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ESPORTES

Disposto a fazer frente no 
Paulistão e conquistar o acesso 
na Série A2, o Barretos Esporte 
Clube anunciou a contratação do 
meio-campo Jackson Caucaia. O 
goleiro André Luiz, que já integra-
va a equipe deste ano, também 
segue no time. Segundo o presi-
dente Júlio Samara, o BEC terá 
todos os jogadores para conti-
nuar o campeonato. Para Alex de 
Castro, diretor da Player Gestão 
Esportiva, nos próximos dias os 
demais atletas serão anunciados. 
“O técnico Viriato Mendes analisa 
o desempenho de cinco atletas 
do sub-20 que comporão a equi-
pe profissional”, afirmou Castro.

Barretos EC anuncia 
goleiro e jogador

Postos do Poupatempo 
e Detran fecham 
na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 7 de 
setembro, os postos do Poupatempo e 
do Detran.SP estarão fechados em Bar-
retos, assim como em todo o Estado, 
em razão do feriado nacional de Inde-
pendência do Brasil. Na terça-feira (8), o 
funcionamento volta ao horário habitual. 
Para minimizar os riscos de transmissão 
e garantir a segurança da população e 
dos colaboradores, o Poupatempo rea-
briu sua unidade de atendimento gra-
dativamente, na última quarta-feira (2), 
com medidas preventivas e protocolos 
sanitários, seguindo as diretrizes do Pla-
no São Paulo. Os serviços são ofereci-
dos mediante agendamento de data e 
horário, com apenas 30% da capacida-
de de cada posto. Neste momento, são 
priorizados os serviços que necessitam 
da presença do cidadão para serem 
concluídos, como primeira habilitação e 
expedição de RG, por exemplo.

MDB se racha para apoiar situação e 
oposição na eleição municipal de Barretos

As convenções partidárias 
para as eleições municipais 
de novembro podem ser rea-
lizadas até o próximo dia 16 
de setembro. Este é o prazo 
para que os partidos definem 
os candidatos aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e ve-
reador, respeitando o novo 
calendário eleitoral.

Este também é o prazo 
para que fique definitivamen-
te claro, o racha do MDB em 

Barretos, que deverá atuar em 
duas frentes, de forma inédi-
ta: parte do partido apoiará a 
situação, ou seja, candidatos 
que são simpáticos à atual 
administração municipal, en-
quanto outra parte atuará para 
apoiar a oposição.

Com esta atuação, o MDB 
sela sua aposta em apenas 
duas candidaturas, lideradas 
por mulheres: Gláucia Simões 
e Paula Lemos.

CONVENÇÃO MDB - O diretório municipal do MDB de Barretos agendou para esta sexta-feira, 4 de setembro, 
a realização da convenção municipal. Informações extra-oficiais apontam para cerca de 45 convencionais com 
direito a voto. Um dos destaques do evento será a decisão, por maioria, do apoio do partido à candidata doutora 
Gláucia (PSDB) ou a Paula Lemos (DEM) para prefeita de Barretos. A convenção terá duração de 4 horas, evi-
tando aglomerações e seguindo todos os protocolos recomendados pela saúde, devido à pandemia do covid19.

PESQUISAS ELEITORAIS

Instituto Ceasp mostra 
Professora Cristina Nozaki se 

distanciando de Tuta na disputa 
à prefeitura de Colômbia

Em Miguelópolis, Bebeto 
sai na frente na primeira 

pesquisa eleitoral registrada
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“Barretos que Alimenta” arrecada 
oito toneladas de alimentos para FSS

A Campanha “Barretos que Alimenta” arrecadou oito toneladas de ali-
mentos, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade 
social em Barretos. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, a cam-
panha teve o apoio dos atiradores do Tiro de Guerra. “É impressionante o 
poder das redes sociais e como podemos usar para o bem. A campanha 
demonstra a força digital e o quanto o povo barretense é acolhedor com 
as causas sociais. Vamos alimentar muitas famílias que estão em situação 
difícil por conta desta pandemia”, afirmou Guilherme Ávila.

UBS do Marília passará por reforma 
de manutenção na próxima semana

IN
FO

RM
E PU

BLICITÁ
RIO

Atendimento noturno será transferido para UBS Los Angeles
Na semana de 8 a 11 de se-

tembro, a Unidade Básica de 
Saúde “Dr. Sérgio Pimenta”, 
no bairro Marília, vai passar 
por obra de manutenção ne-
cessária ao bom andamento 
dos serviços ali realizados.

Os atendimentos aos morado-
res do bairro, durante estes quatro 
dias, poderão ser realizados em 
qualquer outra UBS da cidade.

Como esta é uma das três 
unidades da cidade que tem 
também o funcionamento notur-
no, a Unidade Básica de Saúde, 

no bairro Los Angeles, estende 
o atendimento até às 23 horas 
no mesmo período, de 8 a 11 de 

setembro, realizando todos os 
atendimentos oferecidos rotinei-
ramente no Postinho do Marília.

Sindicatos de professores pedem 
suspensão da volta às aulas na Justiça

Quatro sindicatos de profes-
sores de São Paulo acionaram a 
Justiça na noite de quarta-feira 
(2) para pedir a suspensão da 
volta às atividades presenciais 
nas escolas do estado, suspensas 
desde março devido à pandemia 
do novo coronavírus e previstas 
para retornarem a partir da pró-
xima terça-feira, 8 de setembro.

O pedido de liminar foi pro-
tocolado pela Fepesp (Federação 
dos Professores do Estado de 
São Paulo), pela Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo), 
pelo CPP (Centro do Professora-
do Paulista) e pela Afuse (Sindi-

cato de Funcionários e Servido-
res da Educação de São Paulo).

A ação conjunta visa ao 
“cancelamento de qualquer 
programação de volta às aulas 
antes que se tenha segurança 
quanto à saúde de professoras, 
professores e auxiliares de ad-
ministração escolar”, disse a 
Fepesp em nota em seu site.

