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200 MIL HERÓIS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA - Fábio Torretta, engenheiro agrônomo especialista em marketing e gestão,
diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e presidente da UPL Brasil, homenageia os profissionais
que atuam nos campos agrícolas do Brasil, detalhando a importância destes profissionais para o sucesso e progresso da agricultura brasileira
no país e no mundo. Segue.
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Oito candidatos disputam a vaga de
prefeito de Barretos neste domingo

Os 89.968 eleitores aptos
a votarem em Barretos terão a
opção de escolher entre 8 (oito)
candidatos ao cargo de prefeito
em Barretos, na eleição municipal deste dia 15 de novembro.
São eles: Ângelo Duarte - 14 (PTB), Dr. Munir - 17
(PSL), Dra. Gláucia Delegada 45 (PSDB), Joana Soleide - 19
(PODE), Lambari - 35 (PMB),
Luiz Tegami - 43 (PV), Paula
Lemos - 25 (DEM) e Raphael
Dutra - 55 (PSD).
Estes mesmo eleitores serão
os responsáveis por escolher os

17 futuros vereadores para a
legislatura 2021/2024. São 345
candidatos disputando 17 vagas
no Legislativo municipal.
Em Barretos, são 28 locais
de votação, com 257 seções
eleitorais. A eleição terá início às
7 horas indo até as 17 horas. Os
eleitores maiores de 60 anos de
idade terão a preferência de votar no período entre 7 e 10 horas.
Já em Colômbia, município
ligado à 21ª Zona Eleitoral de
Barretos, são 3 locais de votação, com 17 seções e 5.812
eleitores aptos a votarem.

Rio das Pedras
revitaliza a Praia 2

Seguindo o planejamento de reformas e melhorias na sede
de campo, a diretoria do Rio das Pedras Country Club finalizou
a obra de revitalização da Praia 2, iniciada no mês de junho durante a pandemia. Foi colocada nova areia na praia, parte do espaço do lago teve o piso revitalizado, ativamento de esguichos
de água em vários pontos da estrutura para maior oxigenação
da água, e estão sendo construídos novos quiosques na areia. A
novidade foi a implantação de bóias neste espaço, para diversão dos associados. Nos próximos dias será entregue mais uma
novidade, Aguardem! O horário de funcionamento do setor de
bóias é sábado, domingo e feriado, das 9 às 19 horas.

SAAE trabalha para acabar com problemas
no abastecimento de água na cidade

Com mil metros de profundidade e capacidade de 330 metros cúbicos de água por hora, o Poço Profundo do bairro Santa Cecília entrou em operação no dia 15 de outubro, atendendo, além do bairro Santa
Cecília, os bairros São Francisco, Santa Terezinha, San Diego, Planalto, Anastácio, Los Angeles, Jardim
Botânico, e a região onde se localiza a Faculdade de Ciências Médicas “Doutor Paulo Prata”.

Os setores de superintendência, administração e de planejamento do SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto)
de Barretos, em parceria e apoio
da iniciativa privada, vêm trabalhando, desde 2019, e durante
todo o ano de 2020, no andamento e conclusão de projetos para
resolver, em definitivo, o problema de abastecimento de água em
todos os bairros da cidade.
De acordo com a superintendente autarquia, Elaine Gomes, desde o ano passado, os
problemas enfrentados começaram a ser solucionados, com
a conclusão e funcionamento
de 3 poços profundos, fundamentais para resolver o abastecimento de água nas regiões
norte, leste e oeste da cidade.
Os poços da Assis Chateaubriand e San Diego/Santa
Cecília, se juntaram ao poço
das Comitivas e do Barretos 2
na captação de água suficiente
para o abastecimento de vários
bairros, tais como Barretos 2,
Santa Isabel, Dom Bosco, Califórnia e adjacências, além de
San Diego, Jardim Anastácio,
Santa Cecília, Jardim Botâni-

co, São Francisco e adjacências, locais que sofriam com a
falta de água nos últimos anos.
“Estes poços captam 330
metros cúbicos de água por
hora, suficiente para o abastecimento destas regiões da cidade”,
aponta Elaine Gomes. No máximo em 10 dias entra em pleno
funcionamento o Poço do Unifeb, com mais 330 metros cúbicos de captação para ser jogado
na rede de distribuição.
“Serão 5 poços da captação de água em pleno funcionamento para abastecer a
população”, frisou a superintendente do SAAE.
O planejamento de ações
da autarquia aponta o início da
construção da Represa do bairro Pereira para armazenar água
por 60 dias, se juntando à Estação de Tratamento do bairro
para distribuir água para a população em diversos bairros.
Este projeto tem a parceria
da empresa JBS. A direção do
SAAE já manteve contatos positivos com a JBS para a construção
e a doação de área, por isso a parceria é de logística e não financeira. O total da área a ser ocupada

pela represa será de 17 hectares.
Também um poço profundo
será perfurado na região do frigorífico da empresa, que atualmente capta água do Córrego
Pitangueiras, usado também para
captação de água da ETA Pereira.
Outro projeto é da Estação
de Tratamento Rio das Pedras.
Esta ETA será totalmente modular. “Cremos que já em 2021
será feita toda a base, mais os
reservatórios, partindo para a
implantação da parte de captação de água posteriormente.
Será uma construção rápida,
dentro dos padrões e prazos
que este tipo de obra exige”,
acrescentou Elaine Gomes.
“O próximo gestor ou os
próximos gestores do município
ficarão tranquilos com essa questão de captação e abastecimento
de água na cidade, com os projetos que já executamos, entregamos e está em funcionamento.
E tranquilos com os projetos que
planejamos e que serão levados
em frente pelo SAAE nos próximos anos, para solucionar o
abastecimento de água na cidade”, concluiu a superintendente
da autarquia, Elaine Gomes.

Instituto Rosentino Bispo entrega
172 próteses dentárias para idosos
Em parceria com a prefeitura de Barretos, o Instituto Rosentino Bispo entregou nesta quinta-feira (12),
172 próteses parciais ou totais para idosos atendidos pelos núcleos do Zequinha Amêndola e Nova Barretos.
A distribuição se dá após um mutirão de consultas realizadas entre os dias 28 de setembro e 06 de outubro
para pessoas acima de 60 anos. A entrega das próteses, adquiridas com verba do Fundo Municipal do Idoso,
faz parte do programa “Viver na melhor idade”, desenvolvido pelo Instituto. O presidente do instituto, Anderson de Souza Alves, contou com a participação de autoridades do município. “O ganho não é só estético e
de auto-estima, mas sim de saúde porque o beneficiado se alimentará melhor”, afirmou Alves.

