex, Marlene Carbone
Pereira, Dorival Teixeira, Francisco Corrêa (Na Cachoeirinha-Zona Rural), Leodete Silvério
Jói e Sagrados Corações.
A Sargento PM Cássia ficará responsável por duas salas de aula em uma das escolas
selecionadas, enquanto que a
Cabo PM Paula Brito atuará

em uma sala em outra escola
e o Cabo PM Marcos Mariano atuará nas demais escolas,
com mais de 180 alunos.
A formatura dos alunos que
frequentam o curso está agendada para o dia 13 de junho.

AMA agenda promoção da
galinhada para o próximo domingo
A presidente da AMA (Associação de Amigos do Autista), Sandra
Santos, informou que está agendado para o próximo domingo, dia 6
de março, das 11 às 14 horas, a promoção da galinhada da entidade,
através do sistema drive thru a ser retirado na sede da entidade, na
Rua Chile n° 2015. Os interessados podem fazer a aquisição da adesão pelos telefones (17) 3324-1888 ou 98137-3595.

A prefeitura de Barretos está
com inscrições abertas para dois
processos seletivos. Os editais
podem ser acessados no site da
Secretaria Municipal de Educação
(educacao.barretos.sp.gov.br).
Merendeiro – Inscrições pelo
site, de 23/02 a 09/03. Para constituição de cadastro da função de
merendeiro, com contratação por
tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e pelo inciso IX do art.
2º da Lei Complementar nº 351/2017
com alterações subsequentes.
Professor Eventual – Inscrições
pelo site, de 23/02 a 09/03. Objetiva
a constituição de cadastro de acordo
com a legislação vigente, sendo a
convocação para atuar como eventual e atendimento à necessidade
temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do
art. 37 da Constituição Federal e pelo
inciso IX do art. 2º da Lei Complementar nº 351/2017. Os interessados
deverão conhecer os editais na íntegra, inscrever-se via internet e acompanhar atentamente os cronogramas
de cada processo seletivo.
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Editorial

O que seria do mundo sem as mulheres?
Essa pergunta deve ou deveria estar sempre em nossos
corações, não por motivos
ideológicos ou para levantar
quaisquer bandeiras, não! Mas,
para que em nosso peito se levantasse na mesma proporção
um sentimento de gratidão e de
elogio a tão formosa criatura.
A grandeza da alma feminina é tão impressionante que
o próprio Deus diz que nos
ama como uma mãe ama seu
filho. Ou seja, com um coração de mulher.
A presença da mulher é marcante em toda a história, seja no
paraíso com Eva, na simplicidade de Nazaré ou ao pé da cruz
com Maria, e todas as fiéis seguidoras do Filho de Deus.
É marcante na história bíblica e de nossa salvação, mas
não apenas isso; é presença
que atravessa o lugar religioso
e edifica a sociedade.
Somos presença necessária em todos os momentos da
vida humana, seja para gerar
outra vida, seja para formar
o núcleo social mais forte do
mundo que é a família. Somos
cheias de vida e significado
onde quer que estejamos.
No início do cristianismo,

eram as mulheres as primeiras a
aderirem ao novo caminho, e de
modo quase que imediato as suas
famílias sentiam a diferença.
Os maridos das mulheres
cristãs foram atraídos pelo
testemunho delas, queriam entender de onde vinha tamanha
mudança, ternura, paciência,
alegria e bondade, e quando
menos se imaginava, aqueles
homens rudes, severos e, infelizmente, adúlteros, eram tocados pela graça divina, mudando todo o ambiente familiar, e
por consequência, o social.
Nascia uma nova sociedade
movida pela força do testemunho de muitas mulheres. Era um
verdadeiro contágio do bem, daquelas que desde sempre souberam da importância de também
dar razão ao coração.
O cardeal, Frei Raniero
Cantalamessa, foi assertivo
numa homilia: “As mulheres
seguiam Jesus por ele mesmo,
por gratidão ao bem que dele
receberam, não pela esperança
de fazer carreira no seu seguimento. Não lhes foram prometidos “doze tronos”, nem elas
pediram para sentar à direita e
à esquerda no seu Reino. Seguiam-no, está escrito, “para

o servir” (Lc 8, 3; Mt 27, 55);
eram as únicas, depois de Maria, a Mãe, a ter assimilado o
espírito do Evangelho. Tinham
seguido às razões do coração e
estas não as tinham enganado.
Nesse ponto, a sua presença ao lado do Crucificado e do
Ressuscitado contém um ensinamento vital para nós hoje.
“A nossa civilização, dominada pela técnica, precisa de um
coração para que o homem
possa sobreviver nela, sem se
desumanizar inteiramente”.
E completa: “Não é difícil
entender porque somos tão ansiosos para aumentar os nossos conhecimentos e tão pouco
para aumentar a nossa capacidade de amar: o conhecimento
traduz-se automaticamente em
poder, o amor em serviço”.
Sábias, belas, articuladoras,
cheias de intuição, perspicazes,
inteligentes, trabalhadoras, corajosas, fortes… e ainda assim,
cheias de ternura e amor. Penso
que seja assim o universo feminino, humano e sensível. E por
que não, necessário, como nos
disse acima o grande frei Raniero Cantalamessa.
Por fim, vejo aquele elogio
à mulher do livro de provér-

bios (31,10) e nele me encho
de alegria e exulto no Senhor,
pois ele afirma com toda certeza que a mulher virtuosa é
aquela que teme o Senhor.
E essa mulher que teme o
Senhor, edifica sua casa, honra
seu marido, cuida dos seus filhos, cumpre com seus deveres
sociais, é trabalhadora e assume
grandes lideranças. Essa mulher
pode transformar o mundo. Essa
é a verdadeira mulher de valor:
aquela que é presença marcante
na sociedade, na família, e na fé.
Viva a Mulher!

Alexandra Gonçalves
Missionária da
Comunidade Canção Nova

Dia Internacional da Mulher:
unidade pelo empoderamento
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xa. O Brasil perde para praticamente todas as nações da América Latina, neste quesito, com
exceção do Paraguai e do Haiti.
Em julho do ano passado,
o Brasil ocupava a posição de
número 140 no que se refere
à participação política feminina, em ranking que contempla
192 países pesquisados pela
União Interparlamentar. Não
creio que um sistema de cotas
resolva o problema. Defendo a
equidade e uma campanha permanente de conscientização
sobre a importância do voto
em mulheres e em candidatos
que defendem seus direitos.
Com uma representação feminina mais expressiva, teremos
ainda mais força para continuar
lutando pela erradicação dos
assédios de toda ordem, contra
a violência e a discriminação
entre outros crimes cometidos
contra as mulheres em todas as
classes econômicas e sociais.
NO COMÉRCIO
Na prática, tenho estimulado a participação e a eleição
das mulheres em todas as instâncias. Na Federação dos Comerciários do Estado de São
Paulo (Fecomerciários), entidade que representa a maior
categoria de trabalhadores
urbanos do País, com 12 milhões de integrantes, sendo 2,7
milhões só no Estado de São
Paulo, implantamos o Conselho da Mulher, coordenado
pela atuante Rosana Alarcon,
da Cidade de Fernandópolis.
Dos 71 sindicatos filiados
à federação, temos 12 deRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis,
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e
tem alcance de 12 mil leitores.