Na justificativa da ação, as 
entidades argumentaram que 
“por todos os ângulos que se 
pretenda olhar a questão, é pa-
tente que estabelecer o retorno 
das atividades presenciais nas 
escolas de educação básica, se-
jam elas privadas ou públicas, 

municipais ou estaduais, é, antes 
de tudo, um ato irresponsável”.

As entidades pediram na 
ação que a Justiça obrigue o 
estado a “manter as escolas pri-
vadas ou públicas das redes mu-
nicipais ou estaduais impossibi-
litadas de realizarem atividades 
presenciais com os alunos”.

Em outro ponto do pedido 
de liminar, as entidades pediram 
que o estado e as escolas priva-
das “não exijam ou estimulem, 
de forma alguma, o compareci-
mento presencial dos professo-
res da rede pública e oficial de 
ensino do estado de São Paulo 
às atividades presenciais”.
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Opinião

Padre Anderson Marçal Moreira
Membro da Comunidade Canção 

Nova. Doutor em Teologia Pastoral 
Bíblica e Litúrgica. Atualmente 

está à frente da Paróquia Santa 
Cândida, Ipiranga, São Paulo.

Bastou a lei favorecer 
a simplicidade dos proces-
sos licitatórios com vistas à 
aquisição de equipamentos e 
serviços, dentro das urgên-
cias impostas pela pande-
mia, para os ladrões saírem 
da caverna.  E entrarem em 
operação nos suntuosos ga-
binetes do poder.

Seis governadores de es-
tado estão sendo investiga-
dos. Estima-se que fraudes, 
segundo matéria da Veja, se 
elevem a R$ 4 bilhões. O go-
vernador do Rio de Janeiro, 
ex-magistrado que ganhou 
fama por ser linha dura, foi 
afastado do cargo pelo STJ. 
A Polícia Federal e o Minis-
tério Público já identificaram 
operações fraudulentas em 
19 estados da federação.

Impressiona, particular-
mente, o histórico de corrupção 
no Rio de Janeiro. Seis gover-
nadores fluminenses se envol-
veram com esquemas corrup-
tos que, de longa data, infestam 
o ambiente político local.

Alguns conheceram por 
trás das grades o sistema pe-
nitenciário sobre o qual, um 
dia, exerceram competências 
de ofício. A Alerj e a Câmara 
de Vereadores do Rio são o 
que se sabe. Ali, rachadinha é 
tira-gosto, antes do banquete.

Diante disso, cabe a per-
gunta: de onde procede tanta 
fragilidade moral, incapaz de 
resistir à tentação do dinheiro 
farto e fácil da corrupção?

De um lado, a punibilida-
de tornou-se hipótese remo-
tíssima e a punição por esse 
específico crime faz gemer 
as entranhas do STF, sem-
pre pronto a conviver com 
a morosidade dos meandros 
processuais e com a benevo-

A política dos ladrões
lência das execuções penais. 
De outro, como confessou 
abertamente Sérgio Cabral, 
condenado a 280 anos de pri-
são, “apego a poder e dinhei-
ro é um vício”.

Como se forma esse ví-
cio? Como todo vício, ele 
implica uma confusão con-
ceitual entre satisfação e fe-
licidade, fazendo da vida um 
inferno entre prazeres oca-
sionais. É a história de todos 
os dependentes.

Acontece que nossa so-
ciedade deixou de lado ver-
dades, princípios e valores, 
para cair na lassidão moral 
e no cinismo dos quais a 
corrupção é apenas uma das 
mais visíveis consequências.

É bem característica des-
tes nossos tempos a troca dos 
sólidos fundamentos de uma 
vida digna pela moeda vul-
gar do “politicamente corre-
to”. Há mais espaço para a 
hipocrisia dos antifas do que 
para a instituição familiar, o 
respeito à vida, a religião e o 
amor a Deus.

Se os valores rejeitados são 
ditos tradicionais, como defi-
nir os “não tradicionais”? Será 
necessário espremer às últimas 
gotas o pensamento picareta e 
a novilíngua para nominá-los 
com um adjetivo decente.

E mais, se os valores tra-
dicionais forem tão despre-
zados quanto gostariam seus 
detratores, tornar-se-á neces-
sário convocar Diógenes com 
sua lanterna para encontrar o 
bom cidadão, o bom político, 
a boa instituição. E até mes-
mo o dinheiro roubado.

Percival Puggina
Membro da Academia Rio-

Grandense de Letras, arquiteto, 
empresário, escritor e colunista de 
dezenas de jornais e sites no país

A polêmica nota de R$ 200,00
Pollyanna Rodrigues Gondin, tutora do curso superior de Blockchain, Criptomoedas e Finanças 

na Era Digital do Centro Universitário Internacional Uninter, ocupa nosso espaço de opinião desta edi-
ção, para opinar de uma novidade para os brasileiros: o lançamento da nota de R$ 200,00. Segue.

O Banco Central colo-
cou em circulação a nota de 
R$200,00, com a imagem 
do lobo-guará. Se antes, a 
nota de maior valor era a de 
R$100,00, agora, essa será 
substituída e o maior valor no-
minativo de dinheiro vivo em 
circulação será de R$ 200,00.

Segundo a diretora de ad-
ministração do BC, essa nova 
nota é necessária para reduzir 
os custos de impressão, pois 
neste momento, aumentou a 
demanda por papel-moeda 
(dinheiro vivo ou em espécie).

Esse aumento foi causado 
pelo cenário de incerteza que 
vivemos, diante da pandemia 
instalada e pelo saque do auxí-
lio emergencial, já que, muitos 
beneficiários, além de preferi-
rem dinheiro em espécie, não 
possuem conta em bancos.

Entretanto, existem incoe-
rências nesta argumentação, 
uma vez que, segundo o próprio 
departamento de estatística do 
BC, este aumento é temporário.

