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MAIS DE 5 MIL BRASIS: OS DESAFIOS DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS - Ricardo Ramos, cofundador da Gove, possui MBA internacional pelo INSEAD (Singapura/França) e é especializado em gestão pública pelo Centro de Liderança Pública com módulo internacional
na Blavatnik School of Government, University of Oxford. Seu recado é importante para todos os brasileiros, inclusive, os novos gestores que
assumem as administrações públicas municipais neste início de janeiro. Segue.
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Paula Lemos, Gustavo Sasdelli e
novos vereadores serão empossados
na manhã da próxima sexta-feira
Somente vereadores eleitos, prefeita e vice-prefeito poderão participar. Objetivo é evitar contaminação pelo coronavírus

A cerimônia de posse da prefeita eleita, Paula Lemos (DEM),
e do seu vice-prefeito, Gustavo
Sasdelli, agendada para sexta-feira, 1º de janeiro, será realizada
após a solenidade de posse dos
17 vereadores, na Câmara Municipal, agendada para às 10 horas.
De acordo com o cerimonial
que está sendo preparado, após

receberem as faixas no Legislativo, prefeita, vice e os vereadores empossados seguirão para a
solenidade de transmissão de
cargo à nova prefeita.
O ato de transmissão será
no auditório Anna Hora Prata,
na Faculdade de Ciências da
Saúde “Dr. Paulo Prata”, onde
será feita a entrega das chaves

da prefeitura e, logo após, o
discurso de despedida da administração Guilherme Ávila, seguido pelo discurso da prefeita
Paula Lemos e do vice, Gustavo Sasdelli, já empossados.
Na oportunidade, serão
anunciados os nomes dos 22
secretários que irão compor a
nova gestão municipal.

Prefeitura entrega obras de ampliação
do Centro Municipal de Reabilitação

pacientes que necessitarem.
“Esta inauguração é um marco. A única no Estado. Não existe outra igual como esta, que é
mantida pelo município, onde todos os profissionais são servidores públicos e oferece um nível
de atendimento de excelência em
reabilitação física a nossa população”, afirmou a coordenadora
do local, Alessandra Jorge.
O prefeito em exercício
disse que nestes últimos oito

anos, Barretos teve uma gestão voltada para todos os setores, como na saúde, com a entrega da ampliação do CRM.
“Tudo isto é para o cidadão, um grande benefício para
os usuários e a certeza de que
toda medicina e a prestação do
serviço em saúde, quando são
praticados com amor, tudo funciona bem”, afirmou o prefeito
em exercício, Vagner Chiapetti.
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Estado divulga carta pela vida com recomendações de
especialistas do Centro de Contingência do Coronavírus
O governo de São Paulo divulgou nesta terça-feira (29) uma carta, assinada pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, com orientações de especialistas quanto aos cuidados
que devem ser tomados para evitar a disseminação do coronavírus em meio ao novo crescimento da
pandemia. O total de novos casos registrados em dezembro é seis vezes maior do que em comparação
à soma dos três primeiros meses da pandemia. O número de mortes é 60% superior ao total de vítimas
fatais entre março e maio. “Boa parte das pessoas que transmitem o coronavírus é assintomática, por isso
festas, encontros sociais e aglomerações devem ser evitados neste momento. A ação consciente de todos neste período do ano é parte vital na contenção da propagação do vírus”, defendem os especialistas,
em trecho do documento divulgado. Uma das medidas indicadas foi permitir o funcionamento apenas de
serviços essenciais no próximo final de semana (dias 1, 2 e 3) em todo o estado, com o objetivo de conter
o número de internações e óbitos. Os especialistas também destacam a importância das medidas de proteção como manter as mãos limpas, uso de máscara e álcool em gel e respeito ao distanciamento social.
BARRETOS - Até o fechamento desta edição, o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela
Secretaria Municipal de Saúde, apontava que a tava de ocupação de UTI estava em 25%, de ocupação em
Enfermaria estava em 2,5%, com 155 óbitos registrados no município, sendo três novos óbitos, duas mulheres com idades de 62 e 75 anos de idade e um homem de 62 anos de idade, todos com comorbidades.

Neste último final de semana de 2020, os postos do
Poupatempo, que funcionam
normalmente até nesta quarta-feira (30), estarão fechados. A partir de quinta, dia 31,
véspera de Ano Novo, todas
as unidades estarão fechadas
para atendimento presencial.
A reabertura acontece na
segunda-feira, 4 de janeiro,
no horário habitual mediante agendamento prévio, que
pode ser feito pelo portal ou
aplicativo Poupatempo Digital. O local continuará atendendo com a capacidade
reduzida de atendimento, seguindo os protocolos sanitários e de segurança.

ABAVIN terá
novas instalações

Câmara devolve mais de R$ 2 milhões
aos cofres do município em 2020
Mesa da Câmara já havia economizado R$ 100 mil no
decorrer do ano; no dia 23, devolveu mais R$ 2 milhões

O Centro Municipal de
Reabilitação “Solange Lana de
Ávila” foi inaugurado pela prefeitura de Barretos, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde,
nesta terça-feira (29).
São mais 24 salas para atendimento de reabilitação física,
distribuídas em dois andares.
Também fazem parte da
ampliação, uma nova recepção, ampla e com acessibilidade, além de elevador para os

Poupatempo fecha
neste último final
semana do ano

A Mesa Diretora da Câmara,
formada pelo presidente João
Mulata (PSDB); o vice-presidente, Aparecido Cipriano (PP);
o 1º secretário, Kapetinha (PP);
e o 2º secretário, Betim da Comunidade (PSDB), devolveu
R$ 1.971.684,27 à prefeitura no
dia 23 de dezembro.
Somados aos R$ 100 mil
repassados de junho até novembro, o valor total devolvido aos cofres públicos do
município em 2020 chega a
R$ 2.071.684,27. O montante
é referente ao dinheiro que a
Câmara conseguiu economizar
durante todo o ano de 2020.
ENTENDA
Alei municipal número
5791, de 06 de dezembro de
2019, em concordância com
a Constituição Federal, estabeleceu que o orçamento
da Câmara Municipal para

o ano de 2020 seria de R$
14.522.900,00.
Esse valor total é dividido e
repassado mensalmente da prefeitura para a Câmara por meio
do chamado “duodécimo”, ou
seja, repasse financeiro do Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.
Ao final de cada exercício
(até o último dia útil do mês
de dezembro), tudo o que a
Câmara municipal consegue
economizar no decorrer do
ano deve ser devolvido aos
cofres públicos. Em 2020, a
economia no orçamento foi
de R$ 2.071.684,27.

A Associação Barretense
Vida Nova, ABAVIN, inaugura
o local de suas futuras instalações nesta quarta-feira, dia
30, a partir das 15 horas. Em
nota, a entidade convida a
todos para participar do ato.
“Queremos que você faça
parte de um novo capítulo
da nossa história. Venha comemorar com a gente a inauguração das futuras instalações”, diz a nota da entidade.