CONTINUA NA DIREÇÃO 1
“Afirmar que o vereador perdeu a direção do partido é uma
informação inverídica”, disse Caio
Abraham, coordenador Regional
do PSL a respeito de nota publicada na semana passada sobre a
perda de direção de Fabrício Lemos para Renato Peghim.

SEM REPRESENTATIVIDADE
Nessa guerra de forças entre
apoiar ou não o Carnaval no Parque do Peão, a ACIB, que defende
(ou deveria defender) os interesses da classe empresarial, ficou
em cima do muro. Associados
ficaram chateados com a falta de
posicionamento e de apoio.

CONTINUA NA DIREÇÃO 2
Caio Abraham ainda disse que
a prefeita Paula Lemos vem do
DEM e tem boa relação com Fabrício Lemos, portanto, “não vemos
conflito partidário nenhum no
município. Ou seja, ninguém irá
perder nada, haverá uma composição entre os grupos DEM e PSL.

LOCUTOR DE REZA
O garoto propaganda da
Caixa, Cuiabano Lima, puxou a
reza na solenidade de reinauguração da BR-153 em São José
do Rio Preto, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro
(PL). Será que teve cachê?

RÁPIDO IGUAL TARTARUGA
No próximo domingo (6)
completam dois meses das fortes chuvas que caíram sobre Barretos. E duas das principais ruas
continuam interditadas: Rua 16
e Avenida Dom José de Matos. A
Rua 22 foi liberada, porém, está
cheia de buracos e sem asfalto.

Opinião

O mês de março tem uma
das datas mais importantes do
calendário: o Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado
no dia 8, terça-feira.
A data foi oficializada pela
ONU em 1975, mas é comemorada desde o início do século
20. É uma grande oportunidade
para se destacar as justas reivindicações de muitos direitos,
ainda a serem conquistados.
Uma das conquistas mais
importantes do século passado foi o voto feminino, reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934.
O voto da mulher, no entanto,
era facultativo. Só tornou-se
obrigatório, sendo equiparado
ao voto dos homens, em 1965.
Foi também em março, no
dia 13, em 1934 que pela primeira vez se fez ouvir no Plenário do Palácio Tiradentes, sede
da Câmara dos Deputados, na
então capital federal, Rio de janeiro, uma voz feminina: Carlota Pereira de Queiróz, médica
paulista e primeira deputada federal, eleita pelo voto popular.
REPRESENTATIVIDADE
Segundo o portal da Câmara dos Deputados, as mulheres representam apenas 15%
do total de cadeiras naquela
Casa de Leis. No Senado, a
porcentagem é ainda menor:
12%. Em âmbito municipal,
900 municípios não tiveram
sequer uma vereadora eleita
nas eleições de 2020.
A representatividade das
mulheres na política brasileira,
infelizmente, ainda é muito bai-

PAINEL

RUMO A FOGUEIRA
O Museu de Cera de Olímpia retirou a estátua do presidente russo Vladimir Putin da
exibição ao público. Segundo
a gerência do Grupo Dreams,
que administra o parque temático, a medida se dá em virtude
da invasão das tropas do exército da Rússia à Ucrânia.
PONTE DO RIO QUE CAI
Em situação deplorável há
um bom tempo, a Ponte do Rio
Velho segue de mal a pior. O
prefeito Tuta (PTB) fica aguardando dinheiro do governo
que nunca chega. Há quem
diga que a prefeitura tem verba
suficiente e condições de construir a ponte na estrada rural.
VOLTA DAS PROCISSÕES
A Igreja Católica lançou na
quarta-feira (2) a Campanha da
Fraternidade, que tem a educação como tema deste ano
e deve marcar o retorno das
procissões, suspensas desde o
início da pandemia.

les presididos por mulheres,
participação que precisa ser
ampliada, uma vez que no comércio elas são maioria. Também estamos organizando o
retorno presencial do histórico Encontro intitulado “Mulher Valorizada, Comerciária
Fortalecida”, que em 2021
teve ações virtuais, devido às
restrições da pandemia.
O que nos estimula a continuar nessa luta é o fato de
que, a cada ano, um maior número de instituições nacionais
e internacionais tem ampliado
o espaço para o empoderamento das mulheres.
Este ano, por exemplo, a
ONU ampliou o alcance do
tema para o Dia Internacional
da Mulher, cujo foco é “Igualdade de gênero hoje para um
amanhã sustentável”. A ONU
reconhece a contribuição de
mulheres e meninas em todo o
mundo, que estão liderando a
tarefa de adaptação às mudan-

ças climáticas, mitigação, e
resposta, para construir um futuro mais sustentável para todas as pessoas e para o planeta.
Este ano, os brasileiros terão uma grande oportunidade
para escolher, nas eleições de
outubro, candidatos e candidatas que se alinham a essas
nobres e justas causas.
Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários e da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio

SAUDADES DA VIASA 1
A concessão do transporte
coletivo de Barretos parece não
agradar ninguém. Os usuários
reclamam da qualidade do serviço e do preço da passagem.
Para piorar, o Carnaval que
aconteceu no Parque do Peão
não foi atendido pelo serviço.
SAUDADES DA VIASA 2
Em nota publicada em O
Diário, a prefeitura disse que no
contrato de concessão não consta a linha Parque do Peão. Mas no
edital consta que a nova empresa vai operar as linhas do grupo
já existentes no município. Até
então, a Viasa operava a linha Parque do Peão/ Rio das Pedras.
FESTA PARTICULAR
O Carnaval deste ano obrigou
foliões a apostarem em festas particulares em ranchos e chácaras.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas de que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam.” (Will Smith)

O domingo (06) vai ser de comemoração para Taluana Silva e
Michele Loraschi, que completam dois anos de feliz união. E
o segredo para dar certo é que elas adoram curtir juntas seus
familiares e amigos, e também os momentos da vida, o nascer
e o pôr do sol. Felicidades, e que venha muitos e muitos anos!

Amanhã, sábado (05), é dia de festa e muita alegria
para a empresária Elaine Mussa, que completa mais um
ano de vida. O carinho fica por conta dos filhos Gustavo e
Gontran, e as felicitações dos familiares e amigos!

O lindão, Pedro Carvalho de Oliveira, completou seus 7 anos
no último domingo, 27 de fevereiro, onde o dia foi de festa,
bolo, guaraná e muitos doces na comemoração de seu aniversário. Ele recebeu bastante carinho dos familiares, e os mimos
e paparicos dos pais Rubens e Camila. Parabéns!

Amante da vida, da família e dos amigos, essa é Elaine Cristina,
que brindou mais um ano de vida segunda-feira, 28 de fevereiro. Na data especial, ela recebeu inúmeras felicitações, e o carinho ficou por conta dos filhos Arthur e Rafaela. Tudo de bom!

