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Casa do Papai Noel está no centro de Barretos
Terminou a contagem regressiva para a inauguração
da decoração de Natal na
Praça Francisco Barreto. Na
noite desta quinta-feira (28),
o Papai Noel inaugurou a decoração, sendo recebido por
fanfarra e duendes na Praça
Francisco Barreto.
“Nosso objetivo é incentivar o potencial turístico da
cidade com a decoração natalina e espalhar uma mensagem de paz e solidariedade
aos barretenses”, disse Paulo
Soprano, presidente da ACIB
(Associação Comercial e Industrial de Barretos).
Quem passar pela praça

poderá conferir uma árvore
de 7 metros de altura. Todo
o projeto foi elaborado pelo
arquiteto Daniel Marquesin e
conta com cores e arabescos
com desenhos diferentes.
As ruas e avenidas do calçadão receberam decoração aérea.
Foram instalados, pelo menos,
30 km de luzes em toda a área
central da cidade. A casa do Papai Noel, que foi construída em
madeira, será um ponto de fotos
e selfies. O Museu Ruy Menezes também ganhou decoração.
A previsão é de que a decoração natalina fique na cidade até 6 de janeiro, Dia de
Santos Reis.

Pneu Center
espera uma explosão
de vendas nesta
Black Friday

Deputada indica verba de
R$ 200 mil para Barretos Prefeito e militares visitaram recinto para
adequação da instalação da Cavalaria

A deputada estadual,
Adriana Borgo (PROS), apresentou indicação ao governador João Doria (PSDB) para
disponibilizar R$ 200 mil para

Barretos, que deverão ser destinados para infraestrutura.
A iniciativa partiu de requerimento dos vereadores
Raphael Dutra (PSDB) e
Carlão do Basquete (PROS).
O pedido foi entregue no dia
6 de junho no gabinete da deputada na Assembleia Legislativa em São Paulo.
“A deputada tem um compromisso com o interior de São
Paulo e estamos pedindo a viabilização do recurso para ser
investido no recapeamento”,
disse Carlão. Dutra afirmou
que continuará trabalhando firme para conseguir mais liberação de verbas para Barretos
junto aos deputados estaduais.
A deputada citou na justificativa que o município possui
mais de 120 mil habitantes e
recebe turistas em busca de
eventos culturais e pacientes
do Hospital de Amor.

O prefeito Guilherme Ávila, o tenente coronel Cangerana, comandante do Regimento
de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
o tenente coronel Henrique,
comandante do 33º Batalhão
de Polícia Militar do Interior;
o major Mauro, subcomandante do 33º BPMI; e o major
Loffler, comandante do 11º
Batalhão de Ação Especial da
Polícia Militar, visitaram na
última terça-feira (26), o Recinto Paulo de Lima Correa.
A visita foi motivada para
uma vistoria no local, visando
a adequação de obras finais
para a instalação da Cavalaria
da Polícia Militar – 33º BPMI

de Barretos.
“A Cavalaria está vindo
para Barretos graças a uma iniciativa minha junto ao governador João Dória. É uma grande
conquista para nosso município
e toda região, pois vai oferecer
mais segurança, estando presente nos grandes eventos e no

dia a dia da população”, ressaltou Guilherme Ávila.
Também acompanharam
a visita, o comandante da 1ª
Companhia do 33º BPMI, capitão Frugeri, e os secretários
municipais Cláudio Muroni
(Ordem Pública) e João Batista Chicalé (Cultura).

Barretos recebe prêmio Top Destinos
Turísticos na categoria de parques temáticos
Na última segunda-feira (25) foi realizada a solenidade de entrega da 2ª edição do prêmio Top Destinos Turísticos. Barretos foi premiada na categoria “Parques Temáticos”, juntamente com os municípios de
Indaiatuba, Juquitiba e Vinhedo. A escolha do vencedor em cada categoria foi feita por meio de avaliação
técnica e também de voto popular. As demais categorias premiadas foram: Aventura, Compras, Cultural Ecoturismo, Esportes, Estudos e Intercâmbio, Gastronômico, Náutico, Negócios e Eventos, Pesca, Religioso,
Rural, Saúde, Social e Sol e Praia. A 2ª edição da premiação, fruto da iniciativa conjunta do Skål Internacional São Paulo e da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil), apurou para a
etapa final 70 cidades paulistas vencedoras em 16 categorias. Objetivo do certame é identificar e selecionar
os destinos turísticos do Estado de São Paulo, que mais se destacarem segundo o regulamento do prêmio.

Exposição “Mostra Sua Arte” acontece no Unifeb
Cerca de trinta obras de alunos do CEMART (Centro Municipal de Artes) da prefeitura de Barretos, estão na exposição
“Mostra Sua Arte”, no Espaço Permanente de Artes Visuais da
Biblioteca do Unifeb. A mostra, em óleo sobre tela trazendo paisagens, natureza morta, casaris e figuras humanas, vai até o
dia 9 de dezembro. A exposição fica aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas, e aos sábados, das 8
às 12 horas. “É muito importante que os nossos alunos artistas
mostrem ao público as suas telas, por isso, anualmente, fazemos essa mostra. Essa é a terceira vez que expomos aqui no
Unifeb, um espaço ótimo e que a cada dia está mais bonito”,
explicou a diretora do CEMART, Ana Cristina Krick Ferreira.