Trabalhador tem
até o dia 31 para
solicitar saque
de R$ 1.045
Os trabalhadores têm até
esta quinta-feira (31) para fazer o saque emergencial de até
R$ 1.045 do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
O valor se refere à soma dos
saldos de todas as contas ativas
e inativas no fundo.
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Editorial

Mais de 5 mil Brasis: os desafios
dos novos gestores municipais
Ricardo Ramos, cofundador da Gove, possui MBA internacional pelo INSEAD (Singapura/França) e é
especializado em gestão pública pelo Centro de Liderança Pública com módulo internacional na Blavatnik
School of Government, University of Oxford. Seu recado é importante para todos os brasileiros, inclusive,
os novos gestores que assumem as administrações públicas municipais neste início de janeiro. Segue.
Um dos maiores benefícios
que percebo como empreendedor social, trabalhando para o desenvolvimento de municípios, é
poder conhecer melhor o Brasil.
Nessa rotina de viagens,
reuniões e contatos com gestores públicos de todas as
regiões, um dos pontos que
mais me atrai é a diversidade
que temos em nosso país.
Estamos acostumados a
vivenciar a variedade existente na culinária, nas expressões
verbais, nas tradições e nas
várias manifestações individuais de cada pessoa. Porém,
as características de cada município são muito diversas.
Estas podem ser observadas
através dos aspectos sociais,
ambientais, climáticos e demográficos, entre outros, distribuí-

Ricardo Ramos, cofundador da Gove

dos ao longo de nosso país.
Com um território de proporções continentais recortado
em 5.570 municípios, existem
muitas variações entre esses
municípios, o que torna a tarefa
de oferecer políticas públicas de
qualidade ainda mais desafiadora para os gestores públicos.
A diversidade pode e deve
ser conhecida para que todos tenham uma melhor compreensão
de nossa nação e dos desafios
existentes na gestão pública.
Isso significa que não podemos fechar os olhos para o fato
de que, para uma capital como
São Paulo (SP) e seus mais de
12 milhões de habitantes, temos
milhares de municípios como
São Paulo do Potengi (RN), com
menos de 18 mil habitantes.
Inclusive, a metade dos
brasileiros que hoje vive em
municípios de menos de 150
mil habitantes tem os mesmos
direitos que os cidadãos das
maiores cidades e os gestores
públicos municipais, as mesmas responsabilidades.
OS DESAFIOS
DA EDUCAÇÃO E
DA MOBILIDADE
Não podemos omitir que os
desafios de oferecer educação
de qualidade em Salvador, na
Bahia, com praticamente 100%
da população vivendo em área

urbana, são muito diferentes das
centenas de municípios como
Salvador do Sul (RS) onde mais
da metade da população (60%)
vive em zonas rurais.
É preciso compreender que
oferecer serviços de mobilidade urbana em uma cidade
desenvolvida como Campinas
(SP), com sua área de 794 quilômetros quadrados, não é igual
a disponibilizar nos 3.650 quilômetros quadrados da grande
Campina Verde (MG) ou da
pequena Campina do Monte
Alegre (SP) com apenas 185
quilômetros quadrados.
A COMPLEXIDADE
DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS LOCAIS
Quando observamos a população vivendo nesses municípios
também identificamos diferenças
que devem refletir diretamente
nas políticas públicas locais.
Se por um lado há de se
planejar o sistema de saúde
para uma Porto Alegre (RS)
onde, em 2010, 10,5% da população tinha mais de 65 anos,
por outro os gestores têm que
oferecer um sistema de saúde
eficiente para os cidadãos de
Porto Alegre do Norte (MT),
onde apenas 5,7% tinha idade
superior a 65 anos em 2010.
A segurança também é
impactada pela variedade

demográfica presente nos
municípios. Afinal, quando
pensamos na proporção entre
homens e mulheres, coexistem em nosso país a Belém
(PA) com 54% dos residentes
de mulheres e a Nova Belém
(MG), que inverte essa distribuição e tem apenas 46% da
população de mulheres.
DIVERSIDADE E SINGULARIDADES AUMENTAM OS DESAFIOS
A diversidade se torna ainda maior quando somamos as
diferenças dos vários fatores
citados; temos então um demonstrativo do nível de singularidade de cada município.
Portanto, há de se reconhecer
a complexidade do trabalho
exercido por nossos gestores
públicos, sem, de forma alguma, permitirmos que isso seja
utilizado como desculpa pela
má qualidade dos serviços públicos que temos hoje.
A importância de conhecermos essa realidade, principalmente para aqueles que, como
eu, estão fora do setor público,
é justamente permitir que possamos ponderar melhor sobre
quem queremos que esteja nos
representando e o que cada um
de nós pode fazer para contribuir com esse desafio que, no
fim, é de todos brasileiros.

Opinião
O que você acha de os partidos nanicos
serem financiados com o seu dinheiro?

EXPEDIENTE

Vários partidos pequenos
aparecem em determinados períodos e posteriormente tendem
a decrescer. Mas o que esses
partidos da moda têm em comum em diferentes momentos?
Resposta: mesmo obtendo
menos de 2% dos votos em termos nacionais, eles continuam
existindo devido aos recursos
que jorram do fundo partidário,
que este ano atingiu R$ 2 bilhões.
Aprovada pelo Congresso
Federal em 1995, a chamada
cláusula de barreira definia os

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

percentuais mínimos para os
partidos políticos terem acesso a recursos públicos.
Em 2006, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a
medida, mantendo o fluxo contínuo de dinheiro para os partidos
políticos, independente do seu
tamanho e da representatividade.
Em 2017, a cláusula voltou, usando como base de cálculo as eleições gerais, quando são escolhidos presidente,
governadores, deputados federais e senadores.
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Nas eleições de 2018, a exigência era de que os partidos
somassem ao menos 1,5% dos
votos válidos em nove estados,
atingindo pelo menos 1% dos
votos em cada um deles.
Para as próximas eleições
(2022), o piso pula para 2%
dos votos válidos ou eleição
de 11 deputados. A regra é de
aumento do percentual progressivamente até chegar a
3% na eleição de 2030.
Não sei quanto a você, mas
não gosto da ideia de repassar
recursos do fundo partidário
para partidos sem qualquer
representatividade.
Aliás, sou contra o fundo
partidário. Se os partidos políticos querem existir, eles é
que busquem fórmulas de financiamento próprio.
Mas, infelizmente, não é o
que acontece num país onde
os meios de comunicação são
obrigados a abrir espaço em
sua programação para os políticos fazerem suas promessas.
A situação é mais grave do
que muitos imaginam. Estudo
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(DIAP) mostra que, se as elei-

ções de 2022 fossem hoje, apenas 18 dos 33 partidos devidamente registrados atingiriam o
patamar mínimo estabelecido
na cláusula de barreira.
É por essas e por outras que
defendo a reforma política já.

