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REFORMA ADMINISTRATIVA: O COMEÇO DO FIM DO SERVIÇO PÚBLICO - Antônio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, retrata neste artigo de opinião, sua visão sobre a reforma administrativa, uma proposta que o governo federal prometeu aprovar neste
ano de 2020, que deve atingir os quadros de servidores públicos municipais, estaduais e federal. Segue.
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SAAE prevê entregar novo poço
profundo e reservatório em junho
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) de Barretos confirmou nesta quinta-feira (9) a abertura do processo de licitação para contratar a
empresa responsável pela perfuração e construção de mais
um Poço Profundo e Reservatório de Água em Barretos.
Poço e reservatório serão
construídos entre os bairros Santa Cecília e San Diego, pontos
mais altos da cidade, considerado fator importante para distribuição pelos técnicos do DAEE
(Departamento de Águas e
Energia Elétrica), responsável
pela elaboração do projeto.
“Vamos realizar a perfuração e construção com recursos
próprios, porque queremos
melhorar e acabar com os problemas de abastecimento de
água, principalmente nos bairros mais altos do município”,
ressaltou a superintendente do
SAAE, Elaine Gomes.
A expectativa é de que as
obras comecem no final de fevereiro, “o mais tardar nos primeiros
dias de março”, segundo Elaine
Gomes. “A previsão de conclusão das obras e início da operação
é junho deste ano”, frisou a superintendente da autarquia.

Empresário Paulinho
da MP recebe
convite para
disputar eleição para
prefeito de Barretos

O empresário barretense
Paulinho Sérgio Soprano, o conhecido Paulinho da MP, recebeu nesta semana, convite para
disputar as eleições de 2020,
como candidato a prefeito de
Barretos. O convite foi confirmado pela direção do diretório
municipal do PRTB de Barretos.
De acordo com o diretório municipal, o empresário Paulinho
da MP ainda não decidiu aceitar a candidatura, mas recebeu
o convite com muito carinho e
pediu alguns dias para decidir.
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Conheça os ganhadores da Campanha Natal Encantado da ACIB

A ACIB sorteou na manhã desta quinta-feira (9),
uma moto zero quilômetro
e 10 vales-compras de R$ 1
mil cada, junto aos cupons
distribuídos pela Campanha
Natal Encantado.
A consumidora Taynara
Helena, que comprou na Relojoaria Orient, foi premiada com
uma moto Honda Start 160.
Outras 10 pessoas foram contempladas com vales compras
que serão utilizados nas lojas
participantes da promoção.
De acordo com Paulo Sergio Soprano, a luta para promover a campanha foi grande. “Todos os diretores se empenharam
para garantirmos a parceria com
a prefeitura e proporcionar a

decoração natalina. Os prêmios
também foram uma atração a
parte”, comentou Soprano.
Para o presidente do Sincomercio, Roberto Arutim, o resultado da campanha foi muito
positivo. “A promoção e a decoração movimentou o comércio.
Em 2020, o objetivo é dobrar o
número de lojas participantes e
oferecer uma premiação ainda
mais atrativa”, destacou Arutim.
A entrega dos prêmios está
prevista para o próximo dia 22, às
10 horas, na sede da associação.
Os ganhadores dos vales-compras são: Stefania F. Mariano (Chavitta Modas), Cleonia
Sousa dos Santos (Chavitta Modas), Janaina Sagioratto (Perfumaria Emy), Priscila Mota Ca-

Prorrogado prazo para o Censo Previdenciário
dos servidores municipais de Barretos
O censo cadastral previdenciário para os servidores titulares, de
cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes,
do poder Executivo e Legislativo, de autarquias, vinculados ao RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social) do município de Barretos está
prorrogado até o dia 3 de fevereiro de 2020. Os servidores públicos
deverão atender a convocação e se apresentar no setor de Recursos
Humanos de sua respectiva secretaria municipal, munidos de todos os
documentos pessoais, inclusive de seus dependentes. O não atendimento implicará no bloqueio da remuneração do servidor, sendo liberado após o recadastramento no mês subseqüente. Estão incluídos no
recadastramento, os servidores do SAAE, Câmara Municipal e do Instituto de Previdência, inclusive os servidores cedidos para outros órgãos
da esfera estadual, federal, outros municípios, sindicatos, etc. O censo
previdenciário segue determinação de legislação federal 10887/2004
que estabelece que os Regimes Próprios de Previdência devam recadastrar os servidores da ativa a cada cinco anos.
APOSENTADOS - Os servidores inativos (aposentados) devem se
apresentar ao Instituto de Previdência do Município de Barretos anualmente, sempre no mês de aniversário para fazer o recadastramento.

venagli de Souza (Perfumaria
Emy), Raquel G. Ferreira (Tecidos Jóia), Enzo Gabriel (Tecidos Jóia), Talita Borges (Silvia
Presentes), Wellington Cordeiro Rossini (Botânica - Casa do
E.P.I), João Batista Machado

(Barretense Supermercados),
Soraya Silva Araujo (Barretense Supermercados), Alfredo
Kobayashi (Supermercados
Passador) e Humberto Machado Borges (Puricampo Agropecuária). (Foto: Igor Sorente)

Feirão do Emprego: Tereos
abre 450 vagas na região
A Tereos inicia em janeiro o processo de seleção e contratação dos
safristas que vão atuar nas
unidades do grupo na safra
20/21. O “Feirão do Emprego” ocorre dia 18 de janeiro, em Barretos, visando o
preenchimento de 450 vagas nas unidades Mandu e São José (foto). Para se candidatar, é necessário residir em Colina, Barretos, Guaíra, Jaborandi, Severínia ou Cajobi.
Os interessados deverão comparecer entre 8 e 17 horas, portando currículo, carteira de trabalho, CNH ou CPF originais e cópia dos documentos,
no Ginásio de Esportes João Batista da Rocha, o Rochão, localizado na
Avenida Conselheiro Antônio Prado, s/n, ao lado do shopping. As entrevistas serão realizadas até às 14 horas. Após esse horário, serão recebidos
apenas currículos. Mais informações pelos telefones (17) 3341-9300 ou
3330-1360 ou pelos sites das prefeituras de Barretos, Colina e Guaíra.