A segunda-feira, 28 de fevereiro, foi dia de comemoração em torno de Victor
Hugo Magoga Piccart da Silva, que completou seus 11 anos. Para a data não passar em branco, teve festa intimista, com a presença de seus amigos e familiares. O
carinho especial ficou por conta de seus pais, Branca e Magoga (foto). Parabéns!

Segunda-feira (28), teve felicitações e muitos desejos
de realizações para Lê Rodrigues. A pedagoga comemorou seu aniversário em Goiás, ao lado de amigos,
recebendo o carinho dos filhos Eduardo, Giovanna e
Marielly, e de seus familiares. Parabéns Lê!

O mês de março começou com festa para Vilmar de Jesus Farias,
que completou seus 45 anos terça-feira (01). Na data, o aniversariante foi bastante felicitado por seus amigos e familiares, e
o carinho especial ficou por conta de sua esposa Tatiane, e dos
filhos Maycon, Pablo, Igor, Ruan, Bruna e Cauã. Parabéns!
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Vereador Ricardo Bodinho pede melhorias no
sistema de iluminação pública do município
Visando garantir maior segurança à população, o vereador
Ricardo “Bodinho” (PP), solicitou em requerimento à prefeitura municipal, a execução de serviços de manutenção e melhorias
do sistema de iluminação pública em todo o município, uma vez
que há vários pontos na cidade
em que a iluminação pública está
deficitária, muitos destes bastante prejudicados, deixando vários
lugares na escuridão.
O vereador pede também
para que a prefeitura informe o
valor arrecadado e os comprovantes de melhoramento e expansão da rede de iluminação
pública realizados com recursos
da Contribuição para o Custeio
do Serviço de Iluminação Pública (CIP), desde janeiro de 2021

até a presente data, especificando os locais, bem como os que
serão realizados até o final do
segundo semestre de 2022.
“Diante da precariedade da
manutenção da iluminação pública neste município, requeiro com urgência o envio dessas informações para que essas
dúvidas sejam esclarecidas e
sanadas junto à população, a
qual se mostra apreensiva perante a fragilidade do referido
serviço”, disse Bodinho.
“Embora tenha havido um
grande aumento de arrecadação,
não vemos investimentos e melhorias sendo feitos, tanto é verdade que, são constantes as reclamações pela precariedade da
iluminação ou sua ausência pelos
munícipes”, finalizou o vereador.

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e Sebrae-SP abrem inscrições
para capacitação de empreendedorismo para o
Programa Sebrae Delas - 1000 mulheres
Até o dia 10 de março estão abertas as inscrições para
a capacitação do Programa Sebrae Delas - 1000 Mulheres. A
ação, totalmente online, acessível e gratuita, é realizada pela
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
e Sebrae SP, por meio dos Programas Todas in Rede e Sebrae
Delas, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.
As aulas acontecem de 14
a 25 de março, das 9 às 11
horas, com enfoque em habilidades socioemocionais, liderança, empreendedorismo,
formalização e gestão de pequenos negócios.
O público-alvo são mulheres em situação de vulnerabilidade social que desejam assumir o protagonismo das suas
vidas. A inscrição pode ser rea-

O vereador e presidente
da Câmara de Barretos, Paulo
Correa, encaminhou requerimento à administração municipal requerendo a criação de
um programa de contratação de
pessoas com deficiências. Uma
parceria da prefeitura através
de suas secretarias e CAPs,
com treinamento, qualificação
e orientação psicológica.
O vereador destaca que
atualmente em Barretos há

iniciativas como o projeto
Oficinas de Trabalhos Experimentais do frigorífico JBS,
porém, apenas algumas pessoas são contratadas.
“A criação de um programa
ampliará a chance da pessoa
com deficiência ingressar no
mercado de trabalho, visto que
o treinamento será realizado
pelo município e todas as empresas terão acesso para contratação”, disse Paulo Correa.

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

PRESIDENTE PEDE TEMPO PARA A PREFEITA
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL)
pediu aos colegas vereadores um tempinho até o final do ano
para avaliação da prefeita Paula Lemos (DEM). Adiantou
que vai haver várias mudanças na administração e que a chefe do executivo está organizando o seu governo.
FALAR IGUAL VENTO, COMPARA PAÇOCA
“Falar é igual vento. Vai para qualquer lugar”, disse o vereador Paçoca (SD) ao garantir que respeita a bancada da
oposição na Câmara. Acrescentou que nem tudo o que a oposição fala é correto e certo.

lizada até o dia 10 de março.
TODAS IN-REDE
O programa “TODAS in-Rede”, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, visa o empoderamento das mulheres com deficiência do estado de São Pau-

lo, buscando sua autonomia
em diversos pilares como o
acesso à informação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos
afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e
autoestima e liderança.

Segundo dados, no estado de
São Paulo existem mais de 1,9
milhão de mulheres com deficiência. Dos empregos formais
ocupados por pessoas com deficiência, apenas 38% são ocupados por mulheres. Saiba mais no
site do TODAS in-Rede.

Em matemática, estudantes do ensino médio
têm o pior desempenho registrado em 11 anos

O secretário da educação
do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, apresentou na última quarta-feira (2), os resultados do Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) de
2021. Os dados da avaliação
confirmam as perdas irreparáveis causadas pela pandemia e
fechamento das escolas.
As provas foram aplicadas
em dezembro do ano passado
para mais de 642 mil alunos
do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino
médio da rede estadual.
Em média, todos os ciclos
apresentaram queda em comparação à última prova realizada em 2019 e na série histórica. As pontuações obtidas são

Paulo Correa pede criação de
programa para contratação
de pessoas com deficiências

classificadas em quatro etapas de proficiência - Avançado; Adequado; Básico; Abaixo
do básico - que se adequam de
acordo com o ano/série.
Os componentes avaliados
são Língua Portuguesa (LP),
Matemática e área de Ciências
da Natureza, além de redação e
preenchimento de questionário
socioemocional e econômico.
Os resultados da avaliação de Ciências da Natureza
não serão divulgados neste
momento, segundo a secretaria, pois a última avaliação
foi aplicada em 2014 e com o
currículo anterior; portanto,
não há comparabilidade.
Em Língua Portuguesa, a
variação negativa da 3ª série do
ensino médio, no comparati-

vo com a última avaliação, em
2019, foi de 4,1%, saindo de
274,5 para 263,1, mesmo cenário obtido em 2013. Quatro em
cada 10 estudantes apresentaram conhecimentos “abaixo do
básico”. Em Matemática, o recuo ficou em 4,4%, de 276,6
para 264,2 - o pior índice em 11
anos, com 58,7% deles inseridos
na menor etapa de proficiência.
No acumulado entre os
componentes curriculares, o retrocesso de aprendizagem foi
mais evidente no 5º ano do ensino fundamental, que apresentou recuo de 8,5% - 216,8 para
198,2 - em LP e 9,1% - 231,3
para 210,2 - em Matemática,
resultados semelhantes a 2012
e 2013, respectivamente.
Por outro lado, este grupo
apresentou os dois maiores índices em conhecimento avançado, com 15,8% em Língua Portuguesa e 9,9% em Matemática,
em comparação a 2019, quando
estavam no nível adequado.
O 9º ano apresentou perdas de 3,3% em Língua Portuguesa, caindo de 249,6 para
241,3, e 5% em Matemática, a
queda foi de 259,9 para 246,7,
com 56,8% e 51,5%, respectivamente, no nível básico.
Na prática, os resultados