Antônio Tuccilio
Presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP)

PAINEL

SEMANA DECISIVA 1
Presidente da Câmara de
Barretos entre 2009/2010, Paulo Correa (PL) é apontado como
único candidato e pode ser reeleito para o cargo novamente
para o biênio 2021/2022. Ele
afirmou para a coluna que é
candidato e está conversando
com os demais vereadores para
confirmar o apoio.
SEMANA DECISIVA 2
A eleição acontece nesta
sexta-feira (1º) logo após a solenidade de posse dos vereadores, prefeita e vice. Lupa (PRTB)
pode ser o vice-presidente.
Adilson Ventura (PL) garantiu
que votará em Paulo Correa.

PRIMEIRO TIME
A prefeita eleita, Paula Lemos (DEM), deve anunciar logo
após a posse nesta sexta-feira
(1º) os seus secretários. Os nomes são mantidos até agora
em sigilo. O que se sabe é que
o alto escalão será composto
em quase 70% por pessoas
técnicas e com alto gabarito.
MISSÃO DA PREFEITA
Dentre as primeiras atividades de Paula Lemos (DEM)
será a adequação financeira da
prefeitura. A prefeita quer amenizar panoramas para evitar
impactos na economia do município por conta da pandemia.
DINHEIRO EM MÃOS
O presidente João Mulata
(PSDB) devolveu a quantia de
R$ 2.071.684,27 que não foram
utilizados pela Câmara Municipal neste ano. O valor foi transferido para a conta da prefeitura. Em 2020, o orçamento da
Câmara foi de R$ 14.522.900,00.
VERBA EMERGENCIAL
Portaria do Ministério da
Saúde de 22 de dezembro
repassa R$ 4 milhões para o
SVO (Serviço de Verificação de
Óbitos) de Barretos. A verba,
em caráter excepcional e temporário, é um incentivo financeiro federal para o município.
PARTIDO SEM HERDEIRO
Quem herdará o PTB no
Estado de São Paulo? O ex-deputado federal e atual presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, acabou com o
reinado de Campos Machado
na Assembleia Legislativa,
que foi para o Avante.
VOLTANDO AO CARGO
Uma fonte revelou que
Guilherme Ávila (PSDB) deverá retornar às funções de fisioterapeuta logo após encerrar
o mandato. O ex-prefeito,
que é concursado, atenderá

no Centro de Reabilitação em
frente ao shopping.
NOVO HOTEL
A Accor assinou o contrato
para o lançamento do Ibis Styles.
O segundo empreendimento
da rede em Barretos será construído na Avenida Engenheiro
Necker Carvalho de Camargos,
ao lado da subestação da CPFL.
A previsão de abertura é para o
segundo semestre de 2021.
BLOCO DE MAIA
O deputado federal Baleia
Rossi (MDB/SP) é o candidato
do ex-presidente, Michel Temer
(MDB), junto ao grupo apoiador
do atual presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM/RJ). Baleia é paulistano
de nascimento, mas vive em Ribeirão Preto. Tentará derrotar o
candidato de Bolsonaro.
POSSE DOS ELEITOS 1
A agenda de posse de
Paula Lemos (DEM) e Gustavo Sasdelli (PL) no dia 1º de
janeiro se inicia às 0h30 com
missa de Ação de Graças.
Logo em seguida, às 10 horas,
será empossada juntamente
com os 17 vereadores na Câmara Municipal com transmissão pela TV Câmara. Já às
, no auditório da FACISB, haverá transmissão de cargo de
prefeito com discurso e transmissão pelas redes sociais da
prefeitura e da prefeita.
POSSE DOS ELEITOS 2
Nas solenidades da Câmara
Municipal e da FACISB não será
permitida a presença de público em atendimento às regras
sanitárias. O prefeito interino,
Vagner Chiapetti (Republicanos) e a prefeita eleita Paula Lemos (DEM) farão seus discursos.
VICE NA HISTÓRIA
Os vice-prefeitos de Barretos desde 1985: Milton Ferreira, João Batista da Rocha, Otávio Garcia Arruda, Ary Ribeiro
de Mendonça, Afonso Celso
das Neves, Emílio Carlos dos
Santos, Mussa Calil Neto, Luciana Costa e Vagner Chiapetti. Deles, somente Chiapetti
se elegeu a cargo público
após assumir a prefeitura.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser.” (Santo Agostinho)

Hoje (01), o primeiro dia do ano, é também o aniversário
de Paulo Maia, que recebe na data especial o carinho da
esposa Renata, dos filhos Paulinha e Vinicius (foto), da Neta
Lis, e as felicitações de familiares e amigos.

Luiz Emanuel Pereira, aproveitou alguns dias de descanso e
partiu para o litoral norte de SP. O destino foi as belas praias
de Maresias, e por lá o Cuidador Social e Estudante de Radiologia renovou as energias para o ano que se inicia. Muito bom!

Dia 31 de dezembro tem um significado especial para
Benedito Correia, pois é seu aniversário! Ele comemora a data
em Barretos ao lado da esposa Neriuza, da filha Fabíola e dos
netos Caique e Rodrigo, e recebe o carinho também dos filhos
Adriano, Luana e de toda família. Felicidades!

Destaque para Pai e Filho que realizam trabalho inédito
nas redes sociais de Barretos. José Paulo Ornellas e o filho
Paulo Henrique Ornellas, tem conquistado a mídia digital com
lives de segmentos da cidade. Sintonia perfeita!

A terça-feira (29) foi de festa para ela, Gabriela Ivanof, que tem
como característica marcante a espontaneidade e a alegria. O dia
foi cheio de carinho dos amigos e familiares. Tudo de bom Gabi!

Flash na felicidade estampada no rosto de Moisés
Martins que realizou um de seus muitos sonhos, andar de
avião. E no passeio ele teve a vista panorâmica da cidade de
Barretos e de sua área rural. Tá com tudo esse garoto!
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POLÍTICA

Posse dos eleitos e votação para
Mesa da Câmara tem regras especiais

A Sessão Solene será realizada nesta sexta-feira, primeiro dia de 2021, às 10 horas. Somente vereadores
eleitos, prefeita e vice-prefeito poderão participar. Objetivo é evitar contaminação pelo coronavírus
A Câmara Municipal estabeleceu normas para realização
da Sessão Solene que acontece
nesta sexta-feira, 1º de janeiro
de 2021, às 10 horas. O objetivo é diminuir o fluxo de pessoas e impedir as aglomerações
para evitar que haja contaminação pelo coronavírus.
No evento serão empossados os eleitos para o mandato 2021/2024, entre vereadores, prefeita e vice-prefeito.
Na mesma sessão, também
acontece a votação para os integrantes da Mesa Diretora da
Câmara, biênio 2021/2022.
As regras estão descritas
em edital especial de convocação para a sessão, que restringe