Empresas fechando as por-
tas, trabalhadores sendo de-
mitidos, colocar em circula-
ção uma nova nota monetária 

não irá resolver os problemas 
que assolam nossa economia.

Pelo contrário, pode corro-
borar para a perda da confian-
ça social, já que a estabilidade 
da nossa moeda, assume um 
papel social relevante. E, di-
ga-se de passagem, vivemos 
um momento de estabilidade 
inflacionária, não justificando 
mais uma vez, a criação da 
nota de R$ 200,00.

Para além desses argu-

Qual é o verdadeiro propósito da Bíblia para os cristãos?

O fator mais importante 
que classifica a Bíblia como 
o livro mais singular é a in-
fluência que ela tem sobre a 
vida dos homens.

Embora a Sagrada Escritura 
seja um grande tesouro devido 
à sua contribuição para a huma-
nidade em literatura, filosofia 
e história, o maior valor deste 
livro está na grande influência 
que exerce sobre as pessoas.

Por meio de suas páginas, 
o homem se vê exposto à sua 
verdadeira condição diante de 
Deus. A Palavra é como uma 
espada que penetra até os pensa-
mentos e propósitos do homem 
e o convence de seus pecados 
diante do Todo-poderoso.

“Porque a Palavra de Deus 
é viva e eficaz, e mais cortan-
te do que qualquer espada de 
dois gumes, e penetra até ao 
ponto de dividir alma e espírito, 
juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e pro-
pósitos do coração” (Hb 4,12).

Santo Agostinho era um 
homem indisciplinado e li-
bertino em sua juventude, 
porém, sua mãe orava por ele 

enquanto crescia.
Depois de levar uma vida 

dissoluta por muitos anos, cer-
to dia, com trinta e um anos, 
ao ler a Bíblia debaixo de uma 
figueira, chegou ao trecho que 
diz: “Andemos dignamente, 
como em pleno dia, não em 
orgias e bebedices, não em im-
pudicícias e dissoluções, não 
em contendas e ciúmes, mas 
revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo, e nada disponhais para 
a carne, no tocante às suas con-
cupiscências” (Rm 13,13-14).

Essas palavras o convence-
ram dos seus pecados, ele se 
arrependeu diante do Senhor e 
se tornou um servo de Cristo.

No curso da história, mui-
tas pessoas famosas foram 
movidas a crer em Cristo e 
a ler a Sagrada Escritura. O 
imperador francês Napoleão, 
após ter sido derrotado e exi-
lado na ilha de Santa Helena, 
confessou que, embora ele e 
outros grandes líderes tives-
sem fundado seus impérios 
com uso da força, Jesus Cristo 
edificou Seu Reino com amor.

E, também, confessou que, 

embora pudesse reunir seus ho-
mens em torno dele em prol de 
sua própria causa, ele teria de 
fazê-lo falando-lhes face a face, 
enquanto, por dezoito séculos, 
à época, incontáveis homens e 
mulheres se dispuseram a sacri-
ficar, com alegria, a própria vida 
por amor a Jesus Cristo, sem tê-
-Lo visto sequer uma vez.

A razão pela qual muitos se 
dispuseram a deixar tudo para 
seguir a Cristo e serem martiri-
zados por causa d’Ele, é que eles 
O viram revelado na Bíblia.

Esse Livro Sagrado tem 
sido a fonte de inspiração para 
que muitos creiam em Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Embo-
ra muitos reis, imperadores e 
governantes tenham tentado 
erradicar a Bíblia, como os im-
peradores romanos do primeiro 
século, até governos ateus con-
temporâneos, nenhum poder 
sobre a terra tem conseguido 
abalar a atração do homem por 
esse Livro Sagrado e pela Pes-
soa maravilhosa que ele revela. 
O Cristo revelado na Bíblia 
continua, hoje, tão vivo como 
há mais de dois mil anos.

A Bíblia existe para que pos-
samos compreender, temer, res-
peitar e amar a Deus sobre todas 
as coisas. Assim, ela se denomi-
na como a Sagrada Escritura.

“E desde a infância conhe-
ces as Sagradas Escrituras e 
sabes que elas têm o condão de 
te proporcionar a sabedoria que 
conduz à salvação, pela fé em 
Jesus Cristo. Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para 

a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e perfeita-
mente habilitado para toda boa 
obra” (2Tm 3,15-17).

Não devemos tomar a Bíblia 
como um livro comum, apenas 
para trazer algum conhecimen-
to a nossa mente, mas como um 
livro de vida, contatando o Se-
nhor Jesus por meio da oração, 
para que Ele nos conceda algo 
vivo em Sua Palavra.

Ou seja, algo que traga uma 
lição prática para o nosso dia 
a dia, pois a intenção de Deus, 
revelada na Sagrada Escritu-
ra, não é apenas a salvação do 
nosso espírito. Ele quer a sal-
vação de todo o nosso ser, para 
que consigamos viver coleti-
vamente na Igreja, que é com-
parada ao Corpo e à Esposa 
de Cristo: “O qual deseja que 
todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao pleno conheci-
mento da verdade” (I Tm 2,4).

mentos, estamos indo na 
contramão mundial no que 
diz respeito ao combate a la-
vagem de dinheiro. A União 
Europeia, por exemplo, estu-
da tirar de circulação a nota de 
US$ 500,00 para dificultar ati-
vidades ilícitas. Outra questão 
é que cada vez mais, a internet 
tem sido utilizada para reali-
zar pagamentos virtuais, não 
justificando, mais uma vez, a 
emissão dessa moeda.