Grêmio recebe
exposição de
Renato Amisy

Acontecerá a partir da
próxima quinta-feira, dia 16,
na sede social do Grêmio Literário e Recreativo, a exposição do artista plástico Renato
Amisy. O evento será aberto
às 20 horas com um vernissage para dar as boas-vindas
aos visitantes. Haverá, também, a participação do dueto
com o violinista Diogo Silva e
o pianista Fernando Faria. A
exposição ficará no living até
26 de janeiro. Horários de visitação para sócio e não sócio
será de segunda a sexta-feira,
das 14 às 17 horas e das 20 às
23 horas, e sábado e domingo, das 20 às 23 horas.
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Editorial

Reforma administrativa:
o começo do fim do serviço público

Antônio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, retrata neste artigo de opinião, sua visão sobre a reforma administrativa, uma proposta que o governo federal prometeu aprovar neste ano de 2020, que deve atingir os quadros de servidores públicos municipais, estaduais e federal. Segue.
A reforma administrativa
pode significar o fim do serviço público. Ainda não há texto
oficial, que deve ser enviado ao
Congresso Nacional neste início
de 2020, mas a equipe econômica
já fala sobre algumas propostas.
Uma delas trata do fim da
estabilidade. Inclusive, no final
de 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a
estabilidade não será mais automática. Para ele, o servidor deve
conquistar esse direito depois de
anos de trabalho e de avaliações.
Essa ideia pode até funcionar na
teoria, mas na prática prejudicará
os bons profissionais.
Ao contrário do que muitas
pessoas acreditam, a estabilida-

de não existe para privilegiar os
preguiçosos. Ela foi estabelecida
para evitar que servidores públicos sejam demitidos por questões ideológicas. Ela é essencial,
principalmente, em momentos
em que a polarização é forte.
É por isso que sou crítico à
ideia do ministro. Se o servidor
não estiver protegido dos interesses políticos dos partidos e de
seus membros, o muito provável
que haja um grande número de
demissões injustas em períodos
de troca de gestão nos governos
(federal e estaduais) e nas prefeituras, principalmente em cidades
do interior, onde o coronelismo
ainda é presente.
Há políticos que ignoram que

servidores públicos trabalham para
o povo, não para eles.
Não descarto a importância
das avaliações periódicas. Porém,
acredito que elas não devem servir para conceder a estabilidade.
O correto é utilizá-la para definir se o servidor está garantindo
resultados a fim de providenciar
melhorias. Caso o trabalhador
não esteja correspondendo ao cargo que ocupa, seus superiores têm
a oportunidade de identificar os
problemas e corrigi-los.
Outra fase da reforma, segundo o ministro, prevê mudança no
plano de carreira, passando de
300 carreiras para no máximo
30. Novos servidores não seriam
contratados em primeiro nível,

apenas em carreira em níveis elevados. Ainda não há mais detalhes sobre esse tópico, mas desde
já repudio essa possibilidade. A
quem interessa essa diminuição?
Certamente que não ao povo.
A principal razão para essas
mudanças, segundo o governo,
é a necessidade de cortar gastos.
Talvez eu acredite nela quando
deputados federais e senadores
que defendem a reforma administrativa cortarem seus próprios
salários e penduricalhos.
Atualmente, o Congresso Nacional custa R$ 10,8 bilhões ao
ano. Trata-se do segundo maior
gasto legislativo do mundo. Se esperam sacrifícios dos servidores,
que comecem dando o exemplo.

Opinião

Agro em Janeiro: 2020 começa movimentado

Resumo do agro de dezembro e os cinco pontos selecionados para janeiro
Nas notícias em destaque do
mundo, neste mês, temos a expectativa da assinatura da fase de um do
acordo entre Estados Unidos e China
ainda em janeiro, e uma nova incerteza de grande dimensão vinda da
tensão entre EUA e Irã.
Em outros tempos, o temor seria maior em termos de influência
nos preços de petróleo e de outros
produtos, mas ainda assim não se
sabe se a temperatura vai subir
afetando o comércio mundial com
uma possibilidade de guerra.
Entramos em 2020 com muitas
dúvidas aos produtores americanos
de grãos. A promessa feita pelo
Presidente Trump de que a China
dobraria as compras que vinha fazendo antes do problema comercial
ainda não chegou, há incertezas sobre o que plantar no verão e, ainda,
os riscos climáticos tradicionais. Situação de desânimo, que será muito
explorada neste ano eleitoral.
Para fazer frente à crise da
peste suína africana, o governo
da China colocou um investimento de US$ 7 bilhões à disposição
dos grandes produtores de suínos
para aumentar a fabricação via
inclusão de pequenos produtores,
por meio de aquisição ou leasing
de parte ou do total das pequenas
produções, ou seja, um movimento de “empresas âncora” no qual
os mais tecnificados cuidarão dos
menos na região que estiverem.
Mas a situação da peste suína
africana na Ásia e em outros locais do mundo segue piorando, o
que tem impactado positivamente
nossas exportações e os preços de
carnes, como será visto adiante.
As tarifas de importação de alguns produtos em 2020 também poderão ser reduzidas, principalmente
as carnes. Isto terá impacto favorável para o Brasil. Em novembro, as
importações chinesas de carne suína
foram 151% maiores que no mesmo
mês de 2018. De janeiro a novembro
estavam quase 60% maiores.
Como era esperado, o novo go-