apontam que em língua portuguesa, o aluno que está no 5º
ano apresenta a mesma proficiência de um estudante do 3º
ano do ensino fundamental, no
nível adequado. No 9º ano, a
média do conhecimento se encontra no básico, o que seria
adequado para o 7º ano. Já o aluno da 3ª série do ensino médio
saiu da escola com proficiência
adequada ao estudante do 8º ano
do ensino fundamental.
Em matemática, o aluno que
está no 5º ano está com a mesma proficiência esperada de um
estudante do 2º ano. O aluno
do 9º ano possui conhecimento
adequado para o 5º ano. Na da
última série do ensino médio, o
estudante saiu da escola com defasagem de quase seis anos.
O Saresp 2021 também
foi aplicado de forma amostral para estudantes dos 2º e 3º
anos do ensino fundamental.
Ao todo a aplicação envolveu
mais de 5 mil escolas da rede
estadual e mais de 2 mil escolas
das redes municipal, particular,
SESI e Centro Paula Souza.
Os dados apresentados
são referentes à rede estadual,
sendo que os resultados de redação e socioemocionais ainda serão disponibilizados.

GATO POR LEBRE NA CÂMARA
Não adianta vender gato por lebre. Frase do vereador Ângelo Tegami (PV) na última sessão extraordinária da Câmara
realizada em janeiro. Ele prometeu fiscalizar a contratação
de estagiários pela prefeitura.
SENSIBILIDADE E A MEIA-IDADE
O vereador Carlão do Basquete (PSD) destacou a sensibilidade da prefeita Paula Lemos (DEM) para com os servidores municipais. Lembrou ainda que ele e o colega Paulo
Correa (PL) já estão na meia-idade.
TUCANO PEDE RESPEITO DA OPOSIÇÃO
O edil Raphael Silvério (PSDB) pediu respeito aos colegas da bancada de oposição. Frisou que a Câmara é composta por 17 vereadores pensando diferente. E cada um escolhe
um lado e a forma que quer seguir, concluiu.
ESTELIONATO ELEITORAL, SEGUNDO MALAMAN
De acordo com o vereador Rodrigo Malaman (PSDB), no
primeiro semestre de 2021, Barretos foi vítima do maior estelionato eleitoral de sua história.
TUDO NAS COXAS NO GOVERNO ANTERIOR
Na avaliação do vereador professor Adilson (PL) a administração passada fez tudo nas coxas.
NÃO FAZ POLITICAGEM BARATA
O vereador Juninho Bandeira (PL) sustentou que não foi eleito para brincar de vereador e nem para fazer politicagem barata.
SÓ FALTOU O PAPAGAIO ENTRAR
Segundo o vereador Ricardo Bodinho (PP) houve concurso da prefeitura que aprovou a família inteira. Passou mãe,
pai, tio, irmã. Só faltou o papagaio entrar, ironizou.
FALTA DE VERDADE E MÁ-FÉ
Para o vereador Chafei Neto (MDB) a verdade deve andar ao lado do político. A classe é tão desvalorizada e achincalhada pela falta de verdade que muitos transmitem nas informações, observou. Muitas vezes a falta de verdade vem
carregada de má-fé para confundir a população, sustentou.
OLIVEIRA DEIXA CLARO SUA POSIÇÃO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) deixou claro que
não está jogando a população contra os vereadores.
ANOTE NA AGENDA
A Câmara Municipal retorna às sessões ordinárias nesta
segunda-feira (7), às 19 horas. Na noite de sexta-feira (11), o
carnaval desafia o bom senso.
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Vencedores do “Eco Agito” do Projeto
Super Conscientes recebem prêmios
Próxima atividade do SAAE e Secretaria Municipal de Educação será sobre o Dia da Água
Na última quarta-feira
(02), na praça de eventos do
North Shopping, aconteceu
a premiação dos vencedores do Concurso Cultural de
Máscaras e Fantasias de material reciclável do Eco Agito,
atividade do Projeto Super
Conscientes, realizado pelo
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Barretos e a Secretaria Municipal de Educação.
Marcos Sanches Cardozo,
aluno do CEMEI Izadora Bevilacqua de Souza Merenda,
venceu a categoria Máscaras
com 510 curtidas, somando
Facebook e Instagram do Esquadrão Ambiental. Na sala
de aula, foi trabalhado o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Vida na
Água, e sua máscara representou o Protetor das Águas.
Com 2.471 curtidas, somando também as duas redes
sociais do Esquadrão Ambiental, João Guilherme, da
EM Christiano Carvalho, venceu na categoria Fantasia, que
representou o ciclo da chuva
e da árvore. A ODS trabalhada em classe foi “ação contra
mudança global do clima”.
Os dois alunos receberam
como premiação um diploma de
participação (entregue por Jéssica Maria Santos – Secretária

Municipal de Educação, e Simone Buch – diretora administrativa do SAAE, que representou o
superintende da autarquia), uma
cesta básica, um par de ingressos
para assistirem ao filme “Batman”, oferecido pelo Centerplex
Cinemas, e um vale compras da
loja Kidstok do shopping.
“Foi muito gratificante ver
que as escolas se mobilizaram
na atividade do Eco Agito,
cujo objetivo maior foi conscientizar os nossos pequenos
agentes ambientais que começam, desde já, a se preocuparem com a sustentabilidade do
planeta e a se engajarem em
causas ambientais. Precisamos, de fato, estarmos juntos
e super conscientes de que não

dá mais para levarmos a vida
da forma como estamos levando, sem se preocupar com a
reciclagem ou o reuso de materiais que demoram anos para
se decomporem na natureza”,
enfatizou Waldo Villani Júnior,
superintendente do SAAE.
A Secretária Municipal de
Educação, Jéssica Maria Santos, destacou a importância
do trabalho dos educadores
em sala de aula. “Sem os nossos professores engajados na
causa não teria sido possível
realizar essa primeira ação do
ano no projeto, nessa parceria
com o SAAE, e com o apoio
do North Shopping, do Centerplex Cinemas e da Kidstok.
Agradeço a todos os gestores

que participaram do Eco Agito”, destaca a secretária.
As professoras de Marcos e
João Guilherme, Jane Nicizak
Kawano e Andreia Aparecida
Rosa Ikuma, respectivamente,
também foram presenteadas
com um par de ingressos do
Centerplex Cinemas.
Em março, a próxima atividade a ser desenvolvida pelo
SAAE em parceria com a Secretaria Municipal de Educação será referente ao Dia da
Água, no dia 22, em conformidade com a Lei Nº 81/2021,
que instituiu a Semana Municipal de Conscientização e
Educação sobre o Uso Racional da Água, de autoria do vereador Chafei Amsei Neto.