ACIB e
Sincomércio
realizam
promoção
“Natal
Esperança”
no comércio
barretense
Já está em pleno andamento no comércio barretense, a promoção “Natal Esperança”, realizada pela Acib e
pelo Sincomércio. Movimentando o comércio da cidade,
a promoção irá sortear 20 vale-compras de R$ 1.000,00, 5
Day Use no Barretos Country
Thermas Park, 1 vale-compra
de R$ 400,00 na Relojoaria
Orient, 1 vale-compra de R$
500,00 no Supermercado Manolo, 1 Painel de TV da Diva
Móveis e 1 Óculos da Ótica Diniz. Os cupons para os consumidores participarem do sorteio dos prêmios estão sendo
distribuídos, gratuitamente,
nas lojas participantes.
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Editorial

200 mil heróis a serviço da agricultura brasileira
Fábio Torretta, engenheiro agrônomo especialista em marketing e gestão, diretor do Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e presidente da UPL Brasil,
homenageia os profissionais que atuam nos campos agrícolas do Brasil, detalhando a importância destes
profissionais para o sucesso e progresso da agricultura brasileira no país e no mundo. Segue.
A agricultura brasileira é um gigante. O Valor Bruto da Produção
Agrícola, que mostra o tamanho do
negócio dentro da porteira, atingiu
R$ 520 bilhões em 2020, segundo
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com
crescimento de expressivos 13,6%
sobre o ano passado.
A expectativa para 2021 é de
novo aumento de dois dígitos, a
partir da previsão da próxima safra recorde de grãos.
O agricultor brasileiro é a
peça principal dessa engrenagem.
Ele trabalha de sol a sol, reza para
a chuva, planta, colhe, prepara o
solo, planta novamente.
E, dessa forma, cumpre o
papel essencial de produzir alimentos para atender às necessidades dos brasileiros e de outros
180 países espalhados pelos sete
continentes. As exportações agrícolas devem superar US$ 70 bilhões até o final do ano.
Um profissional anônimo,
da linha de frente da agricultura,
também tem importância vital na
cadeia da produção de alimentos:
o responsável técnico.
É o engenheiro agrônomo, o
engenheiro florestal e também o técnico agrícola. Eles merecem todo o
nosso reconhecimento e respeito.
Sua função é vital para o sucesso do agronegócio. Esses especialistas são verdadeiros con-

sultores de campo, fontes técnicas
preparadas para atender às necessidades dos agricultores, orientar,
capacitar, dar sua contribuição ao
ciclo completo da produção de
alimentos de origem vegetal.
Especificamente em relação aos
defensivos agrícolas, eles são os únicos legalmente habilitados a prescrever o receituário agronômico,
procedimento obrigatório para a comercialização para os agricultores.
A prescrição segue regras rígidas. Os engenheiros (agrônomos
ou florestais) e técnicos agrícolas
somente podem receitar produtos
para as culturas e/ou os problemas
para os quais os produtos fitossanitários estão indicados, segundo
as recomendações de rótulo e
bula aprovadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Anvisa e Ibama.
E isso é muito sério. Afinal, o
receituário representa uma autorização por escrito para o agricultor
aplicar determinado agroquímico
nos seus cultivos. Assim, antes da
elaboração da receita, os responsáveis técnicos precisam avaliar
todos os fatores envolvidos no uso
dos defensivos agrícolas. E fazem
isso com muita competência.
Essa responsabilidade pelo uso
seguro e responsável dos agroquímicos e pelas boas práticas agrícolas é de um exército. Segundo estimativas de instituições de classe,

são mais de 200 mil engenheiros
agrônomos e florestais, além de
técnicos agrícolas, no exercício
dessa função essencial.
O trabalho desse grupo seleto
contribui decisivamente para proteção e controle de doenças, pragas e ervas daninhas, inimigos que
podem derrubar quase pela metade
a produção do campo no país.
Nesse sentido, aliás, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal coloca
à disposição dos responsáveis
técnicos e demais envolvidos na
cadeia da produção de alimentos,
dois materiais muito importantes.
Um deles é o conteúdo “10
Regras de Ouro do Uso Correto e
Seguro de Defensivos Agrícolas”,
que facilita o acesso às boas práticas agrícolas. As recomendações
envolvem planejamento, certificação de produtos, transporte adequado, proteção individual, aplicação fiel às doses recomendadas
e descarte correto das embalagens
utilizadas e de sobra de produtos.
O outro é um detalhado manual de segurança para a aplicação
de defensivos agrícolas. O documento foi elaborado em parceria
com o Centro de Engenharia e
Automação (CEA), do Instituto
Agronômico (IAC), vinculado à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Defensivos agrícolas são pro-

dutos essenciais que requerem
cuidados especiais. Usá-los da
forma correta e segura, é benéfico
para o agricultor, o meio ambiente, as plantações e a sociedade.
Com essa premissa, o Sindiveg
desenvolveu uma plataforma digital de treinamentos sobre produtos
fitossanitários, sua importância e
uso correto e seguro no campo. A
proposta é compartilhar conhecimentos com produtores, especialmente os pequenos e médios, técnicos e demais interessados.
São quatro conteúdos no primeiro módulo, com os seguintes temas centrais: O que são
defensivos agrícolas e quais os
cuidados a ser tomados no seu
uso; Controle de riscos; Equipamentos Individuais de Segurança
(EPIs); e Como colocar e retirar
os EPIs de forma correta.
A ferramenta é totalmente
gratuita e gera um certificado ao
final do módulo. As inscrições
podem ser feitas em treinamentos.sindiveg.org.br.
Fica aqui nossa homenagem
aos responsáveis técnicos, homens
e mulheres que amam o campo e
se dedicam a cumprir o seu relevante papel na cadeia da produção
de alimentos de origem vegetal.
Cumprindo bem o seu papel,
vocês ajudam a agricultura brasileira a bater recordes de produção
e produtividade ano após ano.

Opinião

“Você está demitido”

“A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais”

EXPEDIENTE

A frase de Churchill cai bem
nesse momento em que a maior
democracia do planeta registra a vitória do democrata Joe Biden como
46º como presidente dos EUA.
O fato que surpreende o
mundo, e que gera impacto em
importantes setores da Nação
americana, é a recusa do atual
mandatário, o impetuoso Trump,
em aceitar o veredito das urnas.
Monta um time de advogados
para contestar resultados, passa o
chapéu tentando angariar 60 milhões de dólares para custear a judicialização da apuração, diz que
a eleição não terminou e produziu
uma pérola, ao constatar a derrota
em Estados onde ganhou em 2016:
“mandem parar de contar os votos”.
Ontem [dia10] no início da
tarde, o que fez o magnata dos
hotéis? Foi jogar tênis na Virgínia, enquanto milhares de pessoas tomaram as ruas para come-
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morar a vitória de Biden.
Isso ocorre na mais robusta
democracia do planeta. Trump
reclama dos votos enviados pelo
correio, dados, em sua grande
maioria (75%) ao candidato democrata. Ora, essa modalidade
de votação ocorre desde a Guerra
Civil e até ajudou Abraham Lincoln a se reeleger em 1864.
Desse modo, Donald quer pôr
no lixo mais de 100 milhões de
votos via postal. Disse taxativamente: “A votação universal por
correio será catastrófica. Isso vai
tornar nosso país motivo de chacota em todo o mundo. Você não
pode enviar milhões de cédulas”.
A apuração dos votos recebidos
pelos correios obedeceu a rigoroso
ritual: conferência de assinaturas,
data do envio e de recebimento,
controle por fiscais partidários etc.
Neste ano, sob o impacto do
Covid-19, milhões de eleitores
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ficaram aflitos e preocupados
com as filas e o voto antecipado
bateu recordes. A recontagem
é permitida em alguns Estados
quando a maioria de um candidato é pequena, em torno de 1,5%
a 1%. É o caso da Georgia, por
exemplo, onde a recontagem será
iniciada em 1º de dezembro.
O republicano espera que a
justiça acolha alguns de seus recursos, sob a expectativa de que
algum processo chegue até a Suprema Corte, para a qual nomeou
recentemente a juíza Amy Barret.
O esperto bilionário vai tentar reverter no tapetão a derrota sofrida.
Convém lembrar que fraude
eleitoral nos EUA é um fenômeno
raro. Em virtude da própria índole
do cidadão. Que conhece direitos
e deveres, respeita as normas e
teme ser flagrado por ilícito.
Há, claro, manifestações de
protesto, mas a ordem acaba se
impondo. Não se pensa em trocas de malas cheias de votos por
outras “fabricadas”. Há punição
rígida. Aliás, o partido Republicano da Califórnia admitiu ter
instalado mais de 50 urnas falsas
no estado e autoridades constataram fraude eleitoral.
Em suma, os mecanismos de
controle funcionam. Processo
eleitoral, vale lembrar, é complexo. Dos 50 Estados, quem ganhar
os votos populares em 48, leva
todos os delegados, mesmo que a
diferença seja por um. Biden, até
ontem [dia 10], segundo projeção
da experiente AFP (Agence France Press), detinha 53% dos votos
totais contra 48% de Trump.
O fato é que os estados-pêndulos, que oscilam de um lado