verno anunciou que as tarifas de exportação na Argentina subiram de
25% para 30% na soja, no milho e
no trigo de 7% para 12% e a carne
de 7% para 9%. Espera-se que o aumento dos impostos de exportação
de grãos eleve a arrecadação do país
em US$ 750 milhões. Ou seja, mais
uma transferência de renda de quem
produz, provavelmente para políticas assistencialistas.
Nas notícias do Brasil, a expectativa sobre a economia, de acordo
com relatório Focus de 6 de janeiro
do Banco Central, segue otimista
com o IPCA em 3,60% para 2020,
crescimento do PIB de 2,3%, Selic
em 4,50% e o câmbio também se
mantém no patamar do fechamento de 2019 de R$ 4,10, com decréscimo de um centavo para 2020.
Ou seja, o mercado aposta
que em 2020 teremos um câmbio
entre R$ 4 a R$ 4,10. Na minha
opinião, o real se valorizará mais
e o intervalo será mais no final do
3 que no início do 4.
A balança comercial fechou o
ano com US$ 46,7 bilhões de saldo,
o menor desde 2015 e 20% menor
que 2018. Houve menos espaço
na economia mundial, com quedas
relevantes nas compras da China
(mesmo aumentando nas carnes) e
da Argentina, principalmente.
O saldo veio das exportações
de US$ 224 bilhões (caíram 7,5%)
e importações de US$ 177,3 bilhões (queda de 3,3%).
Em relação ao andamento da
nossa safra, a CONAB, em seu boletim de dezembro, espera uma produção de 246,6 milhões de toneladas
de grãos, um incremento de 1,9%
sobre a safra anterior, representando
4,6 milhões de toneladas a mais.
Já para a área cultivada a estimativa é de 64,2 milhões de hectares, 1,5% acima do ciclo passado.
A área de algodão deve crescer
1,6% e a de soja 2,6%. Para o milho
primeira safra o crescimento está
estimado em 1,2% (4,2 milhões
de hectares) e a produção em 26,3
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milhões de toneladas; já na segunda
safra são esperadas 71 milhões de
toneladas do grão e na terceira safra
1,16 milhão de toneladas.
As exportações do agro totalizaram US$ 8,21 bilhões em novembro
(dezembro ainda não foi publicado),
crescendo 1,0% com relação ao
mesmo período de 2018.
O complexo soja teve ligeira queda de 0,8% atingindo US$
2,34 bilhões (apesar que vendemos 5,2 milhões de toneladas de
soja ao mundo em novembro,
recorde para o mês); produtos florestais caíram 19,2% com valor de
US$ 916,71 milhões; já cereais,
farinhas e preparações cresceram
13,9%, movidos pelo milho, totalizando US$ 780,12 milhões. Algodão e suco de laranja obtiveram
embarques destaques, o primeiro
com US$ 412 milhões (+12,3%)
e o segundo com US$ 241,25
milhões (+174,4%). Nas importações houve queda de 8,6% com
valor de US$ 1,08 bilhão, deixando o Brasil com saldo positivo de
US$ 7,13 bilhões na balança.
Vejam o efeito China nos resultados de novembro: as exportações
brasileiras de carnes trouxeram no
mês US$ 1,6 bilhão, 22% acima de
novembro de 2018. Para a China
foram vendidos US$ 685,9 milhões
e em novembro de 2018 US$ 253,1
milhões. Somando-se a Hong Kong
(US$ 148 milhões) mais de 53% das
carnes foram compradas pelos dois.
A carne bovina teve aumento
de quantidade e de preços, vendendo US$ 845 milhões no mês,
e para a China foram quase US$
490 milhões, quatro vezes mais.
No frango, vendemos US$ 531 milhões, sendo 23% para a China e
nos suínos US$ 150 milhões com
50% indo à China. Exportações de
suínos cresceram 16,2% em 2019.
Em 2019 batemos nosso recorde na exportação de milho. Foram
praticamente 45 milhões de toneladas, 88% a mais que a safra anterior.
Na soja, as exportações caíram do
recorde de 83,8 milhões para quase
78 milhões de toneladas. Ainda um
bom número, mesmo com a queda
de compras chinesas.
Segundo o Valor Data, o preço
médio da soja (em dólar) em 2019
foi 4% menor que o de 2018 e 40%
menor que o de 2012. A expectativa para 2020 é de ligeira elevação
na Bolsa, com melhor relação entre

EUA e China, e consequentemente,
prêmio menor no Brasil.
O café também melhora com
o consumo forte e menor produção. Cenário bom para a pecuária
também em 2020 com mercados
internos e externos demandantes e
oferta apertada. Exportações devem
aumentar mais de 10%. Laranja
também terá um ano bom de preços,
com a provável menor safra.
A comercialização de defensivos atingiu US$ 11,5 bilhões na safra 2018/19. Houve aumento de 7%
em volumes e diminuição de 5% no
valor, pela desvalorização do real. É
o maior mercado do mundo.
A soja é o maior mercado e os
defensivos representam, de acordo com estudo do Rabobank, 32%
do custo de produção, com preços
mais altos em reais.
Os cinco fatos do agro para
acompanhar agora, diariamente,
em janeiro são:
1) O andamento da nossa safra e o comportamento do clima.
Além da nossa, acompanhar o andamento da safra na Argentina.
2) China e Ásia: seguir os impactos da peste suína africana na
Ásia nos preços e quantidades de
carnes importadas do Brasil;
3) A provável assinatura da
fase um do acordo comercial China e EUA e pressão nos preços
dos nossos produtos;
4) Questão geopolítica EUA x
Irã e impactos no petróleo, segurança e importações do Oriente Médio;
5) O andamento das reformas
no Brasil, o crescimento e seus
impactos ao agro e ao câmbio.
Marcos Fava Neves
Professor Titular (em tempo parcial)
das Faculdades de Administração
da USP em Ribeirão Preto e
da EAESP/FGV em São Paulo,
especialista em planejamento
estratégico do agronegócio

A REVOLUÇÃO
que leva à ELEVAÇÃO!
Existe, e é perceptível no
coração de cada pessoa, um
desejo por aquilo que é grande, permanente, eterno, mesmo
que o meio para alcançar isso
seja nos afeiçoar às pequenas
coisas, escolher o caminho da
renúncia, da humildade, do desapego, da santidade.
Somos impulsionados pela
Palavra de Deus a buscar as coisas
do alto: “Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá
do alto, onde Cristo está sentado à
direita de Deus” (Cl 3,1).
Claro que este anseio pode
nos fazer buscar suprir esse desejo de várias formas, por vários
meios, mas existe um caminho
certo, ou melhor: existe Alguém
que é o Caminho, a Verdade e
a Vida, e é Ele que realiza nos
corações e nas vidas uma verdadeira REVOLUÇÃO, que nos
levará a uma ELEVAÇÃO.
Estamos diante da conclusão de um ciclo, onde depois
de declararmos “Eu sou Revolução Jesus”, assumimos uma
postura de vida proclamando
“Eu Vivo a Revolução Jesus”,
para então, neste ano de 2020,
podermos juntos dizer: “Eleve
a Revolução Jesus!”
Esta é a proposta do Acampamento Revolução Jesus de
2020, pois entendemos que a experiência pessoal e concreta que
fazemos com Cristo nos ELEVA,
amplia nossa visão, nossa compreensão, traz sentido à nossa
existência, pois fomos criados
para aquilo que é (do) “alto”, que
é Eterno, que permanece.
A encarnação de Cristo, a
sua paixão, morte e ressurreição resgataram nossa dignidade e nos elevaram à condição
de filhos amados de Deus.
É LEVE a Revolução Jesus,
porque o próprio Salvador afir-

mou: “...meu jugo é suave e meu
fardo é leve…” (Mt 11,30). Não
é um peso viver o Evangelho, a
vida nova que Cristo nos trouxe,
mas é através dele que alcançaremos a verdadeira liberdade de
Filhos de Deus.
E LEVE a Revolução Jesus,
pois uma característica muito peculiar de quem faz uma experiência revolucionária com Cristo é
a de propagar, anunciar, viver o
mandato de Cristo: “Ide por todo
o mundo e pregai o Evangelho a
toda criatura.” (Mc 16,15).
Portanto, a experiência do Revolução Jesus nos ELEVA e viver
essa vida nova proposta por Ele,
não é pesado, É LEVE. Depois
que eu descubro isso, através da
minha experiência pessoal com
Ele, não consigo conter, então,
levo isso a outras pessoas.
Por isso impulsionamos a
cada um: viva E LEVE a Revolução a todos os lugares, a todas as
pessoas, em todos os contextos,
pois acreditamos que a transformação do mundo, a Revolução
deste mundo, só é possível por
meio de Cristo, a partir da mudança no interior de cada pessoa,
na mentalidade, na transformação do coração, na vivência radical do Evangelho; isto é, no amor
que tudo crê, tudo espera, tudo
suporta... “O amor jamais acabará” (I Coríntios 13,8).
É essa convocação que fazemos a cada jovem: viver
a Revolução Jesus e por ela
ser elevado. Uma experiência
transcendente, alta, cheia de
sentido e de razão para viver.
Basta querer, basta crer, basta viver, SER REVOLUÇÃO
JESUS e por ela se ELEVADO!
Tiago Marcon
Missionário da Comunidade
Canção Nova, apresentador do
programa de TV “Revolução Jesus”
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser; um objetivo. Nós como seres humanos,
temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que apesar de as vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar.” (Irmã Dulce)