Neste momento, criar a 
nota de R$ 200,00 não irá re-
solver nossos problemas, que, 
diga-se de passagem, são gran-
des: alto número de mortes de-
vido a Covid-19, metade da 
população brasileira sem aces-
so a esgoto tratado, empresas 
falindo, pessoas ficando de-
sempregadas e poucos recur-
sos destinados para combater à 
pandemia. Quais são, de fato, 
nossas prioridades?
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Onde quer que você veja um negócio de sucesso pode acreditar que ali houve, um dia, uma decisão corajosa.” (Peter Drucker)

A quarta-feira (02) foi dia de festa para Maicon Zanon, 
que brindou mais um ano de vida e está vivendo um bom 
momento profissional, pois recentemente defendeu seu 
doutorado e está super feliz, e essa conquista faz parte 
desse ciclo da nova idade. A data especial foi festejada 

ao lado dos amigos e familiares. Tudo de bom!

Olívia dos Santos Sbardelini está completando 06 meses de 
vida, mas quem ganhou o presente foram os pais, Leonardo e 
Deise, com super ensaio fotográfico temático de Joaninha. É 
muita fofura numa foto só! (foto: Darciela Lesquim)

Hoje (04) é dia de comemoração para Sinomar da Mata que 
completa idade nova. O presente e o carinho fica por conta 

dos filhos Adriano e Leandro, do neto Adriano Jr, demais 
familiares, e os paparicos da esposa Neusa (foto). Parabéns!

Hoje (04) é dia do jovem Gustavo Falcão festejar seu aniver-
sário, onde brinda mais um ano de vida. O carinho especial 

fica por conta dos pais, Daniel e Flávia, de sua namorada Lara 
Zoppi, dos tios, primos, e demais familiares. Felicidades!

Cumplicidade, respeito, carinho e muito amor, foram 
os sentimentos vividos nestes primeiros 06 meses de namoro. 

O casal Marcos Willians da Silva e Ana Carolina Pedroso, 
ainda tem muitas metas pela frente e desejam que essa 

união dure por muitos anos. Felicidades!

A radiologista Francini Gomes festejou seus 24 anos de vida 
quinta-feira (03). As felicitações e o carinho ficaram por conta 
de seus pais André e Keila, da irmã Francielli, de seus amigos, 

e o mais especial, de sua Camila. Tudo de bom!

Ontem (03) foi dia de festa em torno de Priscila de Azevedo 
Marques Keller que celebrou idade nova. Ela que adora 

estar rodeada dos amigos e da família, passou a data 
recebendo o carinho dos seus, em especial, do esposo Michael 

Keller e do filho Nicolas. Parabéns! (foto: Bruna Ducatti)

A quinta-feira (03), foi de festa, muita alegria e carinho em 
torno de Silvia Aparecida Soares Celestino. Os cumprimentos 
ficaram por conta do maridão Nivair (foto), dos filhos Nivair 
Jr e Vanessa, da nora Valquíria, do genro Fábio, e do netinho 

Henrique, além de amigos e familiares. Parabéns Silvia!
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MDB se racha para apoiar situação 
e oposição na eleição municipal de Barretos
Chade Rezek leva apoio da ala jovem para doutora Gláucia, enquanto o ex-prefeito Uebe Rezeck pede apoio da ala tradicional do partido para Paula Lemos

“Tenho responsabilidade 
com minha cidade e obriga-
ção de orientar centenas de 
amigos e correligionários de 
como procederem nas próxi-
mas eleições”.

Com estas palavras, o ex-
-prefeito de Barretos (por três 
mandatos) e ex-deputado es-
tadual (por três mandatos), o 
médico dr.Uebe Rezeck sa-
cramentou o racha no MDB 
de Barretos, com relação às 
eleições municipais de Barre-
tos em 15 de novembro.

A frase está inserida na co-
luna dominical do médico pu-
blicada na edição aos domingos 
no Jornal de Barretos Regional, 
jornal da família Rezeck.

O motivo do racha, que 
será “resolvido” na conven-
ção municipal do partido, é 
o apoio oposto de integrantes 
da família às duas principais 
candidatas ao cargo de prefei-
to: Gláucia Simões, a doutora 
Gláucia, e Paula Lemos.

Gláucia Simões é a pré-
-candidata do PSDB, conside-
rada de “situação”. Ela se inte-
grou no partido ainda quando 
ocupava uma vaga na Câma-
ra, deixando as fileiras do, en-
tão, PMDB, partido o qual ela 
guarda “sentimento de grati-
dão”, em suas palavras.

Há duas semanas, a dou-
tora Glaúcia oficializou pu-
blicamente que fará dobradi-
nha com Chade Rezek como 
vice. Ele é sobrinho do médi-
co emedebista Uebe e presi-
dente do diretório municipal 
do partido. Foi a gota d’água 
para deflagrar o racha. 

No dia 22, Uebe Rezeck 
fez um apelo a correligionários 
e militantes do partido em seu 
programa de rádio e, depois, em 
sua coluna dominical, para que 
sigam a sua decisão, como eme-
debista tradicional, “autêntico, 
que fez administrações compe-
tentes, que não se coaduna com 
holerites premiados, com licita-
ções duvidosas, com desvios de 
previdência”, tachando o apoio 
e parceria do sobrinho a uma 
“candidatura que nasceu para 
encobrir desmandos”.

Não é segredo para ninguém 
dos meios políticos de Barretos 
que o ex-prefeito e ex-deputado 
faz oposição ferrenha à admi-
nistração de Guilherme Ávila, 
sobrinho de Uebe e sua esposa 
Rosa Rezeck, que deixou o, en-

A Campanha “Barretos 
que Alimenta” arrecadou oito 
toneladas de alimentos, que 
serão destinados às famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social em Barretos.

Uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade e da 
influenciadora digital, Rena-
ta Bárbara, a campanha teve 
o apoio dos atiradores do 
Tiro de Guerra, que arreca-
daram as doações em super-
mercados parceiros da cam-
panha na cidade e parceria 
com um grupo de influencia-
doras da cidade, que realizou 
a divulgação em redes so-
ciais, incentivando doações 
diariamente.

“Tínhamos a meta de ar-
recadar uma tonelada inicial-
mente, mas a surpresa foi ainda 
maior quando vimos a gran-
diosidade do que alcançamos. 