para outro, decidiram a eleição. É
claro que Trump vai sair atirando,
sob a crença de que o trumpismo
vai vingar, podendo ele vir a ser
novamente o candidato em 2024.
Quanto ao modus operandi da
apuração, será um tema a ser debatido nos próximos tempos pelo
Congresso norte-americano. (P.S.
Os EUA devem aprender com sistemas de apuração mais aperfeiçoados, incluindo o Brasil. Sua liturgia
mostra necessidade de agilização.)
Quanto ao Judiciário, será tarefa inglória inverter o resultado
eleitoral. O clamor das ruas é um
dos eixos da democracia.
Por último, a questão: por
que Trump não articulou no Congresso para mudar o sistema?
Por que aceitou os resultados de
2016 nos Estados decisivos? Sua
derrota significa repulsa à gestão
com que conduz o país, particularmente no caso da pandemia.
Não há como deixar de lembrar que o showman de “O Aprendiz” acaba de ser submetido ao
amargo refrão de seu famoso programa: “você está demitido”.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

PAINEL

GUERRA PRESIDENCIÁVEL
Segue a guerra aberta
pela vacina sino-paulista-brasileira. De um lado,
João Doria (PSDB) achando
que a ANVISA interfere na
continuidade da Coronavac
e Jair Bolsonaro de outro
lado, achando que tem mais
é que parar mesmo, porque
morreu um dos testados.
PACIENTES SEM VACINA
Hospital Nossa Senhora recomeçou nesta quinta-feira (12) os testes da
Coronavac, assim como o
Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Em Barretos,
80 pacientes deixaram de
ser vacinados por conta da
paralisação dos testes.
FALTA DE LIDERANÇA
Quando PT, PDT, PC do
B e PSOL começam a palpitar sobre possibilidades de
ajuntamento em 2022 é porque Lula, Ciro, Dino e Boulos
não conseguem ser grandes
lideranças isoladamente.

COISA SÉRIA
Sindicalista Cacá Gonçalves manifestou contrariamente nas redes sociais
a declaração de Henrique
Prata. “Não entra em nossa cabeça. O hospital toma
partido de uma candidata.
Saúde pública é coisa séria!”
SEM PRIVATIZAÇÃO
“Não entregaremos a
saúde para um pseudo coronel que quer controlar
o setor”, afirmou o candidato Raphael Dutra (PSD)
durante debate na Vale TV
na quarta-feira (11). Frisou
que não irá privatizar a Santa Casa, nem a UPA, nem os
postos de saúde.
HOMENAGEM PÓSTUMA
Idalina Jesus Anastácio
leva o nome do Centro de
Convivência do Idoso inaugurado na terça-feira (10) no
antigo barracão da Fepasa.
Ela faleceu em 1995 e é mãe
do sindicalista Paçoca que,
também, leva nome de rua
no Jardim Anastácio.
SEM APOIO
Durante debate na Vale
TV, a candidata Glaucia
Delegada (PSDB) afirmou
que Guilherme Ávila não
apóia sua campanha. “Não
concordaria com que a máquina pública estivesse me
apoiando”, disse ao frisar
que o prefeito faz parte de

seu partido.
CANDIDATA EM ALERTA
Joana Soleide (Pode) afirmou que as empresas para
que se instalem em Barretos
precisam dar contrapartida
para os governantes.
SEM COMPROMISSO
“Não sou de dar barganha”, afirmou o candidato
Angelo Duarte (PTB) durante debate na TV. “Não tenho
coligação de partidos e não
tenho compromisso de dar
secretaria para ninguém”.
FORA DA ELEIÇÃO
Candidato a prefeito
de Guaíra, Cláudio Armani
(PMN) desistiu de concorrer
ao cargo e está fora da corrida eleitoral. A decisão veio
após a Justiça Eleitoral impugnar a candidatura a pedido do Ministério Público, por
condenação de crimes contra a administração pública.
PERGUNTAS DE NOTÁVEIS
6 candidatos a prefeito manifestaram em carta
aberta a discordância das
regras do debate a ser promovido pelo jornal O Diário.
Marcado para a noite de
quinta-feira (12) com transmissão pelas redes sociais e
rádios do grupo de comunicação, os candidatos responderiam a perguntas de
notáveis previamente formuladas.
CAMINHANDO JUNTOS
Ex-prefeito, Uebe Rezeck
(MDB) enviou mensagem
pelo WhatsApp na tarde de
quinta-feira (12) pedindo
votos para Paula Lemos. “Eu
sei que posso fazer muito
mais por Barretos e as pessoas merecem”, dizia o texto.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Mesmo que seja um sonho, mesmo que seja uma ilusão, se existe dentro de você, é porque é para você.” (Zíbia Gasparetto)

O domingo (15), será de muita festa e alegrias para Nilton
de Oliveira Mendonça Loureiro. O Vendedor da Cervejaria
Império, comemora a data ao lado de amigos, familiares
e de sua amada Katlen (foto). Felicidades Nilton!

Neriuza ou simplesmente Nei, para os mais próximos, completa
mais um ano de vida nesta segunda-feira (16). Ela será bastante
cumprimentada pelos filhos Adriano, Fabíola e Luana, e pelo
maridão Benê, além de amigos e familiares. Tudo de bom Nei!

Segunda-feira (09), o dia foi todo de Júlia Thomaz. Mulher guerreira, dona de uma personalidade
única, que dá a volta por cima de qualquer adversidade, que ensinou e ainda ensina os filhos Marcel e Tati, e a neta Isadora (foto) a serem justos, simples, persistentes e gentis. Feliz aniversário!

Parabéns para a empresária Lu Adamo que marcou idade
nova terça-feira (10), sendo bastante felicitada!

No último sábado (07), Thiago Silva teve o prazer de passar
por uma passarela depois de vários anos sem ao menos chegar perto de uma, e sim, foi coroado Mister Comércio Brasil
2020. Com certeza será mais um título que ele carregará com
toda honra e carinho. Ele é só gratidão a todos os envolvidos,
principalmente ao Ademir, pela confiança.

O Sr. Oswaldo Cardoso celebrou seus 80 anos segunda-feira (09), e na data especial esteve rodeado
de seus filhos, nora, netos e familiares. Parabéns!

A querida Patrícia Carvalho, mais conhecida como Paty Nega,
comemora seu aniversário dia 15 de novembro e recebe os
cumprimentos e o carinho da família e amigos!

A segunda-feira (09) foi de festa em torno
de Silvia Brianez que completou mais um
ano de vida. As comemorações começaram logo cedo, pois em seu local de trabalho, teve bolo e guaraná, e a noite com a
família. O carinho ficou por conta do maridão Fábio, dos filhos Fábio Jr. e Vinícius, e
de sua mãe, dona Nadir. Parabéns Sil!