O estudante de Direito, Leonardo da Costa Silva, completou seus 21 anos terça-feira
(08/01). Ele foi bastante cumprimentado por seus familiares e amigos, e o carinho
especial ficou por conta da irmã Gabi, e dos pais, Vilma e Adriano (foto). Parabéns!!!

Graziele Brandt é coordenadora pedagógica infantil e durante
o recesso escolar encara sua outra atividade, personal trainer
em um luxuoso Navio da Costa Cruzeiro. Esbanjando saúde,
Grazi, após as atividades tem a oportunidade de conhecer
vários destinos nacionais e internacionais. Tudo de bom!!!

Thiago Marçon, modelo e empresário do ramo de joias, esteve
dia desses na cidade maravilhosa. Ele curtiu o Show Buteco
Rio, no Parque dos Atletas, com as apresentações de Felipe
Araújo, Xand Avião e o embaixador Gustavo Lima. E claro que
Thiago ficou no melhor lugar da festa, ao lado da Embaixadora Andressa Suita. Tá com tudo esse garoto!!!

Na quarta-feira (08/01) Rosana Faria celebrou mais um ano de
vida, e passou a data especial rodeada de seus familiares, do
esposo Getúlio, seus filhos Natália e Túlio, dos netos Joaquim
e Thomaz, e sua nora Amanda. Tudo de bom!!!

Destaque para
a dupla Rodrigo & Matheus
que no último
sábado (04/01)
fizeram uma
super apresentação no Butecando 2020, e
logo após fizeram um show
beneficente em
prol a comunidade de Santos
Reis em Barretos. Sucesso
meninos!!!

Thiago Silva, completou 2.3 na última terça-feira (07/01). O estudante de Educação
Física não vai deixar passar a data em branco
e comemora neste final de semana seu niver
com festa temática, ao lado de amigos especiais e familiares. Felicidades Thiago!!!

Jeandra Sartori
está a todo vapor
para a Festa
Boteco e Balada
que acontece no
dia 8 de fevereiro
na Chácara do
Saul. Show ao
vivo com José &
Diogo, DJ Thomazini, entre outras
atrações. São 12
horas de festa!!!

Flash em Cristina Soares, CS
Makeup, que após suas pequenas férias está de volta
com tudo, e promete arrasar
ainda mais nas maquiagens
e deixar suas clientes belíssimas. A agenda de 2020
já está aberta, não perca
tempo e entre em
contato pelo Instagram:
@cristinasoaresmakeup

Maria Júlia Mendes Pinto, tem apenas 13 anos, mas já sabe o
que é bom, ficar na moda com as novidades da Outlet 20. Ela
veste vestido moletinho branco com estampa rosa. Na loja
você outras opções de cores com os tamanhos que vão do P ao
GG. Outlet 20 a moda dos R$ 20,00!!!
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Empresário Paulinho da MP
Instituto Rosentino Bispo é
recebe convite para disputar declarado de utilidade pública
eleição para prefeito de Barretos

O empresário barretense
Paulinho Sérgio Soprano, o
conhecido Paulinho da MP,
recebeu nesta semana, convite para disputar as eleições de
2020, como candidato a pre-

feito de Barretos.
O convite foi formulado pelo
vice-presidente da República,
General Mourão, e confirmado
pela direção do diretório municipal do PRTB de Barretos.
De acordo com a direção do
partido, nas próximas semanas,
o partido tem reuniões marcadas em São Paulo onde o empresário, que também é presidente da Associação Comercial
de Barretos, estará se reunindo
com deputados e, também, com
o vice-presidente da República,
General Mourão.

De acordo com o diretório
municipal, o empresário Paulinho da MP ainda não decidiu
aceitar a candidatura, mas recebeu o convite com muito carinho
e pediu alguns dias para decidir.
“Tudo leva a crer que o
empresário irá aceitar o convite, tendo em vista que o seu
nome está muito cogitado nos
bastidores políticos da cidade de Barretos. Paulinho, que
não é político, tem feito um
trabalho fantástico junto à
ACIB”, afirmou o diretório do
PRTB por meio de nota.

Correios iniciam distribuição de carnês
do IPTU na próxima segunda-feira
Vencimento do valor integral e da primeira parcela é em 10 de fevereiro
A distribuição dos 57.150
carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos
imóveis de Barretos começa a
ser feita pelos Correios na próxima segunda-feira, 13 de janeiro. O pagamento integral
ou da primeira parcela deve ser
feito até o dia 10 de fevereiro.
Já as demais parcelas vencem
sempre no sexto dia útil do mês.
Conforme lei municipal,
o pagamento à vista em cota
única garante 10% de desconto para todos os imóveis e mais
15% de desconto adimplentes
com o IPTU anos anteriores.
Até o ano passado, o percentual
era de 10%. Portanto, em 2020,
o contribuinte ganha mais 5%.
Os proprietários de imóveis que aderiram ao desconto complementar na prefeitura
poderão, também, ter até 20%

de descontos complementares,
desde que tenham árvore plantada na calçada, número bem
visível no imóvel, caixa de
correio instalada, boa visualização para medição do hidrômetro e relógio de energia, e
lixeira colocada na calçada.
Para quem optar por pagamento parcelado os descontos
também estão previstos em
lei, sendo 5% para adimplentes até a data do vencimento e
metade do desconto complementar para cada item, chegando até possíveis 10% de
desconto total. Todos esses
benefícios são garantidos para
quem paga o tributo em dia.
Os proprietários que desejarem adiantar o pagamento
do imposto em parcela única
e ainda não estiverem com o
carnê em mãos, podem pro-

curar a unidade do Poupatempo de Barretos, localizado na Alameda de Serviços do
North Shopping, e pegar um
boleto impresso na hora ou
conseguir o boleto no site da
prefeitura pelo link www.barretos.sp.gov.br/iptu.
Os que optarem pelo parcelamento devem aguardar a
chegada do carnê.
NOVIDADE
O Departamento de Receita informa que a novidade
deste ano é que o pagamento
do IPTU poderá ser feito em
qualquer agência bancária,
pois a Prefeitura adotou a forma de boleto registrado.