o acesso ao prédio da Câmara
durante a sessão solene. Apenas
os vereadores eleitos, a prefeita, o vice-prefeito e um número
bastante pequeno de funcionários poderão participar.
Será proibida a presença
de autoridades, familiares, imprensa, amigos, simpatizantes,
assessores e público em geral.
Seguindo orientações das
autoridades de saúde, desde o mês de março a Câmara
de Barretos já utiliza medidas
preventivas, sem prejudicar o
andamento, a qualidade e a legalidade dos serviços legislativos e administrativos.
Durante a sessão de posse
todos os eleitos e funcionários

da Câmara deverão seguir as
normas vigentes, com uso de
máscara, higienização com álcool, manter distanciamento,
além de passar por verificação
da temperatura corporal para
ter acesso ao evento.
Para ter mais agilidade e diminuir o tempo de permanência dos participantes no local,
a organização do cerimonial
foi modificada, microfones
não serão compartilhados e
não haverá nenhum discurso.
No auxílio de controle externo do prédio, a Câmara Municipal vai solicitar a presença da
polícia militar e dos agentes municipais de segurança. A orientação é que a imprensa, público

e familiares não se desloquem
para o local, já que a entrada
será totalmente proibida.
Todas as informações da
solenidade vão estar disponíveis no site do Legislativo,
com a transmissão ao vivo do
evento, fotos em alta definição e os detalhes das votações
para os novos integrantes da
Mesa Diretora.
TRANSMISSÃO
A sessão completa será
transmitida pela TV Câmara, canal 31.3, site (https://camarabarretos.sp.gov.br/ao-vivo), FACEBOOK (https://www.facebook.
com/tvcamarabarretos) e YOUTUBE (https://www.youtube.
com/tvcamarabarretos)

Mais 500 mil doses da vacina do Butantan chegam a São Paulo
Nesta quarta-feira, dia 30, sexto lote com 1,5 milhão de doses prontas serão entregues

O Governo de São Paulo
recebeu na manhã da última
segunda-feira (28), um novo
lote com mais 500 mil doses
da vacina do Instituto Butantan contra o novo coronavírus.
A carga desembarcou no
aeroporto internacional de
Guarulhos e todo o lote que
chegou é composto por doses
já prontas para a aplicação.
Nesta quarta-feira, dia 30
de dezembro, está prevista a
chegada da última remessa de
2020, com mais 1,5 milhão de
doses prontas, totalizando cerca de 11 milhões de doses em
solo brasileiro ainda em 2020.
A parceria entre o Butantan e
a biofarmacêutica Sinovac Biotech foi firmada no dia 10 de junho deste ano. O primeiro lote
com 120 mil doses chegou ao

Brasil no dia 19 de novembro.
O segundo carregamento, com
600 litros a granel do insumo,
correspondente a um milhão
de doses, desembarcou em 3 de
dezembro e, a terceira remessa,
com 2 milhões de doses, foi recebida em 18 de dezembro.
Já na véspera de Natal (24),
São Paulo recebeu a maior carga de vacinas, com 5,5 milhões
doses composta por 2,1 milhões
de forma pronta para aplicação
e mais 2,1 mil litros de insumos,
correspondentes a 3,4 milhões
de doses, que serão envasadas
no complexo fabril do Butantan,
também em São Paulo.
“Chegamos ao fim de 2020
com aproximadamente 11 milhões de vacinas em solo nacional, garantindo o compromisso do Butantan em viabilizar

o imunizante para a população
brasileira para que, assim que
registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
possa ser iniciada a vacinação”,
afirmou Dimas Covas, diretor
do Instituto Butantan.
EFICÁCIA
Segundo o Instituto Butan-

nistro da Saúde, Eduardo
Pazuello.
A previsão do Ministério
da Saúde é de ter mais de 24
milhões de doses de vacinas
disponíveis em janeiro.
A expectativa do ministro é ter grupos prioritários
que começarão a receber a
primeira dose da vacina até
o final de janeiro de 2021. A
vacinação em massa deve começar a partir de fevereiro.
Segundo o ministro, a população em geral deve ser
imunizada cerca de quatro
meses após o término da vacinação dos grupos prioritários.

Municípios paulistas recebem R$ 1,2 bilhão
em quarto repasse de ICMS de dezembro
Depósito realizado na última terça-feira (29) reforça caixa das
prefeituras, que já haviam recebido R$ 1,43 bilhão neste mês
O governo do Estado de São
Paulo transferiu na última terça-feira (29) R$ 1,2 bilhão em
repasses de ICMS aos 645 municípios paulistas. O depósito
feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente
ao montante arrecadado no período de 21 a 24 de dezembro.
Os valores correspondem a
25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base

na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM)
definido para cada cidade.
Os municípios já haviam
recebido R$ 1,43 bilhão nos
repasses anteriores, realizados em 8/12, 15/12 e 22/12,
relativos à arrecadação dos
períodos de 30/11 a 4/12, 7/12
a 11/12 e 14/12 a 18/12, respectivamente. Com os depósitos efetuados nesta semana,
o valor acumulado distribuído

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: aquinojose@zipmail.com.br)

ADMINISTRAÇÃO VAI MUDAR RADICALMENTE
“A administração de Barretos vai mudar radicalmente a partir de
1º de janeiro de 2.021”, garantiu o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB).
UEBE DEFENDE AUDITORIA NA PREFEITURA
O médico Uebe Rezeck defendeu uma auditoria para apurar
possíveis irregularidades da atual gestão. Em seu entendimento, a
população precisa saber tudo o que aconteceu na prefeitura.
GINGA AO SOM DO BERIMBAU
A Câmara Municipal aprovou projeto legislativo do vereador
Aparecido Cipriano (PP) para adoção da capoeira como atividade
extracurricular no sistema municipal de ensino.
AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL
O vereador Paulo Correa (PR) solicitou a reestruturação do cargo de agente de segurança no município.
PROGRAMA LEVA E TRAZ NA SAÚDE
A implantação em Barretos do Programa Leva e Traz da Saúde foi pedida pela vereadora Paula Lemos, em dezembro de 2.013.
UMA LIMINAR PARA O INSTITUTO
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais conseguiu liminar obrigando a prefeitura a fazer o repasse e o pagamento
das verbas patronais e de empregados do órgão, a partir de julho de
1.998. A liminar foi deferida pelo juiz da 2ª Vara Cível de Barretos, Diniz Fernando Ferreira da Cruz. O prefeito da época era Uebe Rezeck.
LIDERANÇA FEMININA NO NINHO TUCANO
Eliza Lucas Rodrigues assumiu a presidência do PSDB barretense em outubro de 1.999. Ela substituiu Geraldo Ramires Cunha.

DEPUTADO É PADRINHO DA ESCOLA
O deputado estadual, Salim Abdala Thomé, foi o autor da lei
que deu nome a Escola Estadual Professora Paulina Nunes de Moraes. O estabelecimento funcionou inicialmente no bairro Nogueira
e depois foi transferido para o bairro Aeroporto.