Amanhã (14) é dia de Luiz Augusto de Oliveira celebrar mais
um aniversário. A comemoração vai ser completa, pois ele estará ladeado da esposa Maria Benedita (foto), dos filhos Tiago
e Talita, dos netos Miguel e João Pedro, e da nora Gabriela. E
na noite especial, ele fará um saboroso jantar para amigos e
familiares, conforme prometido. Parabéns Gugu!
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Prefeitura de Barretos instala
três novos semáforos no Bairro Fortaleza

A prefeitura de Barretos,
por meio do Departamento de
Trânsito da Secretaria Municipal de Ordem Pública, iniciou obras para instalação de
três novos semáforos no bairro Fortaleza, nos cruzamentos
da rua 22 com a avenida 7, rua
30 com a avenida 5 e rua 30
com a avenida 7. Os trabalhos
começaram com a implanta-

ção dos postes de sustentação.
“Barretos tem uma proporção muito grande do número de
veículos por habitante, o fluxo
no trânsito cresceu muito e a
instalação de novos semáforos
em cruzamentos de grande movimento melhora sobremaneira
a segurança”, observou o secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni.

A instalação dos novos semáforos foi elogiada pelo comerciante e músico, Sales Gidrão. “Estes são pontos de
muita circulação de veículos,
com trânsito intenso para rotas
importantes como para o Hospital de Câncer e a instalação
dos equipamentos vai disciplinar o fluxo”, destacou em vídeo
que circula nas redes sociais.

Bairro Luiz Spina ganha
lixeiras coletivas e containers

Prefeitura lança
aplicativo que possibilita
agendamento de consultas

Além do Mutirão de Limpeza que está sendo realizado
na região dos prédios do bairro
Luiz Spina, a prefeitura de Barretos também está instalando lixeiras de ferro de uso coletivo.
São 14 lixeiras confeccionadas em tela de aço, instaladas no entorno dos condomínios do Luiz Spina e outros
12 containers estão sendo instalados no entorno deste bairro e também dos condomínios
do José Falleiros, num tra-

balho conjunto da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).
As instalações dos equipamentos acompanharam o Mutirão de Limpeza, atendendo
um pedido dos moradores,
que se comprometeram a utilizar as lixeiras como opção
para deixar o bairro mais limpo e organizado.
“O poder público está incentivando o respeito ao meio

ambiente, com a instalação das
lixeiras, orientando a população a respeitar o espaço que é
de todos e ter como hábito descer o lixo doméstico nos horários indicados, antes da coleta
no bairro. Só com a contribuição dos moradores dos bairros
Luiz Spina e José Falleiros é
que conseguiremos manter esses bairros limpos”, disse o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Marco
Antônio Carvalho Ferreira.

Até a próxima terça-feira, eleitores
somente podem ser presos em flagrante

Mais facilidade para agendar consultas e exames. Isso é o
que propõe o aplicativo adotado pela prefeitura de Barretos.
Com ambiente amigável e
fácil, o aplicativo dará acesso
a vários serviços municipais,
mas é lançado com a funcionalidade de marcar consultas e
exames diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde.
O lançamento oficial aconteceu com a participação do
secretário municipal de Saúde, Alexander Staf Franco.
O Smartpolis foi desenvolvido pela empresa Grupo As-

sessor e está disponível nas
plataformas de aplicativos para
smartphones e computadores.
Para utilizá-lo o usuário
deve ter um cadastro ativo na
Saúde Municipal; portanto, a
orientação é verificar se o cadastro está atualizado, indo
até a UBS mais perto da residência, para depois passar a
usar o aplicativo diretamente.
Além de agendar consultas,
o Smartpolis pode ser utilizado
também para agendar exames,
reagendar e trocar datas.
O prefeito Guilherme Ávila destacou que a nova ferra-

menta traz agilidade, conforto
e eficiência para o serviço público de saúde.
“Uma única pessoa da família vai poder agendar as consultas para os outros membros
da família. Basta que todos estejam com os cadastros ativos
no sistema. O barretense vai
ganhar muito em conforto e comodidade, pois terá esses serviços na palma da mão e até o
final do ano outras facilidades
de comunicação com a administração municipal serão inseridas neste mesmo aplicativo”,
disse o prefeito.

Mercado de trabalho começa a recuperar
parte das vagas perdidas na pandemia
Desde o último dia 10, nenhum eleitor pode ser preso. De
acordo com o Código Eleitoral,
estabelecido pela lei 4.737, do
ano de 1965, a medida passa a
valer cinco dias antes da eleição e dura até 48 horas após o
pleito, ou seja, na próxima terça-feira, 17 de novembro.
Sendo assim, nenhum votante pode ser preso ao menos
que ocorra o flagrante ou que
exista contra ele uma sentença
por algo que não cabe fiança.
Esse é o caso, por exemplo, de
crimes como racismo, tortura
ou terrorismo.
O código também não vale
em casos de desrespeito ao salvo-conduto de outros eleitores.

Isso acontece, por exemplo, se
a pessoa fosse flagrada constrangendo a liberdade de votar
de outro eleitor.
A determinação está valendo para os candidatos desde o dia 31 de outubro. Concorrentes têm imunidade que
começa a contar 15 dias antes da eleição. Isso acontece
para garantir que os candidatos possam exercer seu direito
democrático e impedir que sejam afastados da disputa.
Em caso de crime flagrante, o candidato continuará disputando o pleito normalmente.
Isso acontece porque, de acordo com a Lei da Ficha Limpa,
de 2010, são proibidas candi-

daturas apenas de condenados
em segunda instância.
A lei também proíbe que
todo o pessoal recrutado pela
Justiça Eleitoral para trabalhar
durante o pleito, assim como
os fiscais dos partidos, seja
preso ou detido. Diante disso, ficam proibidos os cumprimentos de mandados de prisão
preventiva e temporária.
Antigamente, era comum
que autoridades policiais que
estavam a serviço de alguma
candidatura fizessem prisões
arbitrárias para evitar que a
população votasse em opositores. Com a determinação,
ninguém pode ser preso sem
base legal.

De julho a setembro deste ano, o Brasil registrou um crescimento de 1,5 milhão da população
ocupada. O dado faz parte de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
De julho a setembro des- domésticos, com
te ano, o Brasil registrou um queda de 32,1%,
crescimento de 1,5 milhão da e o grupo de alopopulação ocupada. O dado jamento e alimenfaz parte de um estudo do Ins- tação, cujas vagas
tituto de Pesquisa Econômica foram reduzidas
Aplicada (Ipea).
em 34,5%.
Segundo as bases de daPor sua vez,
dos do Instituto Brasilei- os grupos de atiro de Geografia e Estatística vidades que re(IBGE), esse é o primeiro mo- gistraram crescimento no não for mais rápido, a taxa de
vimento de recuperação par- mesmo período foram dois: desocupação tenderá a subir.
cial do número de postos de administração pública, defeIsso ocorre porque a flexitrabalho perdidos desde o iní- sa, seguridade, educação, saú- bilização do isolamento social
cio da pandemia.
de humana e serviços sociais e a redução do valor do auxíA estimativa da pesquisa (+6,5%); e informação, comu- lio emergencial podem estitem como base a PNAD Contí- nicação e atividades financei- mular as pessoas que tinham
nua. Os setores de atividade que ras, imobiliárias, profissionais parado de procurar emprego
mais sofreram redução de pos- e administrativas (+0,5%).
durante a pandemia a tentar
tos de trabalho entre fevereiro e
Segundo o instituto, se o au- de novo uma posição no mersetembro foram os de serviços mento dos postos de trabalho cado de trabalho.
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2º Encontro do Setor da Saúde em
Barretos será realizado no dia 18

Qual a doença que mata 1 pessoa
a cada 8 segundos no mundo?