O empresário Paulo Cesar
Cardoso, da Pneu Center, disse
nesta semana que espera “um dia
especial de vendas” nesta Black
Friday 2019, que acontece nesta
sexta-feira (29) em todo o comércio de Barretos. “Especialmente
para esta data, nós da Pneu Center, reservamos muitas surpresas
para nossos clientes tradicionais.
Mas também estamos oferecendo muitas promoções e preços
especiais para os novos clientes
também”, ressaltou Paulo Cesar,
o PC. Completando mais um ano
de atuação no mercado automotivo de Barretos e região, a Pneu
Center coloca à disposição de
seus clientes, uma vasta gama de
produtos para veículos, através de
serviço diferenciado e atendimento
“mais do que especial”. “Preparamos ofertas incríveis para atender
a todos os gostos. Assim como
os demais segmentos do comércio, esperamos uma explosão de
vendas nesta black friday. Estou
muito confiantes nisso”, frisou o
popular PC. “No nosso segmento
somos reconhecidos e premiados
pela diferença positiva em atender
nossos clientes. Por isso, assim
como os empresários de todos os
segmentos do comércio de Barretos, espero resultados positivos,
pra mim e para todos”, finalizou o
empresário Paulo Cesar Cardoso.
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Editorial

Condenação em segunda instância e os
caminhos inconstitucionais no Congresso
O Senado deve esperar a Câmara dos Deputados aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que trata da prisão
em segunda instância, para poder deliberar sobre o assunto. A ideia de privilegiar a PEC dos deputados, em detrimento do
projeto de lei do Senado, foi reforçada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após reunião com os líderes partidários e com o ministro Sergio Moro. Porém, não conta com o apoio de todos os parlamentares. Ainda há senadores tentando
avançar com o projeto de lei, cuja aprovação é mais simples e mais rápida que a da PEC, para não empurrar para 2020 a
decisão final sobre o assunto. Por enquanto, vamos nos esclarecendo sobre o tema, com este artigo do advogado Marcelo
Aith, especialista em Direito Criminal e Direito Público e professor de Processo Penal da Escola Paulista de Direito.
Em que pese o Supremo
Tribunal Federal (STF) tenha
reconhecido a constitucionalidade espelhada do artigo 283 do
Código de Processo Penal, que
afasta o imediato cumprimento
da pena com a condenação em
segunda instância, há dois projetos tramitando respectivamente na Câmara do Deputados,
de relatoria do deputado Ivan
Manente (a CCJ da Câmara
aprovou dia 20.11.2019 o relatório por 50 a 12), e no Senado
Federal capitaneado pelo presidente Davi Alcolumbre, este por
alteração do Código de Processo Penal, para impor prisão em
segunda instância.
Seria uma manobra para
afrontar o STF que julgou pro-

cedentes as ADCs 43, 44 e 54?
Lá vem o Congresso Nacional seguir a vox populi e
rasgar a Constituição. Explico.
Com a declaração de constitucionalidade no julgamento
das ADCs todos os poderes
estão vinculados, não podendo subverter a decisão através
de Emendas Constitucionais
ou por Projeto de Lei.
As propostas encaminhadas pelo deputado federal
Manente ou pelo senador Alcolumbre, além de absolutamente impertinentes, causadores de insegurança jurídica e
desequilíbrio institucional, são
totalmente inconstitucionais.
Ademais, conforme ressaltado por Lenio Streck, “O legis-

lador ordinário quer fazer como
o ministro Fachin: quer interpretar a Constituição de acordo
com a lei ordinária, moda que
parece que vai pegar. O Brasil
ainda vai mostrar ao mundo
essa nova “técnica”, pela qual é
possível mudar a Constituição
via lei ordinária...!”.
Ou seja, pretendem que a
Constituição da República se
adapte ao Código de Processo Penal, não o inverso como
deve ocorrer em todas as normas, uma vez que todas as leis
devem respeitar a Constituição,
sob pena de serem inválidas.
No entanto, parte dos congressistas, que deseja agradar
seus eleitores, desconsiderando
a regra constitucional, insiste

no “canto da sereia”, como se
“a prisão em segunda instância”
fosse a pedra de toque do combate à corrupção. Ledo engano!
Não se pode esquecer que
estamos a lidar com a liberdade das pessoas, que muitas
vezes tem suas condenações
revertidas parcialmente pelas
cortes superiores, o que por si
só seria suficiente para nem se
pensar em tal atrocidade.
Rui Barbosa brilhantemente pontua que “A injustiça, por ínfima que seja a
criatura vitimada, revolta-me,
transmuda-me, incendeia-me,
roubando-me a tranquilidade
e a estima pela vida”.
Imagina quando há injustiça no encarceramento?

Opinião

O que podemos esperar de 2020

Não pretendemos aqui reeditar os velhos jargões como
“não há crise que resista ao
trabalho” ou “em toda a crise
há uma oportunidade” e outros no gênero.
O que pretendemos verdadeiramente é propor um
movimento dotado de ações
anti-crise, onde todos possam
trilhar o mesmo caminho – o
do retorno ao crescimento.
É claro que não depende
apenas das nossas ações, mas

creio que um movimento voltado para a positividade e o
crescimento, sem tanto pessimismo, possa ajudar. Por
exemplo, todos sabem do potencial do Brasil, temos certeza que vivemos em um país
sem terremoto, tsunamis ou
qualquer outra grande catástrofe ambiental.
Só em termos de território
temos mais de 8,5 milhões de
quilômetros quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o