“Independentemente da quantidade que o Brasil tiver de vacinas, ela será
distribuída dentro da proporção de cada estado”, afirmou o ministro da Saúde

tidade que o Brasil tiver de
imunizantes. “Ele será distribuído dentro da proporção de
cada estado”, afirmou o mi-

PITA FOGO

CENSURADO, JORGE ANDRADE ESTREOU EM PORTUGAL
Censurada no Brasil, estreou no dia 4 de janeiro de 1.967, no
Teatro Avenida, em Lisboa, Portugal, a peça “Senhora da Boca do
Lixo”, do dramaturgo barretense, Jorge Andrade.

Estados receberão a vacina
contra Covid-19 ao mesmo tempo

Todos os estados vão receber a vacina contra a Covid-19 ao mesmo tempo e
independentemente da quan-
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às prefeituras em dezembro é
de R$ 2,63 bilhão.
Os depósitos semanais são
realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo
dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.
No ano de 2020, a Secretaria
da Fazenda e Planejamento do
Estado depositou R$ 29,4 bilhões aos municípios paulistas.

tan, a vacina contra o Coronavírus atingiu índice de eficácia
superior ao mínimo recomendado pela OMS (Organização
Mundial de Saúde) e, assim,
poderá ter seu registro aprovado para imunizar a população.
Atendendo a um pedido da
Sinovac, previsto contratualmente, o Butantan encaminhou a base primária de dados
da fase 3 dos testes clínicos
realizados no Brasil em 16
centros de pesquisa, com cerca de 13 mil voluntários.
O objetivo é que os dados
sejam comparados a resultados
de pesquisas em outros países,
evitando que a vacina tenha
diferentes índices de eficácia
anunciados. A avaliação deverá ser concluída em até 15 dias,
contados desde 23 de dezembro, podendo ser antecipada.
Na sequência, os resultados finais serão encaminhados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e
à National Medical Products
Administration, da China.

PARA VER A BANDA DO ATENEU PASSAR
O presidente da Câmara Municipal de Barretos, jornalista Ruy
Menezes, assinou lei ordinária criando a Banda Marcial do Ateneu.
Era dezembro de 1.964.
ZÉ DIRCEU VEIO DIVULGAR CANDIDATURAS
O presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), José
Dirceu, esteve em Barretos no dia 6 de agosto de 1.998. Ele veio divulgar as candidaturas do partido na região. Foi recebido pelo presidente do diretório municipal, Ezisto Cesari. E aproveitou a estadia
para visitar o Parque do Peão.
FESTA NO GRÊMIO ACABOU EM CONFUSÃO
Uma festa promovida pelo jornal Shopping City, em 1º de novembro de 1.987, no Grêmio, terminou em tumulto depois de desentendimento político entre o secretário estadual de Esporte e Turismo, Wagner Rossi, e o presidente da UDR, Ronaldo Caiado. A
confusão foi digna de nota na coluna Painel, da Folha de São Paulo.
TRIO BARRETENSE CANTOU PARA BILIONÁRIO
O trio formado por Solito, Soares e Pedrão, cantaram músicas sertanejas para o banqueiro e bilionário estadunidense, David Rockfeller.
A apresentação aconteceu na Fazenda Buracão, em março de 1.988.
VIVA SANTOS REIS, VIVA OS DEVOTOS
Três mil pessoas foi o público estimado na Procissão do Encontro de Folia de Reis, realizada no dia 11 de janeiro de 1.987, em
Barretos. O evento foi promovido pela Associação Barretense de
Folclore e teve a participação do GTAAB (Grupo Teatral Amor à
Arte de Barretos) e Companhias de Reis.
EM TEMPOS DE POSSES...
...muita gente está curiosa para saber quem vai integrar os primeiros escalões do próximo governo municipal.
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Inauguradas as obras de ampliação
do Centro Municipal de Reabilitação
O CMR (Centro Municipal de Reabilitação) “Solange
Lana de Ávila” foi inaugurado pela prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
São mais 24 salas para
atendimento de reabilitação
física, distribuídas em dois andares. Além dos consultórios
médicos nas especialidades de
Neuropediatria, Endocrinologia Infantil e Neonatologia,
há também a Brinquedoteca,
Odontologia, Sala de Oficina
de Terapia Ocupacional, Sala
de Audiometria, Salas do Serviço de Atenção Domiciliar,
Salas de Fonoaudiologia, de
Psicologia e Salas de Cursos.
Também fazem parte da
ampliação, uma nova recepção, ampla e com acessibilidade, além de elevador para os
pacientes que necessitarem.
O ato inaugural reuniu o
prefeito em exercício, Vagner
Chiapetti; os secretários municipais, Alexander Satfy Franco
(Saúde) e Cláudio Muroni (Ordem Pública); a coordenadora
do CRM, Alessandra Regina
de Andrade Panachão Jorge; o
vereador Paulo Correa, funcionários locais e munícipes.
“Esta inauguração é um
marco. Estamos aqui para celebrar mais uma ampliação com
mais 24 salas para esta unidade especializada em reabilitação, a única no Estado. Não
existe outra igual como esta,
que é mantida pelo município,
onde todos os profissionais são
servidores públicos e oferece
um nível de atendimento de
excelência em reabilitação física a nossa população”, afirmou Alessandra Jorge.
A coordenadora destacou,
ainda, os programas oferecidos pelos CRM, como ecoterapia, acupuntura, atendimento domiciliar, aplicação de
toxina botulímica, que é uma
referência nos 19 municípios
da região. Ela observou que,
desde a criação do Centro de
Reabilitação, que passou por
duas casas alugadas até ter sua
sede própria, de quatro funcionários, tem hoje 64 servidores.
“Fazíamos 450 atendimentos para 6,5 mil por mês até
então. Agora, com a ampliação
com mais 24 salas nos leva a 10
mil atendimentos por mês para
a população. Os profissionais
que aqui atendem, oferecem o
melhor todos os dias com toda

IBGE: desemprego bate
novo recorde e aumenta
quase 40% em seis meses

motivação para o cidadão. Espero que a nova gestão seja
parceira desta unidade e desta
equipe e que a missão desta
unidade, que é reabilitar o paciente até que a sua funcionalidade seja mantida. Parabéns a
todos”, frisou a coordenadora.
O secretário Alexander
Franco afirmou ter sido uma
satisfação muito grande atuar
por 12 anos na direção da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo quatro como coordenador odontológico e cerca de
oito como secretário.
“Hoje finalizamos um ciclo. Como sempre ressalto,
saúde não tem início ou fim.
Tem o antes e o depois. Neste
pensamento, olhando o antes e o depois, saímos com a
sensação e a certeza do dever cumprido em administrar
uma secretaria tão importante