Evento dá continuidade às ações para a construção do Arranjo Produtivo Local da Saúde
Com o objetivo de dar sequência aos trabalhos para a
construção do Arranjo Produtivo Local (APL) da Saúde
em Barretos, será realizado o
2º Encontro do Setor da Saúde
no próximo dia 18, às 17 horas, no Ircad.
A iniciativa conta com a
parceria do Sebrae-SP, Hospital do Amor e Ircad. A proposta é reunir os atores da saúde
para debater e implementar
ações de desenvolvimento e
fortalecimento do setor.
Um dos destaques da programação é a apresentação de
Leonardo Reichow, empresário da área da saúde e presidente do Arranjo Produtivo
Local da Saúde em Pelotas,
no Rio Grande do Sul. Ele vai
comentar sobre o case local e
as iniciativas para promover
melhorias na cidade.

O gerente regional do Sebrae-SP, Rafael Matos do Carmo, e o Dr. Luis Romagnolo,
do Ircad, vão falar sobre os
projetos do APL para Barretos,
os resultados obtidos até o momento e os próximos passos.
HISTÓRICO
Desde 2019, o Sebrae-SP,
em parceria com outros atores
locais de Barretos, trabalha na
construção do APL da Saúde.
Um APL é uma aglomeração de empresas, localizadas
em um mesmo território, que
apresentam
especialização
produtiva e mantêm vínculos
de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre
si e com outros atores locais,
tais como: governo, associações empresariais, instituições
de crédito, ensino e pesquisa.
Em fevereiro deste ano,
foi realizado um Planeja-

mento Participativo do setor
da saúde no Ircad, que reuniu 25 pessoas de 21 instituições públicas e privadas.
Três meses depois, Barretos
foi listada pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo
como um APL reconhecido

pelo Programa de Fomento
aos APL’s Paulista.
Os interessados em saber
mais sobre o APL e o evento
podem entrar em contato com
o Sebrae Barretos pelo telefone
(17) 3321-6470 ou fazer a inscrição gratuita pelo link: http://
bit.ly/apl-saúde-2encontro.

Educação vai contratar mais de 10 mil professores para
trabalhar na recuperação de alunos da rede estadual
Aprendizagem dos alunos será avaliada ao fim de 2021; haverá atividades de recuperação no mês de janeiro

O secretário da Educação
Rossieli Soares anunciou na
última quarta-feira (11) que vai
contratar mais de 10 mil professores da rede estadual para
atuar no programa de recuperação e aprofundamento dos alunos das escolas estaduais.
Os docentes da rede que
tenham interesse em participar
das aulas de recuperação em
janeiro, mediante a pagamento
extra, também terão essa opção.
O programa será implementado para minimizar os déficits
na aprendizagem dos estudantes, que podem ter ocorrido
durante o período de suspensão
das atividades presenciais.
Além dos novos profissionais, mais de 140 mil profissionais serão formados para atuar
no programa de Recuperação.
Eles terão à disposição para o trabalho recursos didáticos impressos e digitais específicos, como 6
milhões de cadernos de ativida-

des para os alunos por bimestre.
Para identificar as habilidades essenciais que não foram desenvolvidas entre os
estudantes, a Secretaria Estadual da Educação vai aplicar
avaliações diagnósticas.
CICLO CONTÍNUO
ATÉ 2021
Os anos letivos de 2020
e 2021 serão considerados
como um único ciclo contínuo. Por isso, a avaliação da
aprendizagem será feita ao
longo de oito bimestres (quatro de 2020 e quatro de 2021).
Os alunos que entregaram as
atividades propostas neste ano
serão aprovados para o próximo
ano letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021.
Já os alunos que não fizeram as atividades, terão a
oportunidade de fazê-las e entregá-las ainda neste ano.
Também é importante que,
neste caso, eles voltem a fre-

quentar as aulas presenciais,
quando possível, para conseguir frequência. A progressão
para o ano seguinte dependerá
da frequência, mas a aprendizagem, assim como nos demais casos, também ser aferida ao final dos oitos bimestres.
“O aluno tem de apresentar o
mínimo de atividades, não estamos falando de uma progressão
automática para todo mundo.
Mesmo que o aluno não alcance
a aprendizagem idealizada poderá prosseguir se tiver o essencial.
Ampliar as oportunidades neste
momento é fundamental, mas estamos identificando os estudantes e enviando notificações”, afirmou o secretário Rossieli Soares.
RECUPERAÇÃO
EM JANEIRO
A secretaria tem feito um trabalho de busca ativa dos alunos
que tiveram participação nas
aulas inferior a 75%, no Centro
de Mídias SP e nas atividades da
escola, e oferecer a eles oportunidade de realizar as atividades
para, enfim, conseguir progredir

de série em 2021.
Soares informou que a pasta vai disparar SMSs e enviar
e-mails para os estudantes e
responsáveis. As escolas, por
sua vez, deverão mobilizar
seus estudantes para retirar os
kits impressos para a realização das atividades.
Os alunos serão incentivados a participar das aulas e
entregar as atividades necessárias ainda neste ano. Entretanto, caso não sejam realizadas
em sua totalidade, ele terá ainda a oportunidade de participar
da recuperação em janeiro de
2021. O conselho de classe
indicará quais os estudantes
prioritários para esta ação.
“Haverá avaliação das atividades recebidas e o conselho de classe vai definir se o
aluno vai progredir ou não.
Se ele entregou as atividades, mesmo com problemas
na aprendizagem, deve prosseguir. As dificuldades serão
contempladas no plano de reforço”, explicou Soares.

CALENDÁRIO 2021
Recesso escolar: 18 a 25 de janeiro
1º bimestre: 1 de fevereiro a 16 de abril
Recesso escolar: 19 a 23 de abril
2º bimestre: 26 de abril a 5 de julho
Férias docentes: 6 a 20 de julho
3º bimestre: 21 de julho a 8 de outubro
Recesso escolar: 11 a 15 de outubro
4º bimestre: 18 de outubro a 21 de dezembro

A Diabetes Mellitus Tipo 2
é uma doença desenvolvida ao
longo da vida como consequência de hábitos inadequados, está
associada ao sobrepeso, sedentarismo e histórico familiar.
Este tipo de Diabetes é muito comum e atinge cerca de 350
milhões de pessoas no mundo,
mas este número não para de
crescer, principalmente, por conta da má alimentação frequente.
“Para que possamos evitar
esta doença, ainda sem cura,
primeiro é necessário entendermos o que ocorre no nosso
organismo. Pacientes com a
doença, possuem uma deficiência na ação da insulina presente
na circulação sanguínea”, explica Patrícia Rondon Gallina,
farmacêutica e professora do
Centro Universitário Internacional Uninter.
“Isso pode ocorrer devido
a quantidade insuficiente de
insulina produzida, ou ainda pelo mau funcionamento
da insulina que foi produzida
pelo organismo e os tecidos
não serão capazes de reconhecê-la impedindo que o açúcar
chegue até as células”, aponta
a farmacêutica.
As causas ainda não são
muito claras, mas estão associadas a fatores genéticos e ambientais, ou seja, o indivíduo que
está mais suscetível deve evitar
hábitos considerados “diabetogênicos” como, por exemplo, o
sedentarismo, tabagismo e a ingestão calórica excessiva.
Em relação a alimentação,
“devemos evitar o consumo
excessivo de açúcar e carboidratos, sabendo que o termo
açúcar é genérico de carboidratos e diferenciamos somente para melhor entendimento”,
aponta Alisson David Silva,
nutricionista e, também, professor do Centro Universitário
Internacional Uninter.
“Primeiramente vamos tratar do açúcar de adição, que
seria aquele que adicionamos
nas bebidas como café, chás
ou sucos. Essa prática deve ser
evitada ou no mínimo reduzida
de início. Mas, também, temos
o açúcar contido nos alimentos, por exemplo, os ultrapro-