Participaram ativamente da campanha a convite da influenciadora Renata Bárbara, influencia-
doras digitais com forte presença nas redes sociais: Paula Pignanelli (@paulapignanelli), Dra. 
Cristina Monteiro de Barros (@crismonteirodebarros), Drieli Cassilhas (@drielimodas), Carol 

Domarascki (@caroldomarascki), Allana Seleguini (@allanaseleguini), Camila Tavares (@camila-
tavares), Camila Barone (@cabaroneoficial), Jéssica Oliveira (@jessica_oliveira21), Flávia de Oli-
veira Bernardi (@flavia.oliveira.bernardi) e Luciana Cirino Vieira (@luh__cirino),  além da própria 

presidente do Fundo Social de Solidariedade (@brunaeliaschiapetti).

Seis novos veículos foram 
inseridos na frota da Secre-
taria Municipal da Educação 
nos últimos meses. São três 
vans, adquiridas em 2019, 
dois carros de passeio sedans 
e um utilitário pequeno, no es-

tão, PMDB, “brigado em famí-
lia”, ainda como vereador eleito 
e que “peitou” o partido e o tio 
Uebe quando decidiu se lançar 
candidato a prefeito há oito anos.

Por isso, as ilações sobre 
“holerites, licitações e previ-
dência” citadas em seus ar-
gumentos para deixar clara a 
sua posição e apoio à candi-
datura de Paula Lemos, lan-
çada pelo DEM, e ferrenha 
opositora da administração 
Guilherme Ávila.

Paula lemos, atual verea-
dora é filha de Graça Lemos, 
pupila política de longa data, 
quando ocupou secretarias im-
portantes nas administrações de 
Uebe Rezeck como prefeito.

Graça Lemos recebeu o 
apoio do PMDB, ou de Uebe 
Rezeck, na sua candidatura a 
prefeita em 2016, quando per-
deu para Guilherme Ávila em 
sua segunda vitória como can-
didato ao cargo. De lá para cá, 
se uniu à filha Paula e, extra-
-oficialmente, teria recebido e 
seguido conselhos do seu tu-
tor político Uebe Rezeck, para 
lançar e apoiar sua filha candi-
data ao Executivo, única capaz 
de vencer qualquer candidato 
e, por tabela, derrotar qualquer 
candidatura apoiada pelo atual 
prefeito, Guilherme Ávila.

Nos bastidores, o nome de 
Chade Rezek teria sido “ofe-
recido” pela cúpula do MDB 
como candidato a vice, junto 
com Paula Lemos, unindo o 
partido ao DEM.

Nos mesmos bastidores, o 
presidente do MDB se sentiu 
constrangido por supostas in-
transigências tanto da candi-
data Paula, como de apoiado-
res da chapa, que não via com 
“bons olhos”, frente à opinião 
pública, os nomes “dos Re-
zecks”, ligados à “já vitoriosa 
candidatura de Paula Lemos”.

Após constantes discórdias 
internas e sem nada oficializado, 
Chade Rezek decidiu abandonar 
a chapa de Paula Lemos, apoiar 
a candidatura de doutora Gláu-
cia, ofereceu seu nome como 
vice na chapa, foi aceito e, com 
ele, carrega grande parte da ala 
jovem do MDB, incluindo seu 
irmão, o ex-vereador e ex-presi-
dente da Câmara, André Rezek, 
contrariando a “velha guarda” 
do partido a nível municipal, 
oposição ferrenha ao PSDB e ao 
primo de Chade e André, o atual 

prefeito Guilherme Ávila.
Um dos responsáveis pelo 

lançamento da candidatura 
da doutora Gláucia a prefei-
ta, com apoio total do PSDB, 

Guilherme Ávila, entende que 
o racha do MDB é uma ques-
tão interna do partido e que o 
fato pode ocorrer em qualquer 
sigla partidária. O que não en-

cobre a ferida aberta há oito 
anos e não cicatrizada até hoje.

Por isso, o racha anuncia-
do e que ainda vai render mui-
tas especulações até o fim das 

convenções partidárias, regis-
tros oficiais das candidaturas 
e, consequentemente, o pleito 
eleitoral, marcado para 15 de 
novembro.

“Barretos que Alimenta” arrecada oito toneladas de alimentos para FSS

O coração está muito grato pelo 
tanto que a população nos deu 
em troca”, enfatizou a presiden-
te do FSS, Bruna Chiapetti.

“É impressionante o po-
der das redes sociais e como 
podemos usar para o bem. A 
campanha demonstra a for-

ça digital e o quanto o povo 
barretense é acolhedor com as 
causas sociais. Vamos alimen-
tar muitas famílias que estão 
em situação difícil por con-
ta desta pandemia”, afirmou 
Guilherme Ávila.

A entrega oficial dos ali-

mentos foi feita na sede do 
Tiro de Guerra de Barretos e 
contou com a presença da pre-
sidente do Fundo Social, Bru-
na Chiapetti; do Sub Tenente 
Lino, Chefe do Tiro de Guer-
ra de Barretos; e do prefeito de 
Barretos, Guilherme Ávila. 

Educação apresenta novos veículos de uma frota completamente renovada

tilo picape.
Os veículos de passeio e 

o utilitário servem ao supor-
te dos trabalhos administra-
tivos da educação municipal. 
Um é utilizado pelo setor de 
engenharia da Secretaria Mu-

nicipal de Educação, que tem 
engenheiro efetivo; outro veí-
culo está sendo utilizado no 
setor de planejamento, que 
tem equipe de manutenção 
de prédios e equipamentos, 
como os aparelhos de ar con-
dicionado que foram instala-
dos em todas as salas de aula; 
e um terceiro carro é usado 
pelos profissionais que atuam 
no setor da merenda, como os 
nutricionistas da prefeitura.