A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Saúde, informa
que no período de manutenção do veículo Castramóvel,
serviço itinerante de castração de cães e gatos, as castrações serão realizadas no
Centro Veterinário, localizado na sede da secretaria, na
Avenida Ibirapuera, 177.
Para a realização das castrações de cães e gatos, o proprietário do animal deverá se
dirigir previamente na secretaria de Saúde, no Setor da Vigilância Sanitária, no período
das 8 às 12 horas, de segunda

a sexta-feira, munido de RG e
comprovante de endereço.
O munícipe, então, preencherá a ficha de inscrição do
animal e logo após será informado sobre a data em que
deve levar o animal para efe-

tuar o procedimento.
Segundo o coordenador da
Vigilância Sanitária, Marco
Antônio Rocha, as inscrições
estão abertas e as cirurgias terão início a partir da próxima
segunda-feira, dia 13.

Castrações serão realizadas
no Centro Veterinário

Foi publicado no Diário
Oficial do estado na última
sexta-feira (3), a lei que torna
o Instituto Rosentino Bispo,
em Utilidade Pública Estadual.
O projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual, Sebastião Santos (PRB)
e assinado pelo governador em
exercício, Rodrigo Garcia. “É
um momento muito gratificante para nós”, disse o presidente, Anderson de Souza Alves.
O Instituto Rosentino Bispo fez mais de 26 mil atendimentos no ano de 2019 com
pessoas acima de 60 anos nas
áreas médica, odontológica,
fisioterápica e psicológica,
bem como em grupos de convivência e de assistência social. Também abriu as portas
para atendimentos para crianças com balé, dança, informática e capoeira.
Para Anderson Alves, a conquista vem mostrar que o instituto está no caminho certo. “O
deputado está sendo uma ponte
importante para as entidades de
Barretos”, acrescentou o presidente da entidade.
A conquista se deve à dedicação da instituição em buscar os documentos e mostrar
o que está sendo realizado,
lembrou o deputado Sebastião
Santos. “A partir de agora a

instituição está apta a participar de todos os programas do
Estado, principalmente o que
for ligado ao atendimento de
idosos”. disse Santos.
O INSTITUTO
O Instituto Rosentino Bispo foi inaugurado em 2013.
Em 2018, Anderson de Souza
Alves assumiu a presidência e
iniciou a reforma da sede si-

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

tuada no bairro Nova Barretos. Passados 20 meses de
gestão, o número de assistidos passou de 300 para 1.800
e atende gratuitamente idosos
e crianças. No final de 2019
inaugurou a segunda unidade,
no bairro Leda Amêndola. A
terceira unidade no bairro Nadir Kenan será aberta no início deste ano.
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IRCAD Barretos é a primeira instituição brasileira a
conquistar “acreditação” do Colégio Americano de Cirurgiões
Uma das entidades mais
tradicionais do meio cirúrgico
no mundo, American College
of Surgeons (ACS), concedeu
ao Instituto de Treinamento
em Cirurgias Minimamente
Invasivas (IRCAD), a “acreditação” americana, reconhecendo o alto nível de qualidade dos serviços prestados pelo
instituto. O certificado tem
validade de cinco anos.
De acordo com a gerente
administrativa no instituto,
Gabriela Pacheco, o processo
de avaliação durou cerca de

Coordenador científico do IRCAD, Luis Romagnolo, ao lado dos auditores da ACS, Richard Satava E Maria Terry, gerente administrativo do IRCAD, Gabriela Pacheco, e Lanna Firmino (IRCAD)

seis meses e contou, inclusive, com visita presencial de
auditores do ACS.
Foram analisados desde os
processos administrativos, à
infraestrutura, parte técnica de
laboratórios, nível de conhecimento do corpo docente e aspectos relacionados a recursos
financeiros e gestão do Instituto.
“Todo o processo foi realizado por um comitê que revisou minuciosamente os pilares do que eles consideram
fundamentais para a educação
cirúrgica e cumprir todos os

requisitos reafirma nosso nível de qualidade e comprometimento com a educação”,
disse Pacheco.
Com mais de 11 mil alunos já treinados e cerca de 700
docentes de todo o mundo, o
IRCAD Barretos é o primeiro
centro de treinamento cirúrgico do Brasil a conquistar a
“acreditação” americana.
Neste ano, o instituto oferecerá 33 cursos voltados para
treinamento em cirurgias minimamente invasivas, em diversas especialidades da medicina.
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Senac Barretos inicia 2020 com cursos inéditos

Opções de curta duração e em diferentes áreas de conhecimento estão com inscrições abertas

Para muitos, o início do ano
é o período ideal para descansar e planejar as metas dos próximos 12 meses. Para outros, é
hora de aproveitar o recesso ou
as férias para realizar cursos e
buscar novos conhecimentos.
Para esse público, o Senac

Barretos começa a temporada
com novidades em seu portfólio.
A unidade oferece quatro opções inéditas: “MS Project 2019
– ferramenta de planejamento e
gestão de projetos”, “Aproveitamento Integral dos Alimentos”,
“Diversidade nas Organizações”

e “Loja Virtual para Pequenos
Negócios”. Todos possuem curta
duração, entre 20 e 40 horas.
“Estamos sempre atentos às
demandas do mundo do trabalho para oferecer qualificação
que seja relevante àqueles que
estão em busca de oportunidades e de desenvolver habilidades complementares, como a
autonomia e a atitude empreendedora, sempre estimuladas em
nossos alunos”, ressalta Emerson Mello dos Santos, gerente
do Senac Barretos.
Na área de gastronomia e
alimentação, a unidade apresenta o curso “Aproveitamento Integral dos Alimentos”.
Nele, o aluno aprende a utilizar raízes, sementes e cascas, partes importantes dos
alimentos que, na maioria das

Mulheres alcançam postos
de liderança no setor de tecnologia;
mas representatividade ainda é baixa

vezes, são desperdiçadas sem
a consciência da importância
nutritiva que possuem.
Outra oferta inédita do Senac Barretos em 2020 é o curso
“Diversidade nas Organizações”. Segundo Ana Cláudia
Yasuraoka, coordenadora da
área de desenvolvimento social
da unidade, o curso apresentará
para o aluno exemplos de como
implantar programas de diversidade e inclusão em empresas.
“Atualmente, as empresas não estão preparadas para
discutir e implementar programas que permeiam a diversidade. Nesse cenário, esse
profissional fará a diferença,
pois além de propostas inovadoras, estará embasado na
legislação vigente para a valorização da diversidade e jus-

tiça social nas organizações”,
explica a coordenadora.
Já na área de tecnologia de
informação, os interessados
contam com duas opções. Em
“MS Project 2019 - ferramenta
de planejamento e gestão de projetos”, o aluno recebe a capacitação do uso desta ferramenta,
que planeja e gerencia projetos
no menor prazo, no valor orçado, dentro do escopo definido e
superando a qualidade esperada.
A outra opção é o curso
“Loja Virtual para Pequenos
Negócios”, que tem como objetivo preparar o participante
para desenvolver um e-commerce e lucrar no ambiente
digital. O Brasil tem mais de
930 mil lojas virtuais, sendo
88,8% de pequeno porte e
44,3% sem funcionários.