cessados, que são ricos em
açúcares, bolachas recheadas,
salgadinhos, refrigerantes, balas e doces. Além desse hábito,
temos o consumo exagerado de
carboidratos, ou seja, massas,
pizzas, pães, bolos, entre outros
que, em excesso, fazem mal ao
organismo e contribuem para o
desenvolvimento da Diabetes
tipo 2”, detalha o nutricionista.
Por outro lado, devemos
adicionar na nossa alimentação, o consumo de alimentos
in natura, “como frutas, grãos
integrais, leguminosas, oleaginosas e vegetais, evitar o
consumo de gorduras de origem animal e preferir as de
fonte vegetal, como azeite de
oliva. Nas refeições, diminuir
as quantidades das porções e
não ficar por muito tempo em
jejum. E sempre que possível
procure a orientação de um
nutricionista para desenvolver
uma dieta adequada à sua rotina”, acrescenta o nutricionista.
Para controlar a doença,
os níveis de glicose no sangue devem ser rastreados com
frequência para evitar complicações como insuficiências
cardíacas, problemas de visão,
danos hepáticos, lesões renais,
lesões nervosas e problemas
de pé diabético, que são difíceis de tratar e podem levar a
amputação do membro.
“Basta um exame de sangue para indicar alterações na
taxa de glicose, indicando que
é necessário fazer exames complementares para o diagnóstico
da doença. Neste caso, é importante buscar orientações com
profissionais da saúde que irão
auxiliar no diagnóstico e tratamento”, acrescenta a farmacêutica Patrícia Gallina.
Em 14 de novembro, neste sábado, é celebrado o Dia
Mundial do Diabetes. A data
tem como objetivo fazer um
alerta sobre a prevenção e
combate a doença que atinge
milhares de pessoas.
A falta de conhecimento é
considerada um dos obstáculos para combater a epidemia,
tendo em vista que metade dos
portadores de Diabetes não
sabe que possuem a doença.
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Colina vai receber Viagem Literária no próximo dia 17
Segunda semana do 13º Viagem Literária
passa por 24 cidades do interior de São Paulo

Em sua segunda semana, 13º
Viagem Literária dá prosseguimento ao módulo “Poesia: Oficinas e bate-papos com escritores”.
Entre os dia 16 e 20 de novembro, seis autores percorrerão 24
cidades do interior do Estado de
São Paulo, ministrando aulas expositivas e conversando com o
público sobre o ofício dos poetas.
São eles: Allan da Rosa, Jonas Samaúma, Lubi Prates, Pedro Marques, Renato Negrão,
Wilberth Salgueiro. A programação completa vai até o dia 27.
Allan da Rosa visitará Colina na próxima terça-feira, dia 17,
com uma oficina literária às 14h30
e uma bate-papo às 19 horas, na
Biblioteca Ellis Vaz de Almeida.
Promovido pela Secretaria

Empresa fechada: é
fundamental dar baixa no CNPJ

Quando uma empresa deixa de faturar, não significa que ela foi fechada. Para tal, o processo de
formalização de encerramento das atividades precisa ser feito junto a JUCESP e demais órgãos
Diversos empreendedores
realizam o sonho de ter o próprio negócio, porém, da mesma forma que cresce o número
de novas empresas no Brasil,
também aumenta a quantidade
de empresas inativas.
De acordo com o Mapa de
Empresas (uma ferramenta
digital do Ministério da Economia), atualmente existem
19,5 milhões de empresas ativas. Em outubro foram abertas 321 mil e 89.306 tiveram
as atividades encerradas.
Quando a empresa é fechada, é extremamente importante regularizar a situação
do CNPJ, pois somente ao dar
baixar, se põe fim no cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
Diversas pessoas acreditam
que o fato de a empresa não estar faturando, não é preciso se
preocupar com ela; muito pelo
contrário. Se o CNPJ consta
como ativo, não só o cumprimento de algumas obrigações
acessórias é devido, como ainda poderá haverá a incidência
de algumas taxas, como é o
caso da TFE(Taxa de Fiscalização de Estabelecimento),
cobrada anualmente pela Pre-

No mês de outubro, 89.306 empresas tiveram as atividades encerradas no Brasil

feitura de São Paulo, sempre
no mês de julho de cada ano.
“A regra é clara. Se o CNPJ
está ativo, haverá a cobrança,
ainda que a empresa, por algum
motivo, não esteja faturando”,
disse o professor Carlos Afonso
que, além de educador financeiro, é contabilista e administrador.
“Outro exemplo refere-se
ao MEI (Microempreendedor
Individual) que, enquanto ativo, o pagamento do DAS continua sendo devido mensalmente, independente de estar
faturando ou não”, completou.
PROCESSO FORMAL

DE ENCERRAMENTO
Deste modo, se por algum
motivo uma empresa não volte a operar, é preciso analisar
a possibilidade de formalizar
o seu encerramento. Isso evitará multas pela não entrega
das obrigações acessórias,
bem como outras taxas.
“Repito: o fato de a empresa não estar faturando não
significa para o fisco que a
empresa está encerrada. Para
todos os fins de direito ela
continua aberta e, desta forma,
está sujeita ao cumprimento das obrigações tributárias

Decreto libera a realização de eventos,
confraternizações e serviços de buffet
Um decreto assinado pelo
prefeito Guilherme Ávila libera as atividades e/ou eventos,
salão de festas, casamentos
e confraternizações, a partir
desta sexta-feira, 13 de novembro. Os serviços de buffet
também poderão funcionar a
partir desta mesma data.
O decreto observa que
para o funcionamento destas
atividades, os responsáveis
devem observar todas as normas do decreto municipal,
publicado no último dia 6,
que impõe regras de limitação de 40% da capacidade
máxima do local dos eventos,
controlar o acesso dos frequentadores às dependências,
adotar os protocolos e recomendações inerentes à segurança e prevenção de contágio entre os funcionários e os
frequentadores, assim como

a utilização de álcool em gel
e demais utensílios e equipamentos de segurança, devendo também ser obrigatória a
utilização de máscara.
Nos casos de buffet infantil é preciso especificar
previamente quais brinquedos poderão funcionar, após
a desinfecção dos referidos
a cada uso. Permanece sus-

penso o funcionamento de
casas noturnas.
O decreto esclarece que
compete ao Departamento de Vigilância Sanitária,
à Secretaria Municipal de
Ordem Pública e à Polícia
Militar do Estado de São
Paulo a fiscalização e aplicação de multa, no caso de
descumprimento do decreto.

acessórias que são devidas”,
alertou professor Carlos.
O processo formal de encerramento da empresa se inicia
com distrato social, no qual os
sócios por mútuo acordo encerram as atividades corporativas
e dissolvem a sociedade.
O distrato também conterá
o motivo pelo qual a sociedade
foi dissolvida, bem como quem
ficará responsável por eventuais
ativos e passivos supervenientes
e a guarda dos documentos.
Uma vez o distrato arquivado na Junta Comercial, o CNPJ
também será baixado na Receita Federal, e emitida uma certidão de baixa de inscrição no
CNPJ. Adicionalmente, deverá
ser solicitada a baixa da empresa na Secretaria da Fazenda do
Estado ou Prefeitura do Município (quando for o caso).
O processo de baixa precisa ser completo, de modo
que seja efetuado em todos os
órgãos necessários, para não
restar pendências.
“O que muitas vezes observamos é que a baixa na prefeitura não é feita. Com isso, perante a municipalidade, a empresa
continua aberta, gerando anualmente taxas a pagar”, explicou
o professor Carlos.
Por fim, vale ressaltar que
tanto o MEI como o Empresário Individual, são encerrados por meio de outras formas
e não pelo arquivamento do
distrato social (que é utilizado
para sociedade empresariais).
Para tanto, existem procedimentos determinados para a
extinção do CNPJ seja feito
formalmente.

de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado por
meio do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de São
Paulo, o Viagem Literária é

realizado pela Organização Social SP Leituras. O programa é
finalista do 62º Prêmio Jabuti,
na categoria Fomento à Leitura,
dentro do eixo Inovação.