Campanha da Fraternidade 2022 e Tempo Quaresmal são
abertos por Dom Milton durante missa de imposição das cinzas

Dom Milton Kenan Júnior
presidiu a missa de imposição
das cinzas na noite da última
quarta-feira (02), na Catedral
Divino Espírito Santo, dando
abertura ao Tempo da Quaresma e à Campanha da Fraternidade 2022.
“Mais um ano iniciamos a

nossa caminhada quaresmal
que vai nos conduzir à celebração da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Este é um
tempo favorável, como nos
diz o apóstolo. Para nós este
tempo é dia de salvação. É
quando nós podemos experimentar, ainda mais forte,

o amor e a misericórdia de
Deus.”, disse dom Milton no
início da celebração.
O prelado ainda falou que
“nessa nossa caminhada nós
estaremos sendo animados
também pelo tema da Campanha da Fraternidade que neste
ano tem como tema Fraternidade e Educação”. O lema
deste ano da CF é “Fala com
sabedoria, ensina com amor”,
(Cf. Pr 31,26).
Esta é a terceira vez que
a Igreja no Brasil aprofunda
o tema da educação em uma
Campanha da Fraternidade.
“Que nós comecemos a nos
despertar sobre a importância
de nós recuperarmos a educação. Pai e mãe: lembrar-se
sempre que vocês são os primeiros responsáveis pela edu-

cação dos seus filhos; recuperar a educação nos nossos
lares para que nós possamos
criar novas gerações capazes de discernir e escolher os
melhores caminhos para sua
vida”, apontou o bispo diocesano durante a homilia.
A Eucaristia teve como intenção também rezar pela paz
no mundo, atendendo ao pedido do Papa Francisco.
Em algumas passagens
bíblicas, os cristãos jogavam
cinzas na cabeça em sinal de
luto, penitência ou dor que vivenciavam. A partir do Século
VI, a Quarta-feira de Cinzas
passou a marcar o início do
Tempo da Quaresma na Igreja, que é um período forte de
penitência, jejum, caridade e
conversão para os católicos.

OAB SP dará palestra sobre o controle, por parte de pais
e abrigos, do acesso de crianças e adolescentes à internet

Nesta sexta-feira (4), a partir das 10 horas, a Comissão
de Privacidade e Proteção de
Dados, da Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo
(OAB SP), participará de uma
videoconferência sobre o controle, por parte de pais e abrigos, do acesso de crianças e
adolescentes à internet.
Promovido pela Vara da
Infância e da Juventude de
Penha de França, do Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP), o evento on-line terá

como palestrantes o presidente de Privacidade e Proteção
de Dados da OAB SP, Solano
de Camargo; o membro da comissão, Luiz Philipe Ferreira
de Oliveira; e a advogada especialista em direito e educações digitais, Kelli Angelini.
Segundo o juiz Paulo Fadigas, entre proibir e liberar
totalmente, pais se deparam
com a árdua missão de controlar o acesso à internet dos
dispositivos eletrônicos para
as crianças e jovens.

“E para os gerentes e equipes dos serviços de acolhimento institucional – abrigos,
bem como para os técnicos dos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), a dificuldade é
maior ainda, porque são várias
realidades distintas dos acolhidos institucionalmente”, afirma
o organizador do seminário.
Ainda de acordo com Fadigas, como os casos de abordagem de cunho sexual pela rede
mundial de computadores são
cada vez mais frequentes, faz-se
necessária a discussão do tema
por especialistas, visando a proposição de medidas possíveis
para pais e técnicos dos serviços
de acolhimento/CREAS.
O acesso à videoconferência se dará por meio do
Google Meet. Para receber
certificado de participação,
os interessados devem se ins-

crever em: https://bit.ly/3siYHAs. Saiba mais nesse link
da plataforma Sympla.

Vacinação continua na Estação
Cultura até neste sábado
Aplicação dos imunizantes também ocorre nas
Unidades Básicas de Saúde nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de
Saúde de Barretos informou
que a vacinação de crianças
de 5 a 11 anos e também de
pessoas com mais de 12 anos
acontece na Estação Cultura
até este sábado, 5 de março.
O horário de atendimento é das 8 às 20 horas, nesta
sexta (4) e das 8 às 16 horas,
no sábado (5). Nas Unidades
Básicas de Saúde, os imunizantes serão aplicados nesta
sexta (4), das 8 às 13 horas.
Serão aplicadas a primeira
e a segunda dose em pessoas
com 12 anos ou mais e faltosos;
terceira dose em maiores de 18
anos que completaram intervalo de 4 meses da segunda dose e
dose adicional Janssen para todos que completaram intervalo
de 61 dias da dose única.
Pacientes imunossuprimidos maiores de 18 anos, que
completaram quatro meses
de intervalo da dose adicional
ou terceira dose, já podem re-

ceber a 4ª dose do imunizante
contra a Covid-19.
As crianças de 5 a 11
anos que ainda não se vacinaram poderão receber a 1ª
dose. Também estará disponível a 2ª dose da Coronavac/Butantan para aquelas
que já completaram 28 dias
da primeira aplicação.
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
Os pais ou responsáveis
devem apresentar no ato da vacina um documento da criança
com foto, CPF ou cartão SUS,
e a carteirinha de vacinação
(para receber o imunizante
contra a Covid-19 é necessário
o intervalo mínimo de 14 dias
entre as demais vacinas regulares do calendário infantil).
Para pessoas acima dos
12 anos, é importante levar
um documento com foto,
CPF, e caso já tenha tomado
pelo menos uma dose, a carteirinha de vacinação.

Elaine Marques Chiqueto
é homenageada do Troféu
Mulher ACIB 2022
Homenagem acontece pelo segundo ano consecutivo
e homenageia mulheres inspiradoras para o comércio

A empresária Eliane Marques Chiqueto, proprietária da
empresa Puricampo, é a homenageada da segunda edição do Troféu “Mulher ACIB”.
Desde o ano passado, uma
mulher com história inspiradora no comércio de Barretos é
escolhida por meio de votação
exclusiva entre os integrantes
da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Barretos
(ACIB). Este ano a enquete
realizada no mês de fevereiro
aconteceu de forma on-line
por meio da plataforma Google
Forms com outras 29 indicações. A entrega do troféu está marcada para o dia 8 de março, às 9 horas, no
auditório do prédio da ACIB, com a realização de café da manhã e presença
de familiares da homenageada e de mulheres convidadas pela Associação
Comercial e Industrial de Barretos. Para a presidente da ACIB, Jackelyne
Rossini, a homenagem reflete o protagonismo e o papel da mulher na sociedade, com destaque para a atuação da homenageada deste ano.“A ideia de
homenagear uma mulher com história no comércio nos leva a refletir sobre
o papel e a força da mulher na sociedade. A escolha de Elaine Marques
Chiquetto reflete o protagonismo e história de vida da empresária como inspiração para toda uma diretoria e setor”, comentou Jackelyne Rossini.
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Tereos promove campanha interna de incentivo à vacinação
Desde o início da pandemia, empresa adotou diversas medidas de prevenção visando ao bem-estar dos colaboradores
Com o mote “Carimba que é
saúde”, a Tereos, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol
do país, vem promovendo campanha constante de incentivo
à vacinação contra a Covid-19
entre seus colaboradores.
A empresa está orientando o time - formado por 8,5
mil funcionários - a completar o esquema vacinal contra
o coronavírus, incentivando a
tomada da dose de reforço.
Desde o início da pandemia, em 2020, a empresa tem
adotado diversas iniciativas
de prevenção ao coronavírus,
além de campanhas de incentivo à vacinação.
Entre as medidas, foram
adotados o distanciamento,
uso obrigatório de máscara e
álcool em gel disponível em
todas as unidades, reforço na