Apesar de recente, a busca pelas plataformas on-line
é crescente. De acordo com
levantamento da empresa de
pagamentos PayPal Brasil,
a abertura de lojas virtuais
avançou 37,5% entre junho de
2018 e junho de 2019.
“A internet tornou-se um
excelente negócio também para
os pequenos empresários, que
podem alcançar mais clientes
com a loja virtual. O curso visa
ensinar exatamente como construir essa plataforma e utilizá-la
de maneira eficaz”, destaca Isabela Suppino, coordenadora da
área de tecnologia da informação do Senac Barretos.
Para realizar a inscrição, e
conferir outras informações,
basta acessar o Portal Senac:
www.sp.senac.br/barretos.

Enem é a principal forma de ingresso
no ensino superior à distância

Elas representam apenas cerca de 20% das posições da área,
apesar de melhorarem desempenho das companhias em até 50%
Quando Sheynna Hakim
trocou o mercado financeiro
pelo de tecnologia, esperava encontrar um ambiente
diverso, com mais mulheres
em cargos de chefia. “Estava acostumada a ser a única
presente em reuniões de diretoria e sentia falta de uma
maior representatividade”.
Infelizmente, a atual diretora geral do aplicativo Chama foi surpreendida negativamente. “Por ser um setor
que trata de inovação e por ser
novo, achei que seria diferente e encontraria mais mulheres
na liderança. Mas, em geral,
não é. Quando vim para o
Chama, essa foi uma das coisas que me surpreendeu positivamente, temos o diferencial
em ter tantas mulheres em posições de liderança”, afirma.
A sua sensação é compartilhada por muitas mulheres ao
redor do mundo. Embora o setor de tecnologia tenha sido o
que mais evoluiu em contratações, com 18% de aumento no
número em cargos de liderança de 2008 a 2016, as mulheres ainda representam apenas
20,6% das posições na chefia.
De forma geral, elas estão
em 25% das posições de liderança no mundo. No Brasil,
estão em 39% desses cargos.
No país, apesar de terem mais
tempo de estudo, em média,
do que os homens, elas ainda
recebem 76,7% da remuneração deles, segundo o IBGE.
Esses números mostram
não só uma realidade difícil
para a mulher no mercado de
trabalho, mas também uma
grande perda para as próprias
empresas, que deixam de ter,
em sua equipe, as qualidades
da mão de obra feminina.
“Em geral, as mulheres
passaram por mais provações
para alcançar os postos que
ocupam, tiveram que batalhar
mais, enfrentar preconceitos.
Acho que temos uma noção
mais ampla dos objetivos e
de como alcançá-los de forma mais global, enxergar talentos, trabalhar em conjunto.
As empresas perdem muito
sem as mulheres e sem a di-

versidade”, comenta Hakim.
Por sorte, muitas empresas despertaram para essa potencialidade feminina e têm
buscado diversificar cada vez
mais o ambiente de trabalho.
É o caso do Chama, aplicativo
que conecta revendedores de
botijão de gás aos consumidores, onde Sheynna Hakim comanda um time de líderes em
que 80% são mulheres.
Quando o assunto é a alta
liderança da empresa, Vivian
Bernardi é uma das mulheres
que ocupa uma posição de
C-Level com o cargo de CFO
da empresa e ela acredita que
a gestão das mulheres tem um
grande diferencial: em geral,
as mulheres na liderança têm
maior jogo de cintura.
“A mulher tende a demonstrar maior empatia fazendo
com que as equipes possam
expressar suas opiniões de
forma livre e verdadeira, o
que permite que as empresas
inovem e prosperem cada vez
mais”, acrescenta Bernardi.
Sua impressão também é
confirmada por números. Segundo uma pesquisa realizada
pelo site Linkedin, startups do
Vale do Silício, fundadas por
mulheres, têm cerca de 50% de
chances a mais de sobreviver.
MATERNIDADE PRECISA SER DISCUTIDA
“Quantas vezes as mulheres
não ouvem, já na entrevista de
trabalho, se pretendem ou não
ter filhos e, se tem, com quem
vão deixá-los. É como se o pai
não existisse na vida das crianças, como se a única responsável
fosse ela. São perguntas pessoais,
com um cunho até invasivo. E
precisamos falar sobre isso. As
mulheres podem e devem ter família, se quiserem, e vão precisar
se ausentar, é claro, mas voltam,

e costumam voltar ainda mais
produtivas. Essa é uma característica da vida das mulheres que
precisa ser respeitada”, afirma
Sheynna Hakim.
Um estudo feito pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) com 247 mil mulheres entre 25 e 35 anos,
apontou que metade das que
tiveram filhos perdeu o emprego até dois anos depois
da licença-maternidade. No
segundo mês após o retorno
ao trabalho, a probabilidade
de demissão chega a 10%.
AUTO CONFIANÇA É
FUNDAMENTAL
“Acho que isso parte também dessa questão de que a
mulher, exatamente por ter
ouvido muitos nãos, só se
sente confiante para investir,
para se arriscar, com mais
certezas. O homem é incentivado desde sempre a se atirar, aventurar, ser dinâmico e
corajoso. É algo que temos
que começar a fazer também
com as nossas meninas desde sempre”, acredita Hakim.
Filha de egípcio com catarinense e casada com um
francês, Sheynna Hakim,
que tem uma filha, já morou
em diversos países, fala seis
idiomas e acumula experiência no setor, é a prova de que
dá para “ter quase tudo”.
“A gente dá conta. Acho
que, além dos preconceitos
estruturais, das dificuldades,
acho que falta para essa mulher
autoconfiança para saber que
sim, ela pode tentar mais, ir
além, conquistar, buscar outros
espaços, sem perder o direito
de ter sua vida pessoal. Basta
ela pedir ajuda, se preparar e
trabalhar que ela pode. Ter essa
autoconfiança na sua capacidade é fundamental”, finaliza.