que nos torna o quinto maior
país do mundo, nos dando uma
extensão territorial privilegiada.
Como consequência, já
fomos chamados de celeiro
do mundo, levando em conta
a nossa capacidade de produção de alimentos. O Brasil é
o segundo maior exportador
mundial de alimentos em volume e a nossa indústria manda seus produtos para mais de
180 países.
Em 2018, a Ásia foi de
longe o principal mercado,
com 35,9% das exportações
totais (a China disparada em
primeiro lugar com US$ 3,3
bilhões em 2018). A União
Europeia veio em segundo
lugar com 19,2% e o Oriente
Médio em terceiro, com 14%.
As nossas tempestades
são de outra natureza e, como
tudo na vida, vão passar. Uma
certeza, temos: 2020 vai ser o
que fizermos dele.
Com as reformas em curso,
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podemos ter esperança de um
ano mais promissor. Sabemos
ainda que não adianta se desesperar e tomar atitudes impensadas para tentar resolver
os problemas de agora sem
pensar no futuro. Precisamos
nos concentrar nos aspectos
positivos do nosso país, que
são muitos.
É preciso que os investimentos voltem para o país
deslanchar. Precisamos de
indústrias fortes, que gerem
empregos e tragam divisas
para o país. Precisamos de
indústrias que impeçam importações, gerando economia de divisas para o país e
dando emprego aos brasileiros e não nos países de origem das importações.
Sem indústria forte, os
empregos não voltarão e continuaremos com uma grande
legião de desempregados ou
subempregados que, sem consumo interno, condenarão o
país a eterna pobreza.
Quando começamos a nossa produção de máscaras de
proteção respiratória, o Brasil
importava 50 milhões de dólares desse produto; hoje importa apenas 4 milhões. Esse
é um exemplo a ser seguido.
J.A.Puppio
Empresário e autor do livro
“Impossível é o que não se tentou”

PEC Emergencial vai
precarizar o serviço público
O governo do presidente
Jair Bolsonaro (PSL) caminha para se tornar um dos
mais reformistas das últimas décadas. Economizar e
fazer ajustes é preciso, mas
também devemos considerar
as consequências, principalmente no campo social. De
que vale economizar se com
isso os serviços públicos serão prejudicados?
A reforma da Previdência já
foi aprovada e, apesar dos vários pontos críticos excluídos
ao longo dos debates, algumas
regras que permaneceram no
texto prejudicam os trabalhadores mais pobres, como o corte nas pensões por morte.
A reforma tributária já
está em andamento, mas na
prática não diminui impostos
(não há, portanto, benefício
direto para o trabalhador).
A reforma administrativa
também já é próxima, sendo
uma das que mais me preocupam porque abre brechas
para o fim do serviço público
e ainda possibilita a demissão
de servidores com estabilidade, o que certamente provocará perseguição ideológica.
A mais recente empreitada do governo é aprovar a
Proposta de Emenda à Constituição 186/2019, chamada
de PEC Emergencial, que
tem como relator, o senador
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e visa, pelo menos em teoria, cortar gastos
e garantir equilíbrio fiscal
nas contas públicas. Como o
governo pretende fazer isso?
Precarizando o serviço público e prejudicando os trabalhadores e a população.
A PEC Emergencial propõe, entre outras medidas, a
redução da jornada de trabalho e dos salários dos servidores de estados e municípios em até 25%, por período
de até dois anos, quando estiverem em situação de aperto
fiscal (diferença de 95% entre despesas e receitas).
Além disso, também ficarão proibidos de fazer concursos públicos e conceder reajustes salariais, mais uma vez
prejudicando os trabalhadores.
Os servidores públicos
serão, portanto, prejudicados
pela má gestão dos governos
estaduais e municipais. Isso,
consequentemente, terá reflexo nos serviços essenciais
para milhões de brasileiros,
principalmente os mais pobres, que não conseguem arcar, por exemplo, com saúde

e educação privadas.
Ao cortar ¼ do salário, o
orçamento das famílias dos
servidores será fortemente
impactado. Existe uma ideia
de que servidores são marajás que nadam em piscinas
de dinheiro, mas a verdade
é que essas pessoas também
têm contas a pagar e trabalham duro para o sustento de
suas famílias.
Esse é um tipo de medida que demonstra, mais uma
vez, que o governo atual tem
problemas para considerar os
aspectos sociais na hora de elaborar propostas, talvez porque
não se importe com isso e enxergue apenas os números.
Ao diminuir a jornada de
trabalho, o brasileiro que precisa dos servidores em hospitais, escolas e repartições,
entre outros locais públicos,
certamente encontrará dificuldades para ser atendido.
No mínimo, haverá acúmulo
de trabalho, pois as demandas não vão simplesmente
desaparecer de uma hora
para outra. Se os servidores
estarão em casa, quem vai se
responsabilizar?
Já falei muitas vezes e
volto a repetir: estados e municípios devem adotar a gestão mais eficiente do dinheiro
público para que não faltem
verbas, enquanto o Congresso deve parar de prejudicar
os servidores, que não são os
responsáveis pelo reflexo de
decisões econômicas ruins
do passado.
Para finalizar, faço uma
sugestão. Antes de cortar o
salário dos trabalhadores, os
deputados e senadores deviam cortar parte de suas próprias remunerações, que hoje,
se considerarmos todos os
penduricalhos atingem a marca de R$ 100 mil, três vezes
acima do salário de um parlamentar (cerca de R$ 33 mil).
Se esperam sacrifícios da
nossa parte, nada mais justo que
comecem dando o exemplo.

Antônio Tuccílio
Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho.” (Robin Willians)

Flávia Falcão está radiante e vivendo um dos melhores momentos da sua vida. A jovem não perde
uma diversão e no seu aniversário, no último dia
(24/11), parte das comemorações foram nas belíssimas praias de Arraial do Cabo/RJ. As felicitações
de saúde e realizações foram de amigos, familiares e do filhão Gustavo. Parabéns Flavinha!!!

Toda estilosa, Sandra Oncinha aproveita
as altas temperaturas da melhor forma,
curtindo as piscinas e prainha do Rio das
Pedras Country Clube. Tudo de bom!!!

A quinta-feira (28/11) foi festiva para Pedro Bonfim,
que celebrou mais um ano de vida. O apaixonado
por dança, esporte e gastronomia, passou a data
recebendo o carinho de seus familiares e amigos,
em especial de sua mãe Stela Oliveira. Felicidades!!!

Alegre, alto astral e muito vaidosa, essa é
Noemi dos Santos. Ela brindará amanhã
(30/11) mais um aniversário, ladeada dos
filhos Leonardo e Michelle, dos netos e
demais familiares. Parabéns Noemi!!!