“Estamos com uma frota 
cheia de veículos novos. Só 
nesses últimos meses foram 
seis novos carros, contando 

com as três vans, oferecendo 
mais estrutura para o trabalho 
da educação municipal. Mes-
mo nesta temporada de au-
las suspensas, as escolas es-
tão passando por manutenção 
constante e os equipamentos 
estão sendo revisados, o que 
demanda o deslocamento das 
equipes. Mas, certamente, 
nosso desejo é de que as aulas 
presenciais tenham condições 
para voltar e que possamos 
atender a todos os nossos alu-
nos”, disse a secretária mu-
nicipal de Educação, Valéria 
Mauro Recco.
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COLOMBIA

MIGUELÓPOLIS

Em Miguelópolis, Bebeto sai na 
frente na primeira pesquisa eleitoral registrada

Dados do Instituto Ceasp mostra a Professora Cristina Nozaki se 
distanciando de Tuta na disputa democrática de 15 de novembro
Com 57,3% a Professora Cristina deixa seu colega de Câmara, o Tuta, para trás, com 31,8

PROCEDIMENTOS
Pesquisa eleitoral registrada 

sob Nº SP-08507/2020, realiza-
da no município de Colômbia/
SP, mostra intenção de votos 
nos pré-candidatos Tuta e na 
Professora Cristina Nozaki. Os 
dois são vereadores nessa legis-
latura no município. Segundo 
o Instituto Ceasp, que realizou 
pesquisa nos dias 24 e 25 deste 
mês [agosto], a professora Cris-
tina Nozaki teria 57,3% dos vo-
tos do eleitorado local, se a elei-
ção fosse hoje, 04 de setembro. 
Tuta ficaria com 31,8%. Já a 
soma dos brancos, nulos e abs-
tenções somaram 10,9%.

LEVANTAMENTO
Para o levantamento en-

comendado pela empresa 
MAIBASHI & CIA LTDA, 
o instituto ouviu um total de 
300 eleitores observando Me-
todologia Estatística analítica, 
nos quesitos mensurados nas 
análises quantitativa e qua-
litativa, operando dentro da 
margem de erro de 5 pontos 
percentuais, sendo 2,5 pontos 
para mais ou para menos.

AMOSTRAGEM
Conforme descrito, a pes-

quisa teve uma amostragem 
realizada com 300 eleitores, 
com a sua aplicação na forma 
do tipo abordagem direta, den-
tro do plano de amostra com 
aplicação de questionários 
padronizados, obedecendo à 
forma aleatória estratificada 
proporcional para todas as ca-
madas da sociedade, aborda-
gens no perímetro urbano, área 
rural, Distrito de Laranjeira 
e sem terra, com abrangência 
verticalizada na área urbana.

SILÊNCIO
A coleta de campo foi pro-

cedida com equipe de pesqui-
sadores treinados, qualificados 
e assistida por coordenador de 
campo, conforme regras cata-
logadas dentro da legislação. 
Assessores ligados aos pré-can-
didatos não se manifestaram, 
observando que isso só ocorre-
rá após o devido registro proce-
dido pela Justiça Eleitoral.

HISTÓRICO 
DECLINÁVEL

Colômbia vem de vários anos 
em administrações procedidas 
por um mesmo grupo político lo-
cal; com isso, sofrendo aparente 
desgaste em investimentos em 

políticas públicas, em especial, 
com a falta inclusão social, in-
vestimentos no sistema de saúde, 
geração de emprego e renda e, 
ainda, se mostra decadente em 
campos cruciais como cultura, 
moradias e viabilidade urbana. 
Assim, seja qual for o futuro 
gestor ou gestora, qualquer um 
que chegar à vitória, terá muito a 
fazer a partir de 2021. A voz que 
brada no momento é mudança 
nesses quesitos.

PORTA DE ENTRADA
O município de Colômbia 

faz divisa com o Estado de 
Minas Gerais, sendo a por-
ta de entrada ao Estado de 
São Paulo para quem adentra 
pela Rodovia Brigadeiro Fa-
rias Lima. Face ao aparente 
abandono em infraestrutura 
e crescimento sociocultural e 
social, Colômbia tem assisti-
do a vizinha Planura/MG lhe 
deixando para trás, segundo 
dados não muito distante. Pla-
nura era bem menos eficiente 
em relação a crescimento e 
desenvolvimento, agora avan-
ça e impõe a Colômbia ser 
ultrapassada em áreas distin-
tas. Colômbia, que a tempo se 

P E S Q U I S A S   E L E I T O R A I S   D A   R E G I Ã O

Segundo dados do Instituto Ceasp, Bebeto teria 45,3% das intenções de voto do eleitorado local e Drº Naim ficaria com 38,9%

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Ceasp, encomendada pela 
empresa L. L . SOLUCOES E 
SERVICOS EIRELI / L. L . SO-
LUCOES E SERVICOS, de Ri-

orgulhava de um crescimento 
potencializado, hoje, segundo 
moradores, amarga o despra-

zer de ver seus filhos abando-
nar os lares por falta de em-
prego e de oportunidades no 

lugar onde nasceram.
(por Eudázio Soares - 

MTB/0081679.SP)

beirão Preto, devidamente regis-
trada na Justiça Eleitoral sob o 
Nº SP-01899/2020, mostra que 
se as eleições fossem hoje, 04 
de setembro de 2020, o pré can-

didato a prefeito, Carlos Alberto 
(Bebeto), do partido MDB (15) 
seria eleito com cerca de 45,3%. 
Enquanto isso, o atual prefei-
to do município, em sua ree-

leição, dr. Naim Miguel Neto, 
PSDB(45), ficaria com 38,9%, 
já dentro da margem de erro de 
2.5 percentuais para mais ou 
para menos. Brancos, nulos e 
indecisos somariam 15,8%.

DADOS RELATIVOS
O Instituto Ceasp coletou 

400 entrevistas junto a eleitores 
que opinaram livremente dentro 
da projeção, apontando de for-
ma livre ao tema e certificando a 
possibilidade do momento.