Dentre os ingressantes no
ensino a distância (EAD),
28% usam a nota do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) como forma de acesso. É o que mostra o estudo
Benchmark +Campus, de
2019. A porcentagem é quase
o dobro da que a dos que ingressam pelo vestibular agendado (16%) e quase 30 vezes
maior do que pelo vestibular
tradicional (1%).
Globalmente, de acordo
com o Censo da Educação
Superior de 2018, divulgado
pelo Inep, a maioria ingressa
por meio do vestibular tradicional (66%) e apenas 41%
pelo Enem.
“O que o EAD e o Enem
têm em comum é a descentralização do acesso aos cursos
superiores. Muitos cidadãos
não dispõem de instituições
de ensino em sua cidade ou
região. Antigamente, precisariam se deslocar para fazer a

prova do vestibular e mudar-se de cidade para estudar.
Hoje, conseguem ingressar
com a nota do Enem, que é
realizado em sua cidade de
residência, e estudar a distância”, explica o reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, Benhur Gaio.
De acordo com a pesquisa
Educa Insights, realizada com
3.760 pessoas que vão iniciar
os estudos de nível superior
nos próximos 12 meses, mais
da metade (52%) passaram
pelo exame com o objetivo
de buscar bolsas ou descontos
em instituições particulares.
Os outros 48% visavam adentrar em instituições públicas
por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
“As instituições EAD são,
em sua grande maioria, particulares. Esses dados também
apontam uma tendência dos estudantes em buscar o ensino à
distância”, explica o professor.

VANTAGENS E DESVANTAGENS
O Enem oferece diversas
vantagens para quem mora
longe de instituições de ensino superior. Além de não precisar se deslocar para fazer o
vestibular, também não é necessário fazer várias provas e,
por consequência, pagar várias taxas. Outro ponto positivo é a possibilidade de poder
aplicar para instituições em
todo o país, seja elas presenciais ou à distância.
A desvantagem do Enem é a
sua frequência, limitada a uma
vez por ano. “Se o aluno perde
a prova ou tem um desempenho aquém do necessário, precisa esperar mais um ano para
repetir a avaliação. Por outro
lado, se optar por ingressar pelo
vestibular agendado ou tradicional, pode fazer várias provas
em um período de 12 meses,
em diversas instituições”, diz o
professor Benhur Gaio.
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Licenciamento de veículos pode ter
aumento de 9,4% em 2020, estima Anfavea
Segundo a entidade, com esse aquecimento do
mercado interno, a indústria automobilística espera
produzir 7,3% mais veículos que em 2019

A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, divulgou
as estimativas para o setor
neste ano. De acordo com o
presidente da entidade, Luiz
Carlos Moraes, a expectativa é
de aumento de 9,4% no licenciamento de automóveis.
“A Anfavea está divulgando aqui um crescimento importante para o ano de 2020;
um crescimento de 9,4%, podendo atingir três milhões e
cinquenta mil unidades licenciadas no Brasil. Esse é um

número importante, voltando
a demonstrar um otimismo
moderado para o mercado
brasileiro”, disse Moraes.
Com esse aquecimento do
mercado interno, aponta a entidade, a indústria automobilística espera produzir 7,3% mais
veículos que em 2019, mesmo
com uma retração nas exportações estimada em 11%.
“Nas exportações estamos mais conservadores,
entendendo que as crises
que os países da América
Latina estão passando vão se

Finlândia terá jornada de
trabalho de seis horas,
quatro dias por semana

manter pelo menos no curto
prazo e também a questão de
falta de competitividade da
indústria como um todo vai
dificultar as exportações”,
antecipa Moraes.

Para o setor de máquinas,
a Anfavea projeta um crescimento de 5,4% na produção e
de 2,9% nas vendas. (com informações da Agência Rádio
Mais)

Pagamento do IPVA 2020 com
desconto de 3% vence nesta sexta-feira
Na segunda-feira (13) é a vez dos veículos de placa com final 3

Nesta sexta-feira (10) vence o prazo para o pagamento
integral, com desconto de 3%,
ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
de 2020 para os veículos com
final de placa 2.
O calendário continua na
segunda-feira, dia 13, para veículos de placa final 3 e segue
até 22 de janeiro para os veículos com placa final 0, desconsiderando os finais de semana.
A quitação do imposto
pode ser feita de três maneiras:
à vista com desconto de 3%
(janeiro); à vista sem desconto

(fevereiro) ou em três parcelas,
de janeiro a março, de acordo
com a data de vencimento do
final da placa do veículo.
Para efetuar o pagamento,
basta se dirigir a uma agência
bancária credenciada com o
número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2020.
Utilize os terminais de autoatendimento, os guichês de
caixa, pela internet ou débito
agendado, ou outros canais
oferecidos pela instituição
bancária para fazer o pagamento. O IPVA também pode

ser pago em casas lotéricas.
PARCELAMENTO NO
CARTÃO DE CREDITO
É possível quitar o IPVA
2020 com cartão de crédito nas
empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras conveniadas têm autonomia
para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.
Os valores pagos ao correspondente bancário são repassados ao Governo do Estado
de forma imediata e sem qualquer desconto ou encargo.
Para mais informações, os

proprietários dos veículos podem entrar em contato com a
secretaria pelo telefone 0800170110 (por telefone fixo),
(11) 2450-6810 (exclusivo para
chamadas por telefone móvel)
e pelo canal Fale Conosco, no
portal.fazenda.sp.gov.br.
LICENCIAMENTO
ANTECIPADO 2020
Para antecipar o licenciamento anual, deverão ser quitados integralmente todos os
débitos que recaiam sobre o
veículo, compreendendo o
IPVA, a taxa de licenciamento,
o prêmio do Seguro DPVAT e,
se for o caso, multas de trânsito.