Sindicatos americanos
esperam diálogo, proteção à
saúde e “reconstrução”
Vitória do candidato democrata para a
presidência dos EUA animou sindicalistas, que
esperam ser mais ouvidos pelo novo governo

O movimento sindical norte-americano reagiu com ânimo ao resultado eleitoral, ainda que Joe Biden não fosse o
candidato dos sonhos.
A central AFL-CIO, por
exemplo, disse esperar por um
governo mais pró-trabalhador,
afirmando que seus 12,5 milhões de sindicalizados e 56
entidades filiadas estão ansiosas para ter “mais voz em nossa
economia e em nossa política”.
Para os dirigentes dos sindicatos americanos, é momento de,
com atraso, implementar uma
agenda do trabalho.
Quanto ao significado político da eleição, o presidente
da AFL-CIO, Richard Trumka,
não tem dúvida. “A democracia
está prevalecendo”, afirma. “A
vitória de Joe Biden e Kamala
Harris nesta eleição livre e justa
é uma vitória para o movimento
operário dos Estados Unidos.
Em todas as partes, os trabalhadores lutam heroicamente e
com resiliência contra essa pandemia, a retração econômica, a
crônica desigualdade salarial e
o racismo sistêmico”, acrescenta o dirigente.
“VERDADEIRA
RECONSTRUÇÃO”
O primeiro passo, segundo
ele, seria aprovar a chamada lei
Heroes, de combate à covid-19.
“Para proporcionar a nossas famílias e comunidades apoio e
serviços de emergência frente a
esse vírus mortal”, diz Trumka.
A partir daí, aponta, “a verdadeira reconstrução pode começar”.
Outra reivindicação dos
sindicatos americanos é a aprovação pelo Congresso, com
ratificação de Biden, da Lei de
Proteção ao Direito de Organização (PRO, na sigla em inglês), no início do ano que vem.
“Para garantir que todo trabalhador que queira formar ou
filiar-se a um sindicato possa
fazê-lo de forma livre. Os trabalhadores querem que nossos líderes atuem rapidamente e pensem
com mais ousadia do que nunca.
Este é o momento de começar”.
As restrições à liberdade
sindical têm como exemplo a
montadora Nissan, que foi alvo
de protestos pelo mundo, inclusive no Brasil.
DESEMPREGO E
DESIGUALDADE
O desemprego também
preocupa os sindicatos americanos, especialmente no período pós pandemia. A taxa de
desemprego vem caindo nos
últimos meses, mas segue bem
acima de 2019.
Em outubro, foi de 6,9%, segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Era de
7,9% em setembro, mas um ano
atrás estava em 3,6%. Nesses 12
meses, o total de desempregados
foi de 5,857 milhões para 11,061
milhões. No Brasil, esse número
já chegou aos 14 milhões.
Mas os dados do mercado

norte-americano revelam desigualdades. A taxa de desemprego, por exemplo, é menor
para homens adultos (6,7%),
mulheres adultas (6,5%) e brancos (6%). E maior para jovens
(13,9%), negros (10,8%) e hispânicos (8,8%). São 3,6 milhões
de americanos sem trabalho há
27 semanas ou mais e 2,6 milhões, de 15 a 26 semanas. Além
disso, boa parte é de ocupações
temporárias ou de tempo parcial.
DIÁLOGO SOCIAL
Os desafios são muitos, mas
o secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa,
aponta mudanças importantes,
como o retorno americano aos
organismos multilaterais.
“Temos críticas, mas desconsiderá-los é pior ainda”, observa.
São nesses espaços, lembra, que
há “alguma possibilidade de enfrentar certos temas”, como na
mais do que nunca urgente questão da saúde.
A expectativa dos sindicalistas
americanos é positiva, mas Lisboa
observa que ainda há preocupação
com o resultado final da eleição
no Congresso. Existe perspectiva de fortalecimento do diálogo
social, de possível aprovação da
PRO e da reconstrução de um sistema público de saúde. “Acredito
que a relação do novo governo
com o movimento sindical será
muito melhor”.
BRASIL-EUA
Quatro anos atrás, Donald
Trump se elegeu com a retórica
da “América grande” e da criação de empregos para os americanos, com viés xenófobo. “Em
2016, isso funcionou bem. Esse
discurso acabou conquistando
parte dos trabalhadores, mesmo
com a campanha do movimento
sindical para o Partido Democrata”, diz Lisboa. Agora, embora Biden venha do “centro”
democrata, havia a preferência
da ala mais progressista por
Bernie Sanders, prevaleceu a
necessidade de derrotar Trump.
As relações entre sindicalistas brasileiros e norte-americanos foram mudando com o tempo. Se décadas atrás havia certa
desconfiança por certa ligação
da AFL-CIO com as políticas intervencionistas dos Estados Unidos, hoje a ligação se estreitou.
Lisboa indica uma “virada à esquerda” a partir dos anos 1980.
No caso da CUT, essa aproximação veio com o primeiro encontro entre sindicalistas das duas
centrais, em 1993.
Desde então, a participação
da AFL-CIO é efetiva, inclusive, dentro da Central Sindical
dos Trabalhadores das Américas, a CSA.
Os americanos também se
posicionaram claramente contra a deposição da presidenta
Dilma Rousseff, em 2016, e a
prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em 2018.
“Eles foram extremamente solidários”. (Fonte: RBA)
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Como aproveitar a Black Friday de maneira segura
Ipem-SP orienta sobre compra
de produtos na Black Friday

A pandemia do coronavírus acelerou o processo de
compra digital pelo consumidor. A “explosão” do comércio eletrônico veio para
acentuar hábitos que devem
se manter nos próximos anos.
Nesta perspectiva, a Black
Friday – período em que o
mercado oferece grandes descontos para o público – também precisará se reinventar.
É o que aponta uma pesquisa
realizada pela empresa de tecnologia global Criteo.
As vendas no varejo online
foram 30% maiores nas Américas e 17% maiores em todo o
mundo no período de 15 a 28
de junho em comparação com
a média de 2 a 14 de fevereiro. Cerca de 80% dos consumidores brasileiros pesquisados disseram que continuarão
comprando presentes on-line e
67% descobriram pelo menos
uma nova forma de compra
on-line que manterão.
Além do e-commerce, os
brasileiros também estão se
voltando para as compras diretas em aplicativos. Os dados
mostram um aumento de 3%
nas conversões em comparação com 16 de março, pouco
antes do início do distancia-

mento social.
Para que o consumidor
não seja lesado nas compras
on-line, os docentes do Senac
Barretos prepararam algumas
dicas importante para a data.
Segundo Antônio Ângelo
Neves, docente da área de TI
do Senac Barretos, é importante começar as buscas pelo produto desejado o quanto antes.
Além disso, ele aponta que:
- Aplicativos e sites comparativos de preços devem ser
consultados antes e durante a
promoção da Black Friday;
- Quando você pesquisa um determinado produto,
anúncios dele te acompanharão em outros sites, como redes sociais. Ficar atento aos
valores durante o período ajudará no processo de escolha
de qual é o melhor e-commerce para efetivar a compra.
COMPRA POR
IMPULSO
Para Alexandre Martins,
docente da área de gestão
e negócios, como outras
campanhas promocionais, a
Black Friday pode gerar impulsos na população, fazendo
com que o consumidor compre sem a necessidade de determinado produto.