TRAJETÓRIA
Segundo consta no históri-

co político do município, Car-
los Alberto (Bebeto) foi der-
rotado nas eleições de 2016 
pelo atual prefeito, dr. Naim 
Miguel Neto, e novamente 
busca chegar ao pleito galgan-
do uma vaga na prefeitura de 
Miguelópolis. Isso de forma 
democrática, que é através do 
voto do cidadão.

HISTÓRICO TRISTE
Miguelópolis espera que 

a próxima gestão atenda te-
mas emergentes dentro das 
políticas públicas, que são 
necessárias, mas que se nota 
ausente na opinião dos mo-
radores, principalmente em: 
saúde, educação, saneamento 
básico e, muito, na geração 
de empregos para seus cida-
dãos e cidadãs, em especial 
para juventude. “Eu me sin-
to envergonhada pelo aban-
dono de nós moradores aqui 
de Miguelópolis, em especial 
dos jovens. Espero que o pró-
ximo prefeito pense em nós 
para que nossas vidas tenham 
mais sentido. Sem trabalho 
somos nada” disse a adoles-
cente TRC, 19 anos.

METODOLOGIA 
APLICADA

A sondagem atuou buscan-
do atender o plano amostral 
e ponderação quanto a sexo, 
idade, grau de instrução e ní-
vel econômico dos entrevista-

dos; com intervalo de confian-
ça e margem de erro.

Sintetizando: a pesquisa 
obedeceu a uma amostra de 400 
entrevistas atendendo a 92% 
dos bairros local e atendeu a 
uma amostragem por domicilio 
em 78% seguindo a seleção dos 
bairros, onde os entrevistados 
foram ponderados quanto ao 
sexo, idade, grau de instrução, 
religião, segundo as cotas pro-
porcionais dos dados do TSE e 
TRE, da seguinte forma: Sexo: 
52,8% masculino e 47,2% fe-
minino; Faixa etária: 22,6% 
entre 16 e 24 anos; 26,1% en-
tre 25 e 34 anos; 21,2% entre 
35 e 44 anos; 20,2% entre 45 
e 59 anos; e 9,8% mais de 60 
anos; Grau de Instrução: 14,3% 
analfabeto, 44,6% fundamental 
incompleto, 5,7% fundamental 
completo, 21,1% médio incom-
pleto, 10,6% médio completo, 
1,6% superior incompleto e 2% 
superior completo.
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Reajuste dos bancários deve injetar mais de R$ 8 bilhões na economia
Campanha salarial da categoria coloca mais dinheiro em circulação no momento de crise financeira e sanitária

A proposta acordada no fi-
nal de semana entre o Coman-
do Nacional dos Bancários 
e a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) vai ajudar 
a economia brasileira.

Reajuste de salários, vales 
e da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) terá um valor 
total de R$ 8.098.464.934,10, 
de acordo com dados do De-
partamento Intersindical de 
Estudos e Estatísticas Socioe-
conômicas (Dieese).

Somente o impacto da PLR 
é de R$ 6.211.796.397,21 na 
economia. O reajuste salarial, 
incluído o abono, vai impli-
car na injeção de outros R$ 
757.064.915,60.

Restaurantes, lanchonetes 
e supermercados de todo o 
país também terão um alívio 
com a injeção de outros R$ 
223.047.621,29, referentes ao 
reajuste dos vales refeição e 
alimentação.

NEGOCIAÇÕES
As negociações entre o Co-

mando Nacional e a Fenaban 
terminaram na madrugada do 
último domingo (30). Ficou 
definido um reajuste de 1,5% 
para salários, com abono de R$ 
2 mil. E, ainda, a reposição da 
inflação (estimada em 2,74% 
no período) para demais ver-

Assunto que ganhou muita 
visibilidade na última década, 
a saúde mental é pauta de di-
versas discussões que habitam 
desde o ambiente corporativo 
até as redes sociais.

Porém, é perceptível o 
foco majoritário nos jovens, 
quando falamos de doenças 
psicológicas, como a depres-
são e ansiedade. Isto porque 
as associamos às fases ativas, 
cheias de insegurança e ques-
tionamentos, como se a ma-
turidade extinguisse essas ca-
racterísticas da personalidade 
de todos os indivíduos.

A verdade é que a terceira 
idade é uma fase que contém 
novidades como qualquer ou-
tra, mas os parentes e outras 
pessoas jovens próximas dos 
idosos podem não saber lidar 
direito com ela. A depressão 
nessa idade, por exemplo, 
pode se manifestar de manei-
ra diferente da usual tristeza, 
como falta de motivação, etc.

“Muitas vezes o aumento 
de dores físicas e a perda de 
memória são resultantes de 
uma doença psicológica”, ex-
plica Marco Maximino, psi-
cólogo membro da plataforma 
Doctoralia.

Segundo levantamento fei-
to pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica) em 2019, pessoas entre 
60 e 64 anos são as mais afe-
tadas pela depressão no país, 
representando 11,1% dentre 
os 11,2 milhões de brasileiros 
diagnosticados com a doença.

Outro ponto de atenção 
quando se toca no assunto 
com os mais idosos é a ques-
tão geracional. “Há algumas 
décadas, as doenças psicoló-
gicas eram vistas como fres-
cura, falta do que fazer, prin-
cipalmente, por pessoas que 
cresceram em um ambiente 
atarefado, trabalhando des-
de cedo ou que constituíram 
família, ainda muito jovens, 

bas, como vales alimentação e 
refeição e auxílio-creche/babá.

O reajuste de 1,5% nos sa-
lários + abono de R$ 2.000,00 
para todos estes anos garante em 
12 meses valores acima do que 
seria obtido apenas com a apli-
cação do INPC para salários até 
R$ 11.202,80, o que representa 
79,1% do total de bancários. 
Isso já considerando o paga-
mento de 13°, férias e FGTS.