higiene de objetos e instalações, limpeza reforçada nos
ônibus de transporte dos colaboradores, contratação de novos ônibus para que os colaboradores viagem utilizando
apenas os bancos próximo à
janela, em grupos reduzidos
por veículo, e revezamento
entre as pessoas para utilização do restaurante e maior espaçamento das mesas.
Além disso, os trabalhadores dos escritórios corporativos adotaram o sistema de
home office, enquanto para o
trabalho essencial de campo,
em que não foi possível atuar
de casa, foram adotadas todas
as diretrizes da Organização
Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Foi criado
um Comitê interdisciplinar de
discussão a respeito da Covid

para tomada de decisão, implementação e comunicação
de medidas que visem preservar a saúde dos colaboradores
e dar continuidade às operações de suas unidades.
Também criou-se o Programa de Apoio e Prevenção
à Covid-19 (PAP Covid) para
ajudar os colaboradores e seus
familiares com a saúde mental. O programa atende os colaboradores e seus familiares
por meio da parceria com a
Social Consultoria, disponível 24 horas, todos os dias da
semana. O contato é realizado
por telefone, de forma gratuita, por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos,
mantendo total sigilo.
Por fim, a comunicação
com a equipe e familiares foi
reforçada, transmitindo infor-

mações aos colaboradores e
seus dependentes por meio de
uma cartilha especial desenvolvida para ajudar no combate e prevenção da Covid-19.
“Estamos conscientes de
que a prioridade é a saúde do
nosso time e de suas famílias. Hoje temos disponíveis
vários imunizantes contra a
Covid-19 e se sabe que, completadas as doses de reforço,
diminuem as ocorrências de
casos graves da doença. Com
essa onda mais recente causada pela variante Ômicron,
é nossa responsabilidade incentivar e apoiar ações sociais
reforçando uma corrente do
bem e conscientizando a todos sobre a importância da
vacina no combate à pandemia”, afirma Carlos Leston,
diretor de RH da Tereos.

Declarada aberta a caça dos documentos para o Imposto de Renda 2022
O prazo para entrega da
Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física 2022 ano base 2021 - deve começar
às 8 horas do dia 7 de março
seguindo até às 23:59:59s do
dia 29 de abril.
A Receita Federal espera
receber mais de 30 milhões
de declarações. Assim, é importante os contribuintes que
são obrigados se organizarem
para a entrega desse documento, evitando atrasos e erros no material.
“Sempre recomendamos
que as pessoas se antecipem.
Exemplo é a própria Confirp
que já estruturou uma área
específica para tratar o tema,
providenciando para os clientes a elaboração, análise e entrega de sua declaração. Mas,
o primeiro passo para esse
trabalho começa com o próprio contribuinte, que tem que
separar o quanto antes os documentos e informações que
servirão de base para o preenchimento desse documento”,
alerta o diretor executivo da
Confirp Consultoria Contábil,
Richard Domingos.
Nos dias que antecedem a
abertura do período do Impos-

to de Renda é interessante uma
mobilização em busca dos documentos e o que não encontrar já ir atrás de uma nova via.
Outro ponto é cobrar também
os informes de rendimentos
das fontes pagadoras e instituições financeiras e recibos de
pagamentos e compras.
Para facilitar esse processo, a Confirp detalhou os
principais documentos para o
Imposto de Renda 2022 e as
informações necessárias para
o preenchimento. Todos os
documentos abaixo referem-se
ao titular da declaração quanto
aos dependentes, cônjuges ou
companheiros relacionados na
mesma quando for o caso:
Informes de Rendimentos:
Bancos e instituições financeiras, inclusive corretora de
valores; Salários; Pró Labore;
Distribuição de Lucros; Pensão; Aposentadoria; Aluguéis
móveis e imóveis recebidos;
Programas fiscais (Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana, dentre outros); Juros
sobre Capital Próprio; Previdência Privada.
Comprovante e controles
de recebimentos de: Doações; Heranças; Livro Caixa e

DARFs de Carnê-Leão; Resgate de Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço; Seguro de
vida; Indenizações; Acordos
com redução de dívidas; Informes de Pagamentos; Assistência Médica; Assistência
Odontológica; Seguro Saúde (médico e odontológico);
Reembolso realizado por
Seguro Saúde e/ou Odontológico; Escolas (creche, pré-escola, ensino fundamental,
ensino médio, superior, pós
graduação, mestrado, doutorado etc); Previdência Privada. Nota: Na ausência dos informes de pagamentos acima,
haverá a necessidade de se
juntar todos os comprovantes
de pagamentos (notas fiscais,
recibos, boletos e outros).
COMPROVANTES PAGAMENTOS E DEDUÇÕES EFETUADAS
Comprovante de pagamento de previdência social:
Recibos de doações efetuadas; Recibos de pagamentos
efetuados a prestadores de
serviços a pessoas físicas e
jurídicas ainda que não sejam
dedutíveis do imposto devido; Comprovantes de pagamentos com gastos com profissionais na área da saúde,
tais como: médicos de qualquer especialidade; dentistas;
psicólogos; fisioterapeutas;
terapeutas ocupacionais; fonoaudiólogos; exames laboratoriais; exames radiológicos
aparelhos ortopédicos; próteses ortopédicas (pernas e
braços mecânicos); próteses
dentárias; cadeiras de rodas;
andadores ortopédicos; assistência médicas e ou seguro
saúde; assistência odontológicas; palmilhas e calçados
ortopédicos (e qualquer outro
aparelho ortopédico destinado
à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros
ou das articulações); Comprovante de pagamento com
despesas com internação, cirurgias (ainda que forem para

fins estéticos).
Comprovantes de Bens e
direitos: e direitos (automóveis, motocicletas, aeronaves,
embarcações, imóveis, títulos
associativos etc); Notas fiscais e
recibos que comprovam a construção, reforma e ampliação de
bens móveis e imóveis; Contratos de empréstimos efetuados
para terceiros (controle do saldo
em 31/12/2021); Demonstrativo
contemplando o saldo de ações
(por ativo) em 31/12/2021 apurados a custo médio; Demonstrativo contemplando o saldo
de criptoativos (por ativo) em
31/12/2021 apurados a custo
médio; Demonstrativo contemplando o saldo ETFs (por
ativo) em 31/12/2021 apurados a custo médio; Demonstrativo contemplando o saldo
de moedas estrangeira (por
moeda) em 31/12/2021 apurados a custo médio;
Dívidas e ônus: Documentos comprobatórios da
aquisição de dívidas e ônus,
consistindo o saldo na data de
31/12/2020 e 31/12/2021; Operações Comuns (mercado a vista, opções, derivativos etc);
Apuração de Ganho de
Capital com Rendas Variável: Operações Daytrade (mercado a vista, opções,
derivativos etc); Memória de
cálculo do Imposto de renda
de Renda Variável com operações comuns e daytrade;
Operações Fundo Imobiliário: Memória de cálculo
do Imposto de renda de Renda Variável com operações de
fundo imobiliário;
Separar também informações gerais: Nome, CPF,
grau de parentesco e data de
nascimento dos dependentes;
Endereços atualizados; Cópia
completa da última Declaração
de Imposto de Renda Pessoas
Física entregue; Dados da conta para restituição ou débitos
das cotas de imposto apurado,
caso haja; Atividade profissional exercida atualmente.