como esta. A prefeitura entregando hoje, entre obras novas
e reformas, a décima oitava,
sem contar o tempo de espera
de exames, zerados em 90%,
foram criados laboratórios de
especialidades para melhorar
a qualidade de atendimento
da população, o serviço para a
causa animal, ecoterapia, acupuntura o atendimento domiciliar, entre outros”, disse.
Alexander Franco afirmou, ainda, que o Centro de
Reabilitação é um exemplo.
“Em 2013 começou-se
com a estrutura nova, que se
transformou em um grande
centro de saúde. E, neste tempo, uma coisa aprendemos
com o serviço público: por
mais que se faça a dimensão
de uma demanda e se começa a oferecer um serviço de
qualidade, como é o Centro

de Reabilitação, os números
triplicam, quadruplicam”, enfatizou o secretário.
O prefeito em exercício
disse que nestes últimos oito
anos, Barretos teve uma gestão voltada para todos os setores, como na saúde, com a entrega da ampliação do CRM.
“Um equipamento maravilhoso, que faz saltar para 10
mil atendimentos. Isto é um
exemplo no Estado. Quantos municípios gostariam de
ter um centro como este, que
presta o atendimento em fisioterapia e outras especialidades
aqui já elencadas. Tudo isto
é para o cidadão, um grande
benefício para os usuários e a
certeza de que toda medicina e
a prestação do serviço em saúde, quando são praticados com
amor, tudo funciona bem”,
afirmou Vagner Chiapetti.

Edital para concurso da
PRF deve sair em janeiro

O concurso terá 500 excedentes, além das 1.500 vagas imediatas autorizadas
Pelo menos 1,5 mil novos agentes da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) devem integrar a corporação
em 2021. Segundo o diretor-geral
da PRF, Eduardo Aggio, o concurso terá 500 excedentes, além das
1.500 vagas imediatas autorizadas,
totalizando 2 mil novos policiais
rodoviários. Embora o prazo para
a publicação do edital de abertura
do concurso público seja de seis
meses, contados a partir da publicação da portaria, Aggio adiantou
que a banca organizadora do concurso seria definida ainda este mês para que o edital saia nos primeiros dias de janeiro. Assim
como no último concurso, de 2018, a nova seleção contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial,
avaliação de saúde, investigação social e curso de formação. A autorização para o concurso foi
publicada no último dia 24, no Diário Oficial da União. No Twitter, a PRF comemorou a publicação da
portaria com a autorização do Ministério da Economia para o concurso. (da Agência Brasil)

População desocupada chega a 14 milhões de brasileiros, em novembro, quatro milhões a mais desde maio. Pnad Covid mostra aumento
também da informalidade e queda nas taxas de isolamento social
O número de brasileiros de- tram as maiores taxas de desempregados chegou a 14 mi- socupação do país. A região
lhões em novembro, de acordo Norte manteve 15,4% dos decom a Pesquisa Nacional por sempregados, enquanto que o
Amostra de Domicílios, a Pnad Nordeste passou de 17,3%, em
Covid, divulgada no dia 23 de outubro, para 17,8% em nodezembro, pelo IBGE.
vembro. O nível de desocupaTrata-se de um recorde da ção nas demais regiões chega
série, com aumento de 38,6% a 14,3% no Sudeste, 12,2% no
desde maio, quando a pesquisa, Centro-Oeste e 9,3% no Sul.
que mede os impactos da panQUEDA NO
demia do novo coronavírus no
ISOLAMENTO
mercado de trabalho, teve iníO IBGE também indica que
cio. O crescimento representa a proporção de pessoas que ficamais 4 milhões de brasileiros ram rigorosamente isoladas em
desempregados, em seis meses. casa caiu para 11,1%, um total
Na comparação com outu- de 23,5 milhões de pessoas. Em
bro, a alta de 2% elevou para outubro, a pesquisa mostrou que
14,2% a taxa de desocupação, essa parcela da população era de
batendo também a alta ante- 26,3 milhões (12,4%). Por outro
rior. A variação, contudo, não lado, houve um aumento entre o
é “estatisticamente significa- total de 221,7 milhões de brasitiva” frente ao mês anterior, leiros que declararam não adotar
segundo o IBGE, quando o ní- restrições para evitar o avanço
vel de desemprego fechou em da covid-19.
14,1%. E indica estabilidade,
Ao todo, 10,2 milhões
apesar do patamar mais alto. A (4,8%) não fizeram nenhuma
pesquisa também evidencia a medida de restrição em novemdesigualdade de gênero e raça bro, na comparação com 9,7 mino mercado de trabalho.
lhões (4,6%) registrados no mês
DESEMPREGO TEM
anterior. Com a flexibilização do
COR, GÊNERO E IDADE isolamento, a população ocupaEntre as mulheres, a taxa da passou para 84,7 milhões, um
de desocupação foi de 17,2%, crescimento de 0,6%. A maior
maior que a dos homens, que alta, de 0,3%, desde o início da
fechou em 11,9%. Pretos e pesquisa, quando 84,4 milhões
pardos também representaram de pessoas tinham empregos.
16,5% do desemprego, um auDo total da população ocumento de 0,3 pontos percen- pada, no entanto, 34,5% são
tuais, frente aos brancos, com trabalhadores informais, segun11,5%, que manteve uma taxa do a pesquisa. A informalidade
inalterada pelo quarto mês vem aumentando no país e, até
consecutivo. Na avaliação por novembro, 29,2 milhões dos
idade, o IBGE também identi- trabalhadores não tinham carficou entre os jovens, de 14 a teira assinada, um acréscimo de
29 anos, os maiores índices de 0,6% em relação a outubro.
desemprego, com 24,2%.
MAIS RENDA,
Os dados confirmam que o
MAIS TESTE
desemprego no Brasil tem gêneDestaque na Pnad Covid
ro, raça e idade, como apontou do mês anterior, o número de
boletim mensal do Grupo de testes para detectar a infecção
Estudos e Acompanhamento da pelo coronavírus passou de
Conjuntura Econômica (Geace). 25,7 milhões, 12,1% da populaE a tendência é de resulta- ção, para 28,6 milhões (13,5%).
dos ainda piores para o início Desse total, 22,7%, ou 6,5 mide 2021. De acordo com os lhões testaram positivo para a
pesquisadores, o fim do auxílio doença, ante 22,4%, (5,7 miemergencial deverá levar mais lhões), em outubro.
pessoas a procurar trabalho.
O padrão desigual de acesAs duas regiões com os so aos testes se manteve igual.
maiores percentuais de do- Quanto maior a escolaridade e
micílios recebendo o auxílio a renda, maior o percentual de
emergencial, Norte (57%) e pessoas que fizeram algum tesNordeste (55,3%), já concen- te. (Fonte: RBA)
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Natal mostra que vendas em
Arte no Shopping de janeiro traz a
shoppings e lojas seguem em recuperação culinária afetiva ao North Shopping
Levantamento realizado pela Abrasce revela queda de 12% nas
vendas, mas confirma movimento gradual e contínuo de retomada