O evento salão Duas Rodas chegou em sua 15ª edição com a presença de mais de 250 mil pessoas na capital paulista. É claro que essa turma de apaixonados por motocicletas não poderiam ter ficado de fora. Clebin, Leonardo, Geisel, Gui Sestare, Leandro e Flávio Pelegrin foram
conferir de perto as novidades do mundo automobilístico de duas rodas. Top!!!

Tarcísio Lopes, Rene Rodrigues Silva e Luiz Fernando Silva foram os
campeões do Centurião na categoria Evolution, eles terminaram os 900
movimentos em 28´30” e venceram a prova. Parabéns!!! (foto: Karol Voitila)

Decoração de Natal do Parque do Peão
será inaugurada neste sábado

Toda a população de Barretos e região está convidada para participar da inauguração da Decoração de
Natal do Parque do Peão que acontece neste sábado, 30, a partir das 20h. São aproximadamente 13 mil
metros de cabos iluminados, papais noéis infláveis gigantes, e um painel de 40 metros de cumprimento
por 5 metros de altura com a imagem de um presépio. O Papai Noel também estará no local atendendo
as crianças e permanecerá todos os dias sempre a noite. A visitação é gratuita. (foto: Leandro Joaquim)

Na quarta-feira (27/11), Diego Vianna Rodrigues esteve no
Centro de Eventos Dr. Paulo Prata registrando em clicks o
show da dupla Bruno & Marrone, evento em Prol ao Hospital
de Amor e Santa Casa de Barretos, e claro que não poderia
deixar de tirar uma foto com os cantores. Sucesso!!! (foto:
www.diegonabalada.com.br)

Zilá Rabelo deixou a terra
do peão com destino a
Arraial do Cabo/RJ para
merecidos dias de descanso.
O click foi na praia Ilha do
Japonês. Sucesso!!!
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Conversão da licença-prêmio em pecúnia, aos servidores
públicos municipais, dependerá da análise da situação financeira
O vereador Euripinho solicitou ao Executivo municipal
para autorizar a conversão em
pecúnia de, pelo menos, um
mês da licença-prêmio dos
servidores públicos municipais que têm direito ao benefício, para que eles possam saldar as dívidas que possuam,
seja com a administração ou
com o setor privado
O vereador ressalta que tal

medida é de grande valia para
que aqueles que estão em débitos, seja com a administração direta e indireta do município de
Barretos, sejam com o setor privado, além de fazer frente às suas
despesas, como contas de consumo de água e energia elétrica.
“Permitir a conversão de,
pelo menos, um mês da licença
desses servidores possibilitaria,
em especial, para aqueles fun-

cionários cujos vencimentos
são baixos, quitar, senão totalmente, ao menos em parte suas
dívidas”, afirma Euripinho.
Em resposta, a Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos informou que, “a conversão em pecúnia da licença prêmio é regulamentada pelo art.
77 da Lei Complementar nº
68/2006, que dispõe que a critério da Administração de cada

Poder e Autarquia, dependendo da disponibilidade financeira, poderá haver a conversão
do período estabelecido para
licença prêmio, em pecúnia”.
A secretaria concluiu que,
“a conversão em pecúnia da
licença prêmio dependerá da
análise da situação financeira da municipalidade no momento do pedido formulado
pelo servidor municipal”.

Carro da promoção IPTU
premiado está em exposição
no North Shopping

Parque Enéas Carneiro recebe bomba hidráulica e uma nova limpeza
O Parque Ecológico Enéas
Carneiro recebeu nesta semana
a implantação de uma bomba
hidráulica para auxiliar na oxigenação do lago. A instalação
foi realizada após um estudo feito pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, que detectou a necessidade, realizando o serviço.
Com a bomba instalada no
segundo lago e com o seu sistema de funcionamento através de dutos, a água jorra para
o primeiro lago o que propicia maior oxigenação que, por
consequência, melhora a quali-

dade de vida aquática.
O Parque Enéas Carneiro
recebeu, também, serviços de
capina, roçada, poda de árvores e a retirada de lixo da parte
interna do lago, com o auxílio
de canoas. A mini ponte existente no local será restaurada
e os serviços serão executados pela equipe de Suprimentos da prefeitura de Barretos.
Quem acompanhou todo
o trabalho foi o secretário municipal de Agricultura e Meio
ambiente, Marco Antônio de
Carvalho Ferreira, que pede a
compreensão e ajuda da popu-

lação para manter o local limpo.
“É importante que não se
jogue lixo nas galerias de água
pluvial, que acaba caindo no

lago, causando a sua poluição
e, por consequência, trazendo
prejuízos ao meio ambiente”,
destacou o secretário.

Núcleo de Dança do Cemart apresenta espetáculos de fim de ano
A prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal de
Cultura, e o CEMART (Centro
Municipal de Artes), apresenta
os espetáculos especiais de fim
de ano da Escola de Formação
em Danças Clássicas e da Escola Livre de Dança, neste final de
novembro e início de dezembro.
Na última quarta-feira (27), a
Escola de Formação em Danças
Clássicas do Núcleo de Dança

Cemart apresentou o espetáculo
“O Sonho de Clara”, adaptação
de “O Quebra Nozes” – Um sonho de Natal transformado em
ballet. A apresentação foi realizada no Anfiteatro “Jorge Andrade”, no Unifeb.
O espetáculo é direcionado
a pais e convidados dos alunos. No dia 7 de dezembro, às
18h30, haverá reapresentação
no North Shopping Barretos

Neste sábado, dia 30 de novembro, e domingo, 1º de dezembro, a partir das 20 horas, a
Escola Livre de Dança do CEMART apresenta o espetáculo: “Quem quer Brincar?”. A
apresentação será no Anfiteatro
“Jorge Andrade”, no Unifeb.
A apresentação também é
direcionada a pais e convidados
dos alunos e alunas. O ingresso é um quilo de alimento não

perecível, que deve ser retirado
antecipadamente no CEMART.
O espetáculo tem reapresentações marcadas para o North Shopping Barretos, no dia 7 de dezembro, às 16 horas, e dia 8, às 17 horas.