Mesmo com lucros de R$ 175
bilhões, bancos fecham mais
de 12 mil vagas em 2 anos
Os cinco maiores bancos do país fecharam 2021 com
lucro líquido acumulado de R$ 174,9 bilhões em dois
anos e, apesar das altas taxas de desemprego no país,
continuaram demitindo trabalhadores
Nos últimos dois anos com o
mundo vivendo a maior crise sanitária da história e a pandemia
do novo coronavírus agravando
as crises econômica e social, os
cinco maiores bancos do Brasil
fecharam 2021 com lucro líquido acumulado de R$ 174,9
bilhões e, apesar das altas taxas
de desemprego, continuaram
demitindo trabalhadores e trabalhadoras e fechando agências.
Enquanto mais de 650 mil
brasileiros e brasileiras morriam por complicações causadas pela Covid-19, o setor
financeiro, o mais lucrativo do
país, manteve a alta dos juros e
tarifas, aumentou as metas dos
trabalhadores, fechou balanços
com altos percentuais de lucros
mas, apesar de mais ricos, os
banqueiros fecharam cerca de
12 mil vagas de trabalho e reduziram mais de três mil agências,
desde 2020, em todo o país.
Somente os quatro principais bancos do país, Banco do
Brasil (BB), Bradesco, Itaú e
Santander registraram R$ 90,5
bilhões de lucro líquido em
2021, com aumento de 34,7%
em relação ao mesmo período
do ano anterior, acumulando
em dois anos de pandemia, R$
157,6 bilhões de lucro.
Somados à Caixa Econômica Federal (CEF) que divulgou
em seu balanço no final de fevereiro um lucro de R$ 17,3 bilhões - crescimento de 31,1% na
comparação com 2020 -, os lucros desses cinco bancos somam
a bagatela de R$ 174,9 bilhões.
Se contarmos apenas as instituições públicas, o BB e a CEF,
que o governo de Jair Bolsonaro
(PL) quer privatizar apesar dos
imensos lucros em 2021, o valor
chega a R$ 38,3 bilhões. O BB
teve um lucro líquido recorde de
R$ 21 bilhões, um crescimento
anual de 51,4%.
Para Ivone Silva, presidente
do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região, a
economia brasileira passa por
um momento grave, com forte
retração da atividade econômica, elevação do desemprego e
queda na renda das famílias e
os bancos deveriam desempenhar papel importante na retomada do crescimento.
“Os bancos são uma concessão pública e têm um papel social importante no crescimento
de um país. É importante que as
instituições financeiras, responsáveis por cuidar do dinheiro
da população, sejam um instrumento para o desenvolvimento
econômico e não para fragilizar
ainda mais a economia”, diz.

TAXA DE JUROS
Segundo o Sindicato dos
Bancários para pessoa física a
taxa de juros está em 28,66%
ao ano, chegando a 349,62% na
linha de crédito mais cara que é
o cartão de crédito rotativo. Seu
uso em 2021 foi o maior nos últimos 10 anos.
O resultado desta equação foi
o endividamento das famílias,
que alcançou 50,41% de todos
os seus rendimentos e comprometimento da renda de 27,87%
com o Sistema Financeiro. Em
um ano, o percentual de famílias
com dívidas em atraso cresceu
10 pontos percentuais. O cartão
de crédito é o principal vilão do
endividamento dos brasileiros,
87,1% das dívidas referem-se a
esta modalidade.
DEMISSÕES
NA PANDEMIA
Os lucros bilionários também vêm das demissões de trabalhadores, que afetam o atendimento nas agências cada vez
mais lotadas e com riscos de
contaminação pela covid-19.
Para manter seus lucros bilionários, os bancos descumpriram
um acordo de não demissão com
o movimento sindical. E somente
os quatro maiores bancos fecharam quase 12 mil postos de trabalho nos últimos dois anos e fecharam 3.180 agências desde 2020.
Em dois anos, o Bradesco
foi o campeão em redução de
postos de trabalho. Desde 2020,
extinguiu 10.055 vagas, no período, apesar dos R$ 26 bi de
lucro somente em 2021.
O resultado são agências lotadas, trabalhadores adoecidos
e a população sem atendimento adequado. Os trabalhadores
denunciam sobrecarga de trabalho, aumento da exploração e
piora no atendimento ao cliente. Apenas com o que arrecada
com tarifas, a instituição cobre
128,7% de sua folha de pagamento, incluindo a Participação
nos Lucros e Resultados (PLR).
Ivone Silva ressalta que é
importante lembrar que o movimento sindical esteve ao lado
do trabalhador, reivindicando
com os bancos o fim das demissões, o home office, a vacinação
da categoria e a implementação
das regras sanitárias, desde o
início da pandemia.
“Foi uma luta diária, árdua,
que salvou milhares de vidas,
em todo o país, mas a ganância
dos bancos se manteve e, além
de demitir os trabalhadores e
fechar postos de trabalho, aumentaram as metas para garantir seus lucros bilionários”, critica a dirigente. (Fonte: CUT)
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Prefeito Dieb aumenta em 15% o
valor pago no subsídio do transporte
universitário e técnico 2022
Com o reajuste, o subsídio de R$ 200,00 passa a ser no valor de R$ 230,00 para o transporte
do Ensino Técnico e Superior de estudantes colinenses para Barretos e Bebedouro
O prefeito de Colina, Dieb
Taha, reajustou o subsídio do
transporte para estudantes colinenses do Ensino Superior
(Universidades e Faculdades)
e alunos do Ensino Técnico
(Escolas Técnicas), matriculados em instituições situadas
em Barretos ou Bebedouro.
A partir do início do ano
letivo de 2022, o valor do subsídio mensal foi reajustado em
15% (quinze por cento) e passou a ser de R$ 230,00 reais
por aluno. No ano passado, o
benefício custeado pelo município era de R$ 200,00 reais.
Até o momento, a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura cadastrou 242 estudantes colinenses no Ensino Superior e 181 no Ensino Técnico.
Assim sendo, a prefeitura
vai investir recursos próprios
no valor aproximado de R$
900.000,00 (novecentos mil
reais) com o objetivo de motivar a qualificação profissional
desses estudantes colinenses,
incentivando a continuidade dos
estudos e a conclusão do curso,
uma vez que auxiliando o seu
deslocamento está minorando
as suas despesas pessoais.
O subsídio é regulado pela Lei
3.183/2017, sendo que os alunos
recebem o auxílio em 9 parcelas
durante o ano letivo – referente aos