De acordo com pesquisa
feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce), as vendas neste
Natal tiveram queda de 12%
em relação à data comemorativa do ano passado.
Os dados foram apurados
pela Cielo para compor o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).
Apesar de negativo, o resultado confirma a resiliência
dos shoppings e suas lojas que,
mesmo após meses fechados
em cumprimento aos decretos municipais e estaduais, seguem, aos poucos, revertendo
as perdas que chegaram a 90%
por conta da pandemia.
“Conseguimos
fortalecer
a confiança que o consumidor
tem nos shoppings e recebê-lo
com segurança para realizar suas
compras, sem fluxo intenso de
pessoas. Vínhamos com uma
queda média de 25% nas vendas
(nas últimas quatro semanas) e a
força do período nas vendas do
Natal fez esse índice subir Só não
foi ainda melhor devido ao retrocesso nas imposições de mais
restrições por parte do governo,
mesmo reconhecendo o setor
como referência na aplicação dos
protocolos e cuidado com o público”, afirma Glauco Humai.
Para Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping
(ALSHOP), a parceria entre

os lojistas e os shopping centers tem sido fundamental.
“Em um ano tão difícil para
todas as pontas a sinergia entre
os lojistas e empreendedores
foi fundamental para seguirmos
com resiliência. Temos nos
ancorado em toda e qualquer
oportunidade de negociação e
retomada de vendas, sempre
cuidando da saúde, mas muito
preocupados com a manutenção dos empregos do setor (no
Brasil, são mais de 3 milhões
de empregos gerados), o que
está cada vez mais difícil diante de um cenário que, mesmo
shopping e lojistas cumprindo
os rígidos protocolos sanitários,
fomos obrigados a fechar novamente. Isso impacta em toda
a cadeia e é preciso pensar na
renda destas famílias, sem isso
a pandemia será ainda mais devastadora”, diz Sahyoun.
Os empreendedores e administradores de shoppings seguem comprometidos com seus
lojistas, em conversas e apoio
constantes. O setor sempre esteve aberto ao diálogo, buscando

entender a realidade dos lojistas,
caso a caso, respeitando a particularidade de cada contrato.
Em ordem de grandeza, as
administradoras de shopping
centers já abstiveram mais de R$
5 bilhões em adiamento e suspensão de despesas aos lojistas
considerando aluguéis, condomínios e fundos de promoção.
Este ano, o tíquete médio
foi de R$ 197, uma alta de
5,9% em relação ao registrado
no mesmo período do ano passado. “O setor tem investido
em novos canais e novas jornadas de compra, como alternativa de atender aos clientes
da melhor forma, o que reflete na alta do tíquete médio”,
completa Glauco Humai.
Desde o início da reabertura dos shoppings, os empreendimentos passaram a operar
seguindo rígidos protocolos
estabelecidos pela Abrasce em
parceria com instituições referência em saúde no Brasil. Para
o Natal, devido às particularidades da data, a entidade produziu um protocolo específico.

Primeira exposição do ano traz a arte dos pães e geleias

Duas mulheres que encontraram em 2020 novas paixões e
motivos para se reinventar, dão
vida e sabor ao primeiro Arte no
Shopping de 2021, uma novidade do North Shopping Barretos
para iniciar o ano: a arte da gastronomia em exposição.
Ana Eliza Pereira Soares é
engenheira civil por formação.
Casada, 2 filhos, durante os meses que teve que se recolher em
casa percebeu um novo talento,
descoberto como forma de terapia: o talento para a panificação
artesanal, com a técnica milenar da fermentação natural.
Gisele Sandoval Junqueira Mendes é engenheira de
alimentos com mestrado em
Alimentos e Nutrição e atua
como Consultora em Serviços
de Alimentação e professora
no curso de Nutrição da Faculdade Barretos.
Aproveitou o ano de 2020
e seus desafios para resgatar
uma paixão antiga: a de fazer
combinações de diferentes
frutas e criar sabores únicos
para geléias artesanais.
E pelas mãos dessas mulheres nasceram duas novas
grifes em Barretos, a Fatto in
Casa, que se propõe a fabricar pães que são, segundo sua
fundadora, verdadeiros “abraços”, e a Gelée que tem como
propósito distribuir carinho
em forma de geleias.
Todos os produtos, de ambas, são feitos artesanalmente,

com controle de processos. E
muitos deles estarão expostos
no Arte no Shopping.
Entre tantas novidades, essa
exposição tem outro diferencial, que é a renovação dos produtos expostos, uma vez que
alguns tem data de validade,
mas todos estarão à venda para
o público poder vivenciar essa

experiência artística saborosa.
O primeiro Arte no Shopping de 2021 acontece no
espaço de eventos defronte
a Pandora, de 04 a 31 de janeiro, com visitação gratuita
e produtos à venda. Parte da
renda arrecadada será revertida para a ONG Lar Temporário Anjos de Quatro Patas.
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Crianças e idosos não pagam e ganham
ingresso para parque no Enjoy Olímpia
Park Resort durante férias de janeiro

As famílias podem ficar tranquilas em tirar o carro da garagem para viajarem até Olímpia
Com protocolos rígidos de
saúde e segurança, o “Safe and
Fun” validado pelo Bureau
Veritas, o Enjoy Olímpia Park
Resort oferece para cada adulto pagante a gratuidade para
criança até 12 anos ou melhor
idade, a partir de 60 anos, e
cada um ganha um ingresso nas de água quente, SPA, acade- opções de um ou dois quarpara o Vale dos Dinossauros.
mia, sala de jogos e de cinema.
tos, cozinha equipada, sala
A promoção é válida para
O resort está anexo ao Villa de estar com SmarTV e plaviagens até 31 de janeiro de Mall, complexo de compras, taformas de streaming. Mais
2021 e incluem todas as facili- gastronomia e entretenimento. informações no site oficial da
dades do resort como suas pisci- Os apartamentos do resort têm Enjoy Hotéis e Resorts.

Setor de turismo terá retomada gradual
em 2021 e feriados ajudarão no crescimento
Serão 11 feriados nacionais, seis durante dias da semana

O ano de 2021, apesar de
ainda incerto, tem uma certeza: os feriados. Ao todo serão
11 feriados nacionais, destes,
seis serão prolongados.
Segundo a coordenadora
do curso de Gestão de Turismo do Centro Universitário
Internacional Uninter, Grazielle Ueno Maccoppi, apesar
das incertezas acerca da pandemia, o setor de turismo está
otimista. ‘‘O setor estima uma
ótima movimentação durante
os feriados de 2021’’, diz.
Para a especialista, os destinos mais próximos às pessoas serão o foco das viagens,