O sorteio do carro da promoção IPTU Premiado, da
prefeitura de Barretos, já tem
data marcada: 20 de dezembro, no North Shopping, onde
o veículo está em exposição.
Concorrem os contribuintes
que estiverem em dia com os
tributos municipais até o sexto dia útil de dezembro.
A prefeitura lembra que o
contribuinte que não estiver
em dia, pode usufruir da Lei
de Anistia, que tem parcelamentos de débitos e, assim,
não ficar fora do sorteio.
Como em anos anterio-

res, o número de registro do
imóvel, que consta na capa
do carnê do IPTU, valerá
para o sorteio. Se o número
sorteado for inexistente ou o
proprietário estiver inadimplente, o contemplado passará a ser o número seguinte,
sucessivamente, até aquele
que atenda as exigências do
regulamento.
O carro é um Fiat Moby
Easy, cor preta, ano de fabricação 2019 – modelo 2020.
O valor de compra é R$ 33
mil. Este será o quinto ano
consecutivo da promoção.
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Associação Os Independentes participa de Congresso da ABRAPE
O presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz
Muzetti, e o diretor cultural,
Pedro Muzetti, participaram
do Congresso Brasileiro dos
Promotores de Eventos.
O encontro é promovido
pela ABRAPE (Associação
Brasileira dos Promotores de
Eventos) e sua 4ª edição foi
encerrada na última quarta-feira (27), em Brasília/DF.
Na terça-feira (26), o

evento foi restrito a associados que participaram de uma
imersão, com o tema “A entidade que temos e a ABRAPE que queremos”. O diretor
técnico do Sebrae nacional,
Bruno Quick, e o diretor de
operações do Bancoob, Enio
Meinen, conversaram com os
presentes sobre a importância
do associativismo.
A abertura oficial do congresso teve a presença do Mi-

nistro do Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio, e o lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa da Cultura e do
Entretenimento, pelo deputado federal, Felipe Carreras.
O ex-ministro da Cultura e
atual Secretário de Estado da
Cultura de São Paulo, Sérgio
Sá Leitão, e o diretor comercial
do Mineirão, Samuel Lloyd, falaram sobre o benefício econômico dos eventos nas cidades.

Via Rápida oferece 23 mil vagas
para cursos rápidos e gratuitos do
programa Via Rápida Virtual
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 23
mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual. As inscrições já
estão abertas e podem ser realizadas até o dia 9 de dezembro através do site www.viarapida.sp.gov.br. No
Via Rápida Virtual, todas as aulas são realizadas de forma online, no modelo de Ensino à Distância (EAD),
com curta duração (80 horas). São 4 cursos no total, em áreas de gestão e tecnologia de informação, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP): Gestão Administrativa; Planejamento
Empresarial; Lógica de Programação e Banco de Dados. Podem se inscrever candidatos que tenham idade
mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja
superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas e com baixa renda.
SERVIÇO - A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail, utilizando-se os dados pessoais informados no ato da inscrição. As aulas têm previsão de início no dia 16 de dezembro de 2019 e os
cursos virtuais deverão ser concluídos até o dia 7 de fevereiro de 2020. Para receber o certificado, o aluno
deve completar a carga horária completa do curso virtual.

Jerônimo Muzetti participou de mesa redonda durante congresso, acompanhado
do presidente da ABRAPE, Carlos Alberto Xaulim, e Wander Oliveira (Foto: Divulgação)
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Hospital de Amor celebra mais de 10 mil
cirurgias e reúne cirurgiões pioneiros da técnica no Brasil
O ano de 1.999 marcou o
início de uma revolução médica no Hospital de Amor de
Barretos, referência mundial
no tratamento de câncer, com
a realização de sua primeira
cirurgia minimamente invasiva por vídeo, a laparoscopia.
Para celebrar a data e as
mais de 10 mil cirurgias minimamente invasivas realizadas, a entidade reúne nesta
sexta (29) e sábado (30), durante simpósio, os cirurgiões
pioneiros da técnica no Brasil,
responsáveis pelas primeiras
cirurgias no hospital e mem-

bros do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD).
De acordo com o médico
coloproctologista, dr. Marcos Denadai, que integrou a
equipe médica dos primeiros
procedimentos cirúrgicos por
vídeo, o Hospital de Amor é
também pioneiro em realizar
as cirurgias através do SUS.
“Apenas na especialidade do Digestivo Baixo foram
realizadas cerca de 6 mil cirurgias, um número muito expressivo em relação à realidade do Brasil”, aponta Denadai.

A primeira cirurgia minimamente invasiva no Hospital de
Amor foi realizada para tratamento de câncer de reto. Hoje,
todas as especialidades que
atuam nos tumores do abdomên
- Digestivo Alto e Baixo, Urologia , Ginecologia, e também cirurgia Pediátrica, se beneficiam
da técnica que, além de garantir
menor trauma cirúrgico, proporciona menos sangramento
intraoperatório, menor dor pós-operatória, recuperação pós-cirúrgica mais rápida e retorno
mais cedo do paciente às atividades habituais e ao trabalho,