Para 2021, a proposta é de 
reajuste integral do INPC e au-
mento real de salário de 0,5%. 
A orientação do Comando 

Nacional dos Bancários foi 
pela aceitação da proposta nas 
assembleias regionais.

TODOS GANHAM
“Quando o trabalhador ga-

nha, toda a sociedade ganha. 
Com esses valores, os bancá-
rios vão consumir, o comér-
cio vai vender, vão reformar 
suas casas, vão pagar suas 
dívidas. Ganha a economia e 
ganha o governo, que arreca-
da mais, quando a economia 
gira”, afirmou a presidenta da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-

nanceiro (Contraf-CUT), Ju-
vandia Moreira.

O resultado da negocia-
ção, de acordo com Juvandia, 
foi positivo para a categoria 
bancária. “Na conjuntura que 
a gente fez a campanha, de 
pandemia, de crise econômica, 
desemprego, de um governo 
de extrema direita e que ata-
ca direitos, o resultado dessa 
campanha é muito bom. A ca-
tegoria manteve todos os direi-
tos. Isso se dá graças à nossa 
organização nacional”, avaliou 
a presidenta da Contraf-CUT.

IBGE aponta que pessoas entre 60 e 64 anos 
são as mais afetadas pela depressão no país

o que era comum há 25, 30 
anos”, conta o especialista.

Assim, a dica de Maximi-
no é que os mais jovens ao re-
dor tentem dialogar e explicar 
para as pessoas que estão en-
velhecendo a importância de 
exercitar o corpo e a mente.

“Estimular uma alimenta-
ção saudável, por exemplo, 
é um passo importante para 
que os idosos tenham mais 
qualidade de vida. Pessoas 
que fazem algum tipo de 
acompanhamento psicotera-
pêutico também podem com-
partilhar suas experiências de 
maneira a exemplificar os be-
nefícios que têm tido a partir 
delas”, diz.

Além disso, é preciso lem-
brar que os tempos mudaram 
e os mais velhos também po-
dem e devem estar antenados.

“Incluí-los nas atividades 
digitais, apresentar conteúdos 
que possam os interessar em 
canais da internet, auxiliá-los 
e incentivá-los na interação 
com tecnologias as quais não 
estão habituados, pode ser 
uma grande ajuda para disper-
sar sentimentos de solidão ou 

até mesmo de obsolescência, 
sem contar que é uma ótima 

maneira de aproximar as ge-
rações”, finaliza o psicólogo.
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O Ministério da Saúde di-
vulgou, no último dia 2, os 
números a respeito da pande-
mia da Covid-19 no Brasil.

De acordo com as informa-
ções apresentadas, o país re-
gistrou naquela data, 123.780 
mortes por causa do coronaví-

rus, o que representou um au-
mento de 1.184 óbitos em  24 
horas. Entre a quantidade de 
pessoas infectadas pela doen-
ça, o país chegou à marca de 
3.997.865 casos, hoje, ultra-
passando os 4 milhões.

O número de pacientes re-

cuperados está em 3.210.405 e 
já representa 80% das pessoas 
que estiveram doentes. Perma-
necem em investigação, 2.658 
casos suspeitos de Covid-19. 
Esses são dados baseados nas 
informações enviadas por es-
tados e municípios.

A partir desta primeira se-
mana do mês de setembro, o 
Castramóvel da prefeitura de 
Barretos retoma suas ativida-
des na castração gratuita de 
cães e gatos de estimação, 
para a população que não con-
segue pagar uma clínica vete-
rinária por esse serviço.

A Unidade Móvel de Cas-
tração, chamada de Castramó-
vel, está instalada na UBS do 
bairro Zequinha Amêndola, 
mais conhecida como Posti-
nho do Barretos Dois, reali-
zando agendamento das ci-
rurgias de castração até nesta 
sexta, das 8 às 12 horas, ou até 

o preenchimento das vagas.
A castração é realizada, 

após o agendamento, na pró-
pria Unidade Móvel, instalada 
dentro da estrutura de um ôni-
bus. Os animais devem estar 
em bom estado de saúde para 
passar pela intervenção e de-
vem ter idade acima de seis 
meses de vida.

Para realizar o agenda-
mento, o dono do gato ou 
cachorro tem que ir pessoal-
mente ao Castramóvel, com 
cópias de seus documentos 
de identificação (RG e CPF) e 
cópia do comprovante de en-
dereço, que deve ser na cidade 

de Barretos, independente do 
bairro. Crianças não podem 
fazer o agendamento.

O Castramóvel é equipa-
do com todos os equipamen-
tos necessários para a reali-
zação das castrações, sendo 
duas autoclaves, dois apare-
lhos de ar condicionado, duas 
pias, banheiro, bancadas e 
armários para o armazena-
mento de medicamentos. A 
unidade itinerante conta com 
uma equipe de três médicos 
veterinários e dois auxiliares 
administrativos e é fruto de 
uma iniciativa desta adminis-
tração municipal.

Castramóvel retoma as atividades e está 
instalado na UBS do Zequinha Amêndola

Rio das Pedras prorroga 
descontos em mensalidades

A Diretoria do Rio das Pe-
dras Country Club informa 
a todos os associados que os 
descontos nas mensalidades 
foram prorrogados.

Desse modo, para as men-
salidades dos meses de junho, 
julho, agosto e setembro, o 
desconto continua sendo de 

20%. Enquanto para os meses 
de outubro e novembro, o des-
conto será de 25%.

Lembramos que o descon-
to só será válido para as men-
salidades que estiverem em 
dia. Também reforçamos que 
não serão cobradas multas 
nas mensalidades em atraso, a 

partir de abril de 2020.
“A medida se dá diante da 

crise gerada pela pandemia 
do covid-19. Agradecemos a 
compreensão de todos e refor-
çamos que estamos buscando 
fazer o melhor para nossos 
associados, colaboradores e 
para o clube”.

Brasil alcança marca de 80% 
de curados da Covid-19
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