que, a partir de agora, passam
a ser mais curtas. ‘‘Nesta expectativa, estimamos que os
destinos próximos aos grandes pólos sejam os mais procurados, atendendo a um raio
aproximado de até 300 quilômetros’’, afirma.
O setor, de acordo com a
coordenadora, terá a retomada
das atividades gradualmente,
iniciando pelos destinos com
fluxo moderado. Para Grazielle
Ueno, locais mais distantes serão estabelecidos, com o passar
dos meses e conforme o controle da pandemia aumentar.
Segundo pesquisas recentes
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realizadas sobre as tendências
de consumo, o desejo de viajar
é o maior entre o que a população mundial tem almejado durante o isolamento social.
NOVAS ROTAS
Com a pandemia da covid-19, as viagens de longa
duração foram interrompidas em todo o mundo e estão
voltando a acontecer gradualmente. De acordo com Grazielle Ueno, isso acarretou em
uma adaptação do setor.
‘‘Pode - se afirmar que o
setor se adaptou e gerou oferta
incentivando a descoberta de
destinos pouco conhecidos,
fomentando o turismo regional e valorizando as pequenas
propriedades. Os turistas se
motivaram a conhecer novos
lugares, e isso foi muito positivo’’, afirma.
Essa nova era do turismo é
uma boa chance para conhecer lugares pouco visitados
anteriormente e enaltecer as
incontáveis belezas do país,
além de prestigiar os pequenos empreendedores da área.
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Maioria dos donos de micro e
pequenas empresas pretende
investir no negócio em 2021
Apesar dessa perspectiva, pesquisa do Sebrae mostra uma interrupção na retomada do
faturamento dos pequenos negócios pela primeira vez, após seis meses de crescimento
Pesquisa realizada pelo
Sebrae junto aos donos de pequenos negócios mostra que,
apesar de todas as dificuldades enfrentadas em 2020,
a maioria dos empresários
(63%) continua otimista e
pretende realizar investimentos no próximo ano.
Os aspectos prioritários onde
os empresários pretendem aplicar seus recursos são: divulgação
(13%), modernização de produtos e processos (13%), ampliação
do atendimento ou capacidade
produtiva (9%), além de ampliação do mix de produtos/serviços
(9%), entre outros.
Ainda segundo o levantamento, 1 a cada quatro empresários (27%) afirmam não

ter condições de fazer investimentos em 2021 e 10% preferem guardar dinheiro para
uma emergência.
“A pandemia trouxe o censo da necessidade da precaução para a rotina dos empresários, uma postura que passa a
fazer parte do dia a dia dessas
empresas. Acreditamos que
esta foi uma lição que veio
para ficar”, explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles.
Apesar dessa expectativa de
investimento, a pesquisa mostrou também que houve, em novembro, uma queda no ritmo de
recuperação do faturamento das
micro e pequenas empresas.
Pela primeira vez, depois
de seis meses de uma retomada

contínua, o faturamento médio
registrou uma ligeira queda
(passou de -36% em setembro
para -39% em novembro).
Houve ainda um crescimento da proporção de empresários que confessaram estar
com muitas dificuldades para
manter o negócio em operação (de 43%, em setembro,
para 47%, em novembro).
A pesquisa faz parte de
uma série iniciada em março
pelo Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, a partir da chegada da Covid-19 ao Brasil. As
entrevistas foram realizadas
entre os dias 20 e 24 de novembro, com 6.138 donos de
pequenos negócios de todos
os estados e Distrito Federal.

Canção Nova encerra o ano com
tradicional “Quinta-feira de Adoração”
Nesta quinta dia (31), a programação acontece no Santuário do Pai das
Misericórdias, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), encerrará
2020 com a tradicional “Quinta-feira de Adoração”. O tema
deste dia de oração (31 de dezembro) está na passagem bíblica do Livro do profeta Isaías:
“Não vos lembreis das coisas
passadas. Eis que estou fazendo coisas novas!” (Is 43,18-19).

Na programação da última
quinta-feira do ano, palestras,
Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do Terço da
Misericórdia, música e missas:
às 16 horas, presidida pelo padre Adriano Zandoná, e a Missa de Ano Novo, com o padre
Roger Luis, às 20 horas.
Toda a programação será

no Santuário do Pai das Misericórdias, com transmissão
pelo Sistema Canção Nova de
Comunicação. No 1º dia de
janeiro, data em que a Igreja
celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a TV
Canção Nova transmite do
Vaticano a missa com Papa
Francisco às 6 horas.
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Trabalhador tem até esta
quinta-feira (31) para solicitar
saque de R$ 1.045 do FGTS

Os trabalhadores têm até
esta quinta-feira (31) para fazer o saque emergencial de até
R$ 1.045 do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
O valor se refere à soma dos
saldos de todas as contas ativas
e inativas no fundo.
De acordo com a Caixa
Econômica Federal, quase
R$ 8 bilhões do saque emergencial, creditados nas contas
poupança social digital e que
não foram movimentados, retornaram no dia 30 de novembro para as contas vinculadas
dos trabalhadores. Neste caso,
houve correção dos valores.
A instituição informa ainda a
necessidade de estar com os dados cadastrais atualizados para

receber o saque emergencial.
Sendo assim, é preciso acessar o
aplicativo FGTS, complementar
os dados cadastrais e solicitar
o saque dos valores, que serão
creditados na poupança social.
O banco também ressalta

que não envia mensagens com
solicitação de senhas, dados ou
informações pessoais. Além
disso, a Caixa não envia links
ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Verão gera alerta para combate à dengue
e pragas, como ratos, baratas e cupins
Com as unidades de saúde
próximas ao colapso, diante do
aumento de casos de Covid-19,
os cuidados no combate e as
pragas de verão devem contar
com uma maior atenção das autoridades e da população.
O alerta é do vice-presidente
da Aprag (Associação dos Controladores de Vetores e Pragas
Urbanas), Sérgio Bocalini. Para
ele, esta seria uma forma de evitar um possível caos nos hospitais, num período onde as pessoas estão mais expostas ao contato
com o aedes aegypti, ratos, baratas, aracnídeos cupins etc.
“O verão traz essa preocupação todos os anos. O problema
maior agora é que enfrentamos
uma pandemia que voltou a crescer e vivemos uma situação de

exaustão nos hospitais. Isso exigirá que tenhamos uma postura
mais responsável com as pragas
comuns neste período do ano”,
afirma o vice-presidente da Aprag.
Os roedores, segundo Bocalini, são outra praga que costuma ter maior presença neste
período do ano. Com as chuvas, esses animais buscam proteção em áreas mais protegidas,
como residências e estabelecimentos comerciais.
“Há um maior registro de
ratazanas em casas, lojas comerciais ou áreas industriais.
As fortes chuvas acabam contribuindo para esse acontecimento”, explica.
Outro ponto de atenção é em
relação aos cupins, que tendem
a aumentar durante o período

de maior calor. Recentemente,
com o aumento da temperatura
em pleno inverno, houve registro de revoadas de cupins em
muitas cidades.
“A tendência é que haja
crescimento a partir de agora
de cupins invadindo casas e
áreas de construção. Há uma
preocupação com as estruturas
prediais, que podem ser prejudicadas”, explica o representante da Aprag.
Os consumidores e empresas
podem consultar o site da Aprag
(https://www.aprag.org.br),
onde há uma lista de empresas
associadas devidamente legalizadas, e terem acesso a informações que ajudem na contratação
de serviços capacitados a atuar
no combate a pragas urbanas.
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