Maioridade, por si só, não extingue
obrigação de pagar pensão alimentícia
Especialista explica em quais casos o pagamento pode ou não ser suspenso
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus a um pai que havia parado
de pagar pensão alimentícia
para a filha, alegando que não
tinha mais essa obrigação após
a menina completar 18 anos.
Segundo o ministro Moura
Ribeiro, da 3ª turma do STJ,
o pedido dele foi negado, pois
“o simples fato de a exequente
ser maior de idade e possuir,
em tese, capacidade de promover o próprio sustento não
é suficiente para a concessão
da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ela não necessita
dos alimentos ou de que tem
condições de prover a própria
subsistência sem a prestação
da pensão alimentar”.
No caso acima relatado, a
filha entrou com uma ação pedindo a prisão do progenitor
por não pagamento da pensão.
O pai, então, entrou com o pedido de habeas corpus, alegando que não teria mais porque
arcar com o valor, já que a filha
havia chegado à maioridade.
A decisão não surpreende
especialistas e juristas, que
trabalham com questões familiares. Segundo a advogada
Sílvia Marzagão, o entendimento da Justiça Brasileira é
de que, mesmo com o dependente maior de idade, o pagamento não pode ser suspenso

automaticamente.
“Até os 18 anos você presume as necessidades do filho,
pai e mãe são responsáveis
por manter o sustento porque
trata-se de um menor de idade. Dessa idade até os 24 ou
a conclusão de um curso superior, que é o que o STJ estabelece, é que essas necessidades precisam ser provadas.
De qualquer forma, o pagador
da pensão não pode automaticamente deixar de pagar. Ele
precisa promover uma ação
judicial nova e nela mostrar
que quem recebe tem condição de suprir pelo seu próprio
sustento”, explica Marzagão.
“Até porque”, explica a
advogada, “é necessário que
ambas as partes possam provar
suas necessidades: tanto quem
paga como quem recebe”.
Na decisão, o STJ se posiciona da mesma forma. Segundo a Súmula 358 da casa,
“o cancelamento de pensão

alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito
à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos
próprios autos”.
Mesmo após os 24 anos ou
a conclusão do ensino superior
(os dois critérios usados como
“teto” pelo STJ, segundo a advogada), é necessário abrir uma
nova ação judicial para suspender o pagamento de pensão.
“Nunca poderá ser simplesmente cortada, interrompida. Em qualquer caso, seja
ao atingir a maioridade ou
terminar a faculdade, é preciso entrar com ação judicial”,
enfatiza a especialista.
Após essas condições,
apenas em casos específicos,
como filhos com algum tipo
de deficiência, por exemplo, é
que a pensão continua sendo
paga. “Em geral, essa idade,
mas principalmente a conclusão do ensino superior, costuma ser o limite”, reafirma.

além de menores cicatrizes.
A técnica também reduz a
taxa de infecções e a ocorrência
de aderências pós-operatórias.
Responsável por coordenar a equipe médica da primeira cirurgia no hospital, o
diretor científico do IRCAD,
dr. Armando Melani, também
prestigiará o simpósio, juntamente com o coordenador
científico, dr. Luis Gustavo
Romagnolo (foto), e o fundador do instituto, dr. Jacques
Marescaux, entre outros cirurgiões pioneiros por realizar a
técnica no Brasil.

Moagem de cana da Tereos cresce e atinge
18,8 milhões de toneladas nesta safra

Encerrada na primeira quinzena de novembro, safra 2019/2020
registra aumento de 7,5% em relação ao último período

A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes do
setor sucroenergético brasileiro, processou ao longo da safra de 2019/2020 um volume
de 18,8 milhões de toneladas
de cana em suas sete unidades,
um crescimento de 7,5% em
relação à safra anterior.
A empresa também registrou um aumento de 7% no
rendimento agrícola, com
uma média de 11,14 toneladas de açúcar por hectare.
A empresa finalizou o ciclo
com um mix de 60,2% para
açúcar e 39,8% para etanol.
Foram produzidos 650 milhões de litros de etanol e 1,6
milhão de toneladas de açúcar.
Mesmo com adversidades
climáticas na região onde estão as unidades da Tereos, o
grupo teve um aumento em
volume de cana maior do que
a média da região Centro-Sul,
que nesta safra foi 6,2% a mais
do que na safra 2018/2019.
“Neste ano, ocorreu a variação climática mais dramática
dos últimos 10 anos”, afirmou

Jacyr Costa Filho, diretor da Região Brasil do Grupo Tereos. Este
2019 foi marcado por índices pluviométricos abaixo da média histórica da última década, geada e
temperaturas acima da média no
meio e no final da safra.
MAIS EFICIÊNCIA
NAS OPERAÇÕES
AGROINDUSTRIAIS
O grupo tem investido em
tecnologia na área agrícola para detectar as principais
perdas de performance e fazer
correções com mais agilidade,
em tempo real, o que possibilitou um incremento nos indicadores operacionais.
Na indústria, a melhoria nos
indicadores também tem sido
uma constante. Considerando as
cinco safras anteriores, as unidades da Tereos Açúcar apresentaram um aumento de 9%
no índice de eficiência geral dos
equipamentos industriais (OEE),
chegando, neste ano, a 96,5%.
“Graças aos investimentos
em manutenção e ao aumento
de produtividade dos últimos
anos, a Tereos tem alcançado

resultados operacionais bastante consistentes, com aumento de rendimento agrícola
e melhor performance industrial”, comentou Costa Filho.
“Nesta safra, começamos a
colher os frutos de investimentos concluídos recentemente,
caso, por exemplo, da nova
caldeira da Unidade Cruz Alta,
que aumentou a disponibilidade de energia cogerada, com
maior eficiência ambiental”,
acrescentou Costa Filho.
Outro destaque ficou com
o início das operações da parceria firmada, em 2018, com a
VLI, companhia logística que
integra ferrovias, terminais
intermodais e portos, para o
transporte de 1 milhão de toneladas de açúcar por ano. O
primeiro embarque no sistema
da VLI aconteceu em junho.
Está prevista para o início
da próxima safra a entrega
dos dois armazéns de açúcar
nos terminais de Guarujá; e
no Tiplam, no Porto de Santos, também fruto do acordo
entre as duas empresas.
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Sebrae-SP realiza evento
gratuito de startups em Barretos