5 infrações de moto que causam suspensão direta da CNH
Para muitos motociclistas há um consenso sobre a sensação de pilotar uma moto: a liberdade. No entanto, ao acumular e atingir o limite
de 20 pontos com multas, em um período de 12 meses, é inevitável a perda do direito de dirigir por suspensão. O que alguns não sabem é
que existem diversas infrações em que o condutor da categoria A pode ter a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa imediatamente, com apenas uma infração. Para sanar algumas dúvidas, a especialista em soluções para o trânsito, Cláudia de Moraes, lista cinco
infrações cometidas por motociclistas que podem causar suspensão direta da habilitação e o valor de suas multas.
TRAFEGAR COM A LUZ APAGADA - Não é incomum presenciar no trânsito uma moto com farol apagado, principalmente, pelo fato
de que muitas pessoas acreditam que essa é uma questão banal. Isso acontece com relativa frequência e entre os principais argumentos
para a luz apagada está o esquecimento do motociclista ou problemas técnicos. A multa para este tipo de transgressão é de R$ 293,47 e
pode levar à cassação da CNH. “Trata-se de uma infração que traz riscos ao trânsito, pois as motos trafegam de forma mais prática que os
veículos maiores. Por andarem muito nos corredores, alguns motociclistas não têm a consciência de que as outras pessoas podem não enxergar suas aproximações. Com a luz apagada é muito mais difícil para motoristas ou pedestres terem tempo de reação nas vias”, explica.
CARONA DE RISCO - Segundo o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta transportando criança menor de
sete anos é infração gravíssima, com custo de R$ 293,47 e suspensão da CNH. Ainda sobre a infração, Cláudia de Moraes ressalva um detalhe importante. “Mesmo que as crianças transportadas tenham essa idade, ela não deve ser transportada na motocicleta se não tiver tamanho
para firmar os pés nos pedais ou não tenha segurança suficiente para se manter na moto”, pondera. Além deste fator, transportar mais de uma
pessoa na moto também constitui infração de carona de risco com o mesmo valor de multa e a possibilidade da suspensão da habilitação.
FECHAR A CIRCULAÇÃO DE VIAS - Seja parcialmente ou totalmente, fechar uma via de circulação com qualquer veículo de forma deliberada (o
que inclui motos), é infração gravíssima e possibilita a suspensão da CNH. O valor da multa para quem comete este tipo de transgressão é bem salgado:
R$ 5.869,40. “A única forma de fechar uma via é avisando à polícia com antecedência, por exemplo, em casos de manifestações ou eventos”, alerta.
MALABARISMOS - Conduzir a moto fazendo manobras perigosas ou malabarismos, como empiná-la, é tida como demonstração de habilidade para muitos motociclistas. No entanto, este ato pode gerar multa de R$ 293,47 (gravíssima) e suspensão da habilitação. “O principal
problema é que ao perder o equilíbrio, o motociclista pode causar diversos tipos de acidentes, seja para ele mesmo sob o risco de cair,
atropelar pedestres ou colidir com outros veículos nas vias. Trata-se de uma atitude imprudente e o ideal é deixar para fazer malabarismos
em eventos voltados a essas habilidades”, sugere a especialista.
DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL - Talvez não seja surpresa, mas nunca é demais reforçar. Pilotar qualquer tipo de veículo alcoolizado nas vias, inclusive motos, ou até mesmo recusar-se a fazer o teste de bafômetro é infração gravíssima, com punição de multa de R$
2.934,70 e suspensão da CNH. Segundo Cláudia de Moraes, essa é uma das atitudes mais perigosas para o trânsito. “Este tipo de conduta
tem avançado com o passar dos anos, e ainda é uma das principais causas de acidentes e mortes entre os envolvidos no trânsito. Se a
intenção do motociclista é beber, o mais indicado é deixar a moto em casa. É importante frisar que não há um nível de tolerância, ou seja,
basta um copo de cerveja para ser pego no teste”, reforça.

A Finlândia irá adotar a
jornada de trabalho de seis
horas, quatro dias por semana. A proposta foi sugerida
pela primeira-ministra do
país, Sanna Marin, e está relacionada ao bem-estar dos
trabalhadores.
A primeira-ministra defendeu que os trabalhadores
precisam de mais tempo para
outras atividades. “Acredito que as pessoas merecem
passar mais tempo com as
famílias, entes queridos, se
dedicar a hobbies e outros
aspectos da vida, como a cultura”, disse.
Sanna é a mulher chefe de
Estado mais jovem do mundo. Com 34 anos, a política
de centro-esquerda aposta
em um modelo que já vem
apresentando bons resulta-

dos em outro país nórdico, a
Suécia, desde 2015.
“É importante permitir
que os cidadãos finlandeses
trabalhem menos. Não se trata de governar com um estilo
feminino, mas de oferecer
ajuda e manter as promessas
aos eleitores”, completou.
Antes de assumir o posto
de primeira-ministra, quando
era ministra dos Transportes,
Sanna já defendia a redução
de jornada. A proposta foi
bem aceita pelos demais ministros do país.
Líder da Aliança pela Esquerda no país, o ministro
da Educação, Li Andersson,
disse que este é importante
passo da primeira-ministra
no sentido de cumprir com
promessas de campanha.
(Fonte: Contraf-CUT)

Inmetro dá dicas de
como comprar material
escolar com segurança
Principal recomendação é evitar o mercado
informal e sempre guardar a nota fiscal do produto
O início do ano é a época
em que pais e responsáveis
se desdobram para comprar
o material escolar. Para evitar
problemas, a responsável pela
regulamentação de artigos escolares do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia, o Inmetro, Millene Cleto da Fonseca, dá algumas dicas importantes.
“A recomendação do Inmetro é que os pais procurem
um estabelecimento formal,
lojas regularizadas para fazer
a compra do produto, para que
eles tenham nota fiscal emitida, origem e procedência deste
artigo escolar, produtos regulamentados, e não o mercado
informal. Outra recomendação
é que se observe produtos certificados: um indicativo disso
é o selo de identificação da
conformidade do Inmetro nos
artigos escolares, como apontador, borracha, lápis e outros
artigos escolares, formando
um escopo de 25 produtos que
a gente regulamenta”, aponta
Millene Fonseca.

Além disso, segundo a
especialista do Inmetro, também é preciso evitar produtos
que ofereçam risco à saúde
das crianças, como substâncias tóxicas que podem ser
levadas à boca, ingeridas ou
inaladas, além de materiais
que podem causar acidentes
por meio de bordas cortantes
ou pontas perigosas.
Outra dica importante é
sempre procurar a indicação
da faixa etária no produto,
para não correr o risco de
comprar material não indicado para idade de seu filho.
Se o consumidor encontrar
produtos escolares sem o selo
de conformidade em alguma
loja, é possível fazer uma denúncia para a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285
1818, que funciona gratuitamente de segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã
às cinco horas da tarde.
A ocorrência pode ser registrada também pelo site inmetro.gov.br. (com informações da Agência Rádio Mais)
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Primeiro jogo do
Barretos EC é fora de
casa no próximo dia 25

O Barretos EC estreia no
Campeonato Paulista da Série A3 no próximo dia 25, em
jogo contra a equipe do Osasco, às 15 horas, lá na Região
Metropolitana da capital, sede
do adversário.
O primeiro jogo da equipe
em casa, no Estádio Fortaleza,
em Barretos, será no dia 29,
contra o Paulista, às 20 horas.

A última rodada desta primeira fase da competição está
agendada para o dia 4 de abril.
Nesse dia, o BEC irá receber o
Marília, às 15 horas, em casa.
Ao todo, participam 16 equipes da competição. Na primeira
fase, todas as equipes se enfrentam em turno único. Os oito
melhores classificados avançam
para as quartas de final.

Serão dois jogos, que devem acontecer nos dias 12 e
19 de abril. Quem avançar,
disputará as semifinais, programadas para os dias 26 de
abril e 3 de maio. Os vencedores já estarão garantidos na
Série A2 de 2021. As finais
estão marcadas para os dias
10 e 17 de maio.(Foto: Igor
Sorente/ SevenPress)
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