Município mantém subsídio para transporte
de alunos que estudam em Barretos e Bebedouro

meses de fevereiro a junho e de
agosto a novembro, por meio de
depósito em conta bancária, sempre no mês subsequente à comprovação da frequência escolar.
É importante destacar que
para receber o benefício, o aluno deve comprovar residência
em Colina e, mensalmente, o
mínimo de 75% de frequência
escolar. A contratação da empresa que faz o transporte técnico e
universitário é de inteira responsabilidade dos estudantes.
CADASTRO
O cadastramento do Subsídio do Transporte Escolar continua sendo feito na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11 horas e das 13 às 17
horas, somente pelo aluno. Mais

informações poderão ser obtidas
pelo telefone: (17) 3341-1190.
“O subsídio do transporte
escolar técnico e universitário
é mais um investimento muito
importante que fazemos, pois
estamos auxiliando os alunos colinenses no custeio do transporte.
Embora não seja obrigação do
município atender esta modalidade de transporte, estamos incentivando os alunos a se qualificarem profissionalmente para o
mercado de trabalho. Ano passado, atendemos mais de 500 alunos com o subsídio e, este ano,
já temos cerca de 400 estudantes
cadastrados. Quero ressaltar que
o cadastramento continua sendo
feito e que estamos preparados
para atender a todos”, disse o
prefeito, Dieb Taha.

OAB SP celebra o Dia Internacional da
Mulher com a presença de lideranças
femininas na esfera jurídica do país
Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, a
Comissão da Mulher Advogada da OAB SP reúne, no dia
8 de março, um grupo de lideranças femininas na esfera
jurídica para abordar o tema
“Mulheres que fazem o impossível ser possível”.
A abertura do encontro ficará por conta de Patrícia Vanzolini, presidente da OAB SP,
e de Isabela de Castro, presidente da Comissão da Mulher
Advogada da Secional, e contará com as presenças de Cármen Lúcia, ministra do STF;
Josie Jardim, diretora Jurídica
da Amazon Brasil e fundadora do Jurídico de Saias (grupo formado por advogadas de
departamentos jurídicos de
empresas e entidades); Renata

Belmonte, doutora em Direito pela USP, especialista no
tema das mulheres no mercado de trabalho; e Sheila de
Carvalho, advogada de Direitos Humanos na Uneafro Brasil e coordenadora de Direitos
Humanos do Instituto Ethos.
“Hoje, as mulheres represen-
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tam 50% do quadro da advocacia paulista e, neste triênio de
gestão (2022/2024), elas correspondem a 46% do total de cargos diretivos das subseções, taxa
substancialmente acima da cota
de 30% estipulada pelo regulamento de paridade da OAB”,
destaca Patrícia Vanzolini.
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JABORANDI
Município investe R$ 700 mil na 1ª etapa
de revitalização do Centro de Lazer
A revitalização do Centro
de Lazer “Carlos Oscar Vaz
de Almeida” para alavancar o
potencial turístico de Jaborandi está na fase de conclusão
do primeiro lote de investimentos, orçado em cerca de
R$ 700 mil.
O prefeito Silvinho esteve
no canteiro de obras e salientou a importância dos investimentos para realização de atividades esportivas, culturais e
de lazer, incluindo o esporte de
alto rendimento executado em
parceria inédita com o Serviço
Social da Indústria (SESI).
“O espaço, inaugurado em
1996 na minha primeira gestão,
não recebia melhorias há décadas. Esta primeira fase contempla a pavimentação da pista de
atletismo com área de 1.565 m2
com a aplicação de moderno
piso esportivo sintético, homologado pela Associação Brasileira de Atletismo. As melhorias
incluem a recuperação das quadras poliesportivas com estucamento e lixamento de concreto
deteriorado, aplicação de resina
plastificante, pintura com tinta
acrílica sobre a resina, além da
demarcação das faixas”, explicou Silvinho, que salientou que
um dos destaques do novo investimento é a quadra de tênis
com base asfáltica, que recebeu
revestimento de piso com acrílico-polivinílico, tipo “lisonda”.
As arquibancadas do complexo também foram recuperadas e receberam guarda-cor-

Planta do Complexo de Lazer que ganhará um novo
visual com as obras de recuperação e modernização

pos nos acessos e completa
pintura. A iluminação de todas
as quadras será modernizada
seguindo os critérios da Associação Nacional Esportiva
para cada modalidade. As redes elétricas e hidráulicas também estão sendo recuperadas.
PRAIA ARTIFICIAL E
NOVO PARQUE
Paralelamente a estes investimentos, a atual administração trabalha nas obras
de revitalização do espelho
d’água do Centro de Lazer,
que ganhará a primeira praia
pública artificial da região,
além de nova pista de caminhada, quiosques e novo paisagismo. O complexo abrigará também um novo parque
com paisagismo em estilo
tropical contemporâneo, que
segue tendência dos parques
mais modernos do país.

As obras contemplam ainda a construção do Museu de
Arte Rural (MAR), o primeiro
do município para resgate das
tradições culturais de formação do povoado até a emancipação político-administrativa
ocorrida em 1949.
“Estamos finalizando o
projeto executivo de implantação do parque, com área de
aproximadamente 80 mil m2,
que será destaque no interior
do Estado pelo ineditismo do
paisagismo e instalações. Aliado ao fortalecimento da pesca
e atividades náuticas do Rio
Pardo, o parque é uma das estratégias da administração para
criar novos atrativos turísticos,
contribuindo para fomentar a
geração de emprego e renda
à população, que são uma das
prioridades do nosso plano de
governo”, concluiu Silvinho.

Primeiros Socorros à Criança é
tema de ação da Faculdade de
Medicina no North Shopping
Nos dias 12 e 13 de março, o
North Shopping Barretos recebe
a ação “Primeiros Socorros no
Atendimento à Criança”, com os
alunos da LACIPE (Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica) do
curso de Medicina da Facisb (Faculdade de Ciências da Saúde de
Barretos) Dr. Paulo Prata.
Os estudantes darão as noções básicas de primeiros socorros dos pequenos em situações
de engasgo ou afogamento,
além de passar dicas de prevenção de acidentes. Tudo sob a
supervisão do médico responsável, Dr. Wilson Elias, da Facisb.
“Os visitantes poderão
participar destas oficinas com
os alunos durante os procedimentos de primeiros socorros,
com a utilização de bonecos

entre outros equipamentos. É
muito importante que mães e
pais saibam como agir naqueles momentos em que o bebê
se engasga, seja com bebida ou
comida, e também em situações de afogamentos, até que a
ambulância do SAMU chegue
ao local”, diz Ricardo Martins Marques, gerente geral do

North Shopping Barretos.
As atividades acontecem
na Praça de Eventos, em frente à loja da Claro, das 14 às
18 horas. O evento é realizado
em parceria com as clínicas
OdontoCompany, NS Diagnósticos e o ST. Peter Medical Center, que tem unidades
instaladas no North Shopping.