Encerramento do programa Startup SP, palestra de Raphael Lassance
e apresentação do BrutoSummit fazem parte da programação

Com o objetivo de promover o networking e a troca de
informações sobre o ecossistema de empreendedorismo
e inovação, o Sebrae-SP vai
realizar o Demoday, evento de
apresentação dos principais resultados obtidos pelas startups
no programa Startup SP.
A ação será realizada no
dia 10 de dezembro, às 19 horas, no Centerplex Cinemas
do North Shopping Barretos.
As inscrições são gratuitas.
A programação do evento

conta com a palestra especial
de Raphael Lassance, referência nacional em growth hacking (marketing orientado a
experimentos), empreendedor
com mais de 18 anos de experiência em projetos digitais, especialista em tração e impacto.
Eleito um dos melhores
profissionais de mídias sociais
do Brasil pela Associação
Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), Lassance
é administrador da maior comunidade de growth hackers

da América Latina, o grupo
Growth Hackers Brasil no
Facebook e tem participação
ativa em mais de 80 projetos
nos últimos três anos.
Ele também é produtor do
e-commerce Hacks, o primeiro curso de growth hacking
para e-commerce do mercado, e co-fundador da primeira
agência de growth hacking do
país, a Growth Team, que em
menos de um ano se tornou
referência no mercado e já
atua em seis países.
De acordo com o gerente
regional do Sebrae-SP, Rafael
Matos do Carmo, este é um
evento muito especial, porque
coroa todo o trabalho desenvolvido com as startups de
Barretos e região.
“Foram meses intensos, de
muito trabalho e chegou o momento para que a comunidade
empresarial de Barretos tenha
a oportunidade de conhecer
cada um desses modelos de
negócios, seus produtos, servi-

ços e propostas de valor. Além
disso, poder contar com a experiência e o conhecimento do
Raphael Lassance em Barretos, neste dia, agregará muito
valor ao ecossistema que estamos desenvolvendo na região”, antecipa Rafael Matos.
STARTUPS
Os participantes do programa
Startup SP irão apresentar suas
soluções para a comunidade. Durante quatro meses, as startups
participaram de capacitações,
acompanhamento de negócios e
mentoria, com parceiros de mercado e do ecossistema. Para a
apresentação foram convidados
membros da comunidade de empreendedorismo e inovação de
Barretos e região, bem como investidores e mentores que podem
ter interesse na captação e investimento nos projetos apresentados.
Na ocasião, também será apresentado o BrutoSummit, evento de
tecnologia, inovação e startups de
Barretos e região. O evento será
realizado no Centerplex North Shopping, localizado na Via Conselheiro Antônio Prado, 1400, Pedro Cavalini, em Barretos. Inscrições pelo
link http://bit.ly/startupbarretos

Alta na expectativa de vida do brasileiro alerta para
demanda por especialistas e políticas para população idosa
A expectativa de vida do
brasileiro passou para 76 anos
e 3 meses. Os dados foram
divulgados nesta quinta-feira
(28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e se referem aos índices de 2018. Se comparados
ao ano anterior, a expectativa
aumentou em três meses.
Ainda, segundo dados do
IBGE, no Brasil, existem cerca
de 30 milhões de pessoas com
60 anos ou mais e a estimativa
é de que a população ultrapasse
os 73 milhões idosos até 2060.
A Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) chama atenção para
o trabalho dos profissionais
especializados em envelhecimento, indicados para o cui-

dado e a atenção aos idosos.
Dados do Conselho Federal de Medicina mostram que
há 1.817 geriatras registrados,
a maior parte (60%) no Sudeste. Segundo a entidade, há
um geriatra para cada 16.511
idosos, índice muito abaixo do
preconizado pela Organização
Mundial da Saúde, de um especialista para cada mil idosos.
A tendência é que esta lacuna
cresça nos próximos anos.
Presidente da Geriatria da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o dr. Carlos
A. Uehara explica que a entidade vem dando atenção especial
para esse gargalo no número de
especialistas em envelhecimento e no cuidado à pessoa idosa,
para que exista um interesse

crescente pela área, investindo
em eventos científicos e buscando o diálogo com Ligas
Acadêmicas, jovens profissionais prestes a escolher uma especialização e até mesmo estudantes do Ensino Médio.
“Pelo fato de congregarmos
profissionais que atuam com
idosos, também participamos
ativamente na construção de
políticas públicas para esta parcela da população, tanto na área
da saúde, quanto na área de cultura, lazer e assistência social”,
explicou Carlos Uehara.
“As mudanças demográficas que aconteceram nas últimas décadas, especialmente
a rapidez do envelhecimento
populacional, impõem à sociedade medidas estratégicas

para entender esse fenômeno.
E são os especialistas que podem ajudar a compreender os
cuidados necessários aos idosos, o envelhecimento ativo
e saudável e outras questões
relacionadas à velhice”, complementa a drª Vânia Herédia,
socióloga especialista em gerontologia e presidente da Gerontologia da entidade.

Secretaria da Fazenda realiza megaoperação
para coibir vendas ilegais na Black Friday

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira (28) uma megaoperação envolvendo R$ 675 milhões em vendas irregulares de produtos eletroeletrônicos em plataformas de comércio digital
e a sonegação de R$ 62 milhões de ICMS em transações de importação de mercadorias de vários setores. As
medidas adotadas são importantes frentes para coibir o comércio ilegal, especialmente no grande dia de descontos e promoções de Natal, conhecido como Black Friday. Ao todo, o Fisco paulista mobilizou 180 agentes fiscais
de rendas de 16 Delegacias Regionais Tributárias do Estado, incluindo de Barretos, e contou com o apoio da
Policia Civil. Os alvos estão distribuídos em todo o Estado. Na Capital são 65 alvos, outros quatro em Guarulhos,
três em Sorocaba, dois em Campinas, dois em Mauá, dois em Arujá, dois em Mairiporã, dois em Barueri, dois
em Louveira, dois em Várzea Paulista e pelo menos um alvo nas cidades de Santos, Ilhabela, Araçariguama,
Laranjal Paulista, Indaiatuba, Santa Barbara D’oeste, Valinhos, Barretos, Mococa, Ribeirão Preto, São João da
Boa Vista, São José do Rio Pardo, Santo Anastácio, Ourinhos, São Bernardo do Campo, Cajamar, Cotia, Araraquara, Itatiba e Mogi Guaçu.