PARA EVITAR ESSE
COMPORTAMENTO, O
ESPECIALISTA INDICA:
- Comprar um produto apenas para atualizar algo que já
possui é um investimento desnecessário, mesmo quando há
uma tecnologia mais avançada.
Se o produto atual está em bom
funcionamento, priorize objetos que serão úteis e que ainda
não tenha no seu dia a dia;
- Muitas lojas aumentam
o valor dos seus produtos em
períodos próximos à promoção para fraudar descontos,
portanto, acompanhar/monitorar é de suma importância;
- Sobre negociações, possivelmente as lojas serão relutantes em conceder descontos
extras, já que o produto se
encontra em uma promoção,
porém, vale utilizar de técnicas que sugiram desconto
em maior quantidade de produtos (“se eu levar 3, qual o
desconto?”), por exemplo, ou
até mesmo, precaver-se com a
possibilidade de pagamentos
à vista e/ou em dinheiro, que
podem oferecer mais abatimentos do valor final.
Neste ano, a Black Friday
acontecerá no dia 27 de novembro.

Caixa Econômica abre PDV
para 7,2 mil funcionários

A Caixa Econômica Federal abriu um novo programa de demissão voluntária
(PDV) para 7,2 mil empregados, afirmou a Federação
Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica
Federal (Fenae).
Em comunicado, a entidade
afirmou que o período para adesão ao programa vai até 20 de novembro. Quem aderir será desligado ainda neste ano e terá direito
ao equivalente a 9,5 salários.
Em nota, a Caixa confirmou ter divulgado um PDV
na última sexta-feira, o que,
segundo o banco, atende a um

pleito dos próprios funcionários da empresa.
“O público-alvo é composto por empregados que
atendam aos requisitos do programa e que já se planejaram
para a aposentadoria ou desligamento”, afirmou o banco.
Segundo o presidente da
Fenae, Sérgio Takemoto, a
medida tende a prejudicar o
atendimento do banco, que é
o principal veículo do governo federal para pagamento do
auxílio emergencial e de outros benefícios sociais.
“A falta de trabalhadores
agrava não só a jornada diária

dos bancários como também
pode comprometer a qualidade da assistência à sociedade”, afirmou Takemoto.
A Caixa, que chegou a ter
101 mil empregados em 2014,
conta atualmente com cerca
de 84 mil funcionários.
Em fevereiro, pouco antes
da pandemia, a Reuters publicou que a Caixa preparava
uma reformulação profunda
de sua estrutura administrativa, que incluiria um PDV, a
criação de centenas de superintendências menores e fechamento de agências. (com
informações da Reuters)

Com a proximidade da
Black Friday, diversas empresas têm divulgado promoções
dos seus produtos. Para evitar
contratempos nas compras, o
Ipem-SP (Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São
Paulo), divulgou dicas importantes para o consumidor.
O primeiro passo é obter
informações sobre a loja ou
empresa que está realizando a
venda, inclusive, na venda online. É importante o consumidor ficar atento nos detalhes
do produto, principalmente,
brinquedos, eletrodomésticos
e produtos têxteis.
Os brinquedos devem ostentar o Selo do Inmetro e a
escolha adequada do produto
por faixa etária. Esse tipo de
medida evita acidentes. Não
compre artigos infantis em
comércio informal, pois não
há garantia de procedência.
Produtos falsificados ou
fabricados em indústrias clandestinas podem não atender às
condições mínimas de segurança, especialmente em relação
à toxicidade do material usado
na fabricação, conter partes pequenas e bordas cortantes.
Selecione o brinquedo
considerando a idade, o interesse e o nível de habilidade
da criança. A faixa etária a
que ele se destina (avaliada
de acordo com o desenvolvimento motor, cognitivo e
comportamental da criança)
deve constar na embalagem,
assim como informações sobre o conteúdo, instruções de
uso, de montagem e eventuais
riscos associados à criança,
além do CNPJ e do endereço
do fabricante. As informações
obrigatórias na embalagem
demonstram a responsabilidade do fabricante ou importador.
ELETRODOMÉSTICOS
Resolveu comprar um eletrodoméstico? Fique de olho na
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Todos os eletrodomésticos devem apresentar a
etiqueta do Inmetro que informa
sobre o consumo de energia.
As lavadoras e fogões devem apresentar, além disso,
informações sobre o consumo
de água e gás, respectivamente. O consumo de energia é
indicado por uma escala colorida com letras de A a G,

que apresentam os níveis de
consumo do aparelho. Uma
sete preta com a letra correspondente ao consumo daquele
aparelho informa o seu nível
de eficiência energética.
Assim é fácil saber, por
exemplo, que um produto
classificado com letra A é
mais eficiente (gasta menos)
do que um com a letra C. O
Ipem-SP fiscaliza a presença
das etiquetas nesses produtos.
PRODUTOS TÊXTEIS
No caso dos produtos têxteis,
as informações contidas na etiqueta são fundamentais e precisam seguir critérios específicos.
Devem conter as informações
em português sobre o fabricante
ou importador, incluindo CNPJ
e o país de origem. Além disso,
também é necessário identificar
a composição têxtil, o tamanho
e os símbolos de cuidados com
a conservação.
Para a composição têxtil,
vale a pena ressaltar que todos
os tipos de filamentos utilizados para a produção da peça
devem estar mencionados com
a indicação percentual de cada
um deles (70% algodão e 30%
poliéster, por exemplo). Entretanto, é proibido o uso dos
nomes das marcas comerciais
ou em inglês (como nylon, popeline, lycra, lurex e rayon).
A etiqueta também deve
conter elementos de orientação para a conservação e

tratamento do produto. E podem ser indicadas através de
símbolos ou textos e devem
seguir a sequência correta de
utilização do produto, como
lavagem, alvejamento, secagem, passadoria (ferro de
passar) e limpeza profissional
(lavagem a seco).
O tamanho das peças de
vestuário pode ser indicado
por numeração ou letras (38,
40, 42; P, M, G). Vale destacar
que se os produtos forem embalados hermeticamente e isto
dificultar a visualização das
informações, a embalagem
deve apresentar, pelo menos,
a composição têxtil, país de
origem e tamanho, e quando
apresentar mais de uma unidade deve ser informado o número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos
separadamente.
Mas, nos produtos embalados de cama, mesa e banho deve
constar a dimensão indicada por
meio do SI (Sistema Internacional de Unidades) de cada componente da embalagem, além
das informações da composição
têxtil e pais de origem.
Quando são encontradas
irregularidades, o Ipem-SP
autua as empresas. Os representantes têm dez dias para
apresentar defesa ao órgão.
De acordo com a lei federal
9.933/99, as multas podem
chegar a R$ 1,5 milhão.
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