Plano de saúde não
pode negar medicamento
à base de Canabidiol

Cada vez mais, as pessoas
têm tido conhecimento sobre
o uso e os efeitos dos remédios derivados de canabidiol
ou CBD, substância química
presente na maconha (Cannabis sativa) e utilizada exclusivamente para fins terapêuticos.
Contudo, pouco se sabe
sobre o dever do plano de
saúde fornecer tais medicamentos, já que, na maioria
das vezes, as operadoras negam a cobertura.
Entretanto, diante da garantia constitucional do acesso à saúde, aliada à obrigação
dos planos de saúde de viabilizar os tratamentos das doenças que cobrem contratualmente, é infundada a negativa
de cobertura de medicamentos à base de canabidiol. Ainda que o tratamento não esteja elencado no Rol da ANS,
é dever do plano fornecê-lo
diante de prescrição médica.
Vale ressaltar a Súmula
102 do TJ/SP: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
“Cabe ao plano de saúde fornecer os meios para a
preservação da saúde de seus
beneficiários, não podendo
inclusive, se sobrepor a uma
decisão médica que determina qual tratamento é adequado ou não” explica a advogada, Fernanda Glezer Szpiz,
coordenadora da área de Direito à Saúde do Escritório
Rosenbaum Advogados.
NEGATIVA DE
COBERTURA DE
MEDICAMENTO
Uma conduta contrária à
cobertura de medicamento à

base de canabidiol por parte
dos planos de saúde vem sendo entendida como abusiva
pelos tribunais.
Com respaldo do Código de
Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário vem entendendo que os direitos do paciente
devem ser ampliados frente ao
contrato do plano de saúde.
“Para a negativa, os planos de saúde utilizam o argumento de que poucos medicamentos à base da canabidiol
estão registrados junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
além de não constar no Rol
de Procedimentos e Eventos
em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS”, acrescenta Szpiz.
Mesmo que tenha registrados alguns poucos medicamentos derivados da maconha, a ANVISA autoriza e
regulamenta a importação de
outros para fins terapêuticos,
sob apresentação de prescrição
médica e outros requisitos demonstrados no site da agência.
No entanto, esses medicamentos importados possuem custo
muito elevado, impedindo à
maioria dos pacientes de adquiri-los de forma particular,
principalmente quando há necessidade de uso contínuo.
“Desse modo, quando um
paciente possui uma indicação médica para o uso de medicamentos provenientes do
canabidiol e recebe uma negativa de custeio por parte do
plano de saúde, é recomendável que ele procure advogado
especializado em Direito à
Saúde e Direitos do Consumidor, para reverter judicialmente a negativa e conseguir
liminar que autorize o custeio
e tenha início o tratamento”,
finaliza a especialista.

O QUE É CANABIDIOL?
- Canabidiol é uma substância química presente na Cannabis sativa, nome científico da maconha. É utilizado como medicamento para tratamento de diversas doenças, que variam de
epilepsia severa, dores crônicas, esclerose múltipla, fibromialgia,
entre outros. Na medicina, o canabidiol pode ser usado como
anticonvulsivante, anti-inflamatório, ansiolítico e antitumoral.

8

BARRETOS, 29 de novembro de 2019

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

COTIDIANO

Serginho Cebola vence etapa final e é campeão antecipado
da Copa Interior de Triatlhon
Campeão antecipado da
Copa Interior de Triatlhon
– Categoria 50 a 54 anos, o
triatleta barretense, Serginho
Cebola, venceu também a etapa final da competição, disputada em Paulínia (SP), no
último domingo, dia 24.
A prova, Distância Sprint,
foi completada no tempo de
1.24.18 hora, sendo 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida.
Em 2019, a 12ª Copa Interior de Triatlhon, teve seis

etapas e Cebola venceu cinco,
antecipando o título na quarta
etapa, disputada em São Pedro.
“Desde que comecei a competir, há quase 20 anos, sempre
conquistei o pódio, se classificando entre os cinco primeiros
colocados. Estou muito feliz
por representar bem a cidade
de Barretos. Estou ainda mais
gratificado, pois, das seis etapas
deste ano venci cinco”, afirmou
Serginho Cebola, que participa
das competições com apoio da
secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos.

Dois caratecas recebem certificados
de faixa preta em Barretos
O professor Sílvio, faixa
preta quinto Dan (Grau), fez
no último sábado (23), na sala
de artes marciais do Rochão,
a entrega de Certificados de
Faixa Preta para Anderson
Nascimento e Sammuel Roqueti Mauch, alunos da Associação Impacto de Caratê, do
qual ele é dirigente.
Outros dois atletas, Hudson
e Muller, também receberam o
certificado em data posterior.
Segundo o professor, ambos foram aprovados para a faixa preta em 6 de outubro do ano passado, pela banca examinadora
da FPC (Federação Paulista de
Caratê), após exames no Clube
do Exército em Campinas.
Além dos quatro caratecas
faixa preta, mais 12 foram

graduados. Sã eles: Letícia
Leal, Bruna Santana, Malu
Murakami, Fábio Beirigo,
Clariane Brigolim, Patrícia
Emiko Kitanishi, Sílvia Mara

Catelan, Vítor Ricardo Rodrigues, Anderson Nascimento,
Hudson Santos, Sammuel
Mauch, Muller Sienna e Allan
Patrick de Paula.

