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O BRASIL COMO DEVE SER - “Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP e reitor da UniSecovi, nos oferece neste texto reflexões 
importantes sobre o que vivemos nos últimos anos e o que, de verdade, o brasileiro precisa querer para o futuro.”

EDITORIAL - Leia na página 2

Chuva causa estragos em diversos bairros 
e interrompe fornecimento de água

A forte chuva que caiu so-
bre Barretos nesta quinta-feira 
(6) causou dezenas de estragos 
em ruas e avenidas de diversos 
bairros e centro da cidade.

Uma ponte caiu junto ao 
Parque Enéas Carneiro, perto do 
bairro Zequinha Amêndola. No 
centro, na rua 22 entre as aveni-
das 41 e 37, o asfalto foi arran-

cado devido à forte enxurrada.
Segundo as previsões pos-

teriores à tempestade, choveu 
cerca de 170 mm em apenas 2 
horas, ininterruptamente.

Com dezenas de fotos e 
vídeos compartilhados nas 
redes sociais, Barretos virou 
“notícia de última hora” em 
programas de televisão, prin-

cipalmente o Brasil Urgente, 
da TV Band, com o apresen-
tador José Luiz Datena.

O SAAE Barretos emitiu 
comunicado no meio da tar-
de informando que a casa de 
bombas do bairro Zequinha 
Amêndola foi inundada e uma 
adutora foi rompida com a que-
da da ponte próxima ao Parque 
Ecológico Enéas Carneiro.

Em razão disso, o forneci-
mento de água ficou interrom-
pido na região dos bairros Ze-
quinha Amêndola, Bom Jesus, 
Califórnia, Jardim dos Coquei-
ros, Leda Amêndola e Arizona, 
sem previsão de retorno, pois a 
autarquia ainda avaliava os es-
tragos deixados pela chuva até 

o final da tarde e início de noite.
Segundo os dados das 

estações meteorológicas do 
SAAE Barretos, os volumes 
de chuva foram os seguintes 
em todo o dia da quinta-feira 
(6), até o período da tarde:

Estação 01 - Sede SAAE: 
78mm; Estação 02 – Unifeb: 
48,6mm; Estação 03 – Co-
mitivas: 113,1mm; Estação 
04 – Mais Parque: 100,2mm; 
Estação 05 – Vida Nova III: 
49,8mm; Estação 06 – Barre-
tos II: 128,1mm; Estação 07 – 
Aeroporto: 6,9mm; Estação 08 
– San Diego: 105mm; Estação 
10 – Sul: 37,5mm; Estação 11 
– Alberto Moreira: 108mm; e 
Estação 12 – Ibitú: 14,7mm.

Renato Amisy cria obra em tributo a Marília Mendonça 
e entrega para “as patroas” Maiara e Maraisa

O artista plástico de Barre-
tos, Renato Amisy, criou uma 
de suas obras, um quadro, em 
homenagem à cantora sertane-
ja falecida, Marília Mendonça.

A obra foi entregue às 
“PATROAS”, dupla Maiara 
e Maraisa, que realizou um 
show em prol da Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos e 
Hospital de Amor, na noite da 

última quarta-feira (5).
“Neste local, Santa Casa, fui 

salvo por duas vezes, quando 
nasci, em 1964, quando minha 
mãe precisou de uma cesariana 
de emergência e em 2021”, co-
mentou o artista barretense. “A 
mais recente foi pela equipe de 
emergência cardíaca, em 13 de 
março de 2021”, explicou Amisy. 
“Devo muito à Santa Casa e aos 

doutores Antônio Guimarães [in 
memoriam] e Márcio Pimentel”, 
frisou o artista.

“A obra não tem definição de 
visagem, ou seja, as feições não 
têm definições, apenas as for-
mas das três [Marília Mendonça 
e a dupla Maiara e Maraisa – As 
Patroas] sugerem que sejam 
elas, independente do tempo 
que passar, sempre será atual”, 

Diva Móveis inaugura 
nova loja neste sábado

A direção da Diva Móveis convida todos os barretenses a 
participarem da mega inauguração da nova loja, ampla, moder-
na e com showroom moderno, na avenida 1 esquina da rua 28 
. É neste sábado, 8 de janeiro, a partir das 7 da manhã. Com a 
inauguração do novo espaço, teremos a tradicional mega liqui-
dação de 1 dia. Veja 3 exemplos: armário multiuso grande com 
pés e chaves, de 429.00 por apenas 199.99 ; puffs de 79.00 por 
24.99 à vista; cômoda sapateira de 550.00 por 299.00; e mais 
um montão de ofertas. Será um verdadeiro festival de preços 
baixos. Gravem o endereço: avenida 1 esquina da rua 28. Con-
tamos com sua presença. Diva Móveis inovando seu lar!!!

Secretaria de Saúde orienta 
moradores com sintomas de gripe a 

procurar Unidades de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde emitiu orientação à po-

pulação de Barretos para que procure uma Unidade Básica de 
Saúde (postinho) se estiver com sintomas respiratórios leves ou 
gripais. As UBSs e ESFs atendem das 7 às 17 horas, de segunda 
a sexta-feira. As unidades dos bairros Marília e Barretos 2 aten-
dem também no período noturno até as 23 horas. Nos finais de 
semana, a população deve se dirigir à UPA. Página 5

Barretos está em 
calamidade pública

O município de Barretos está desde o 
início da noite de ontem (quinta/6) em esta-
do de calamidade pública. A prefeita Paula 
Lemos baixou o decreto após tomar conhe-
cimento dos estragos causados pela forte 
chuva. A prefeita conversou com autorida-
des estaduais, incluindo a Defesa Civil, para 
solicitar ajuda para recuperar as áreas afe-
tadas e ajudar as famílias atingidas, já que 
dezenas de casas foram invadidas pelas 
fortes enxurradas, danificando móveis e as 
estruturas. “Nunca houve uma chuva nesta 
proporção em Barretos. Peço que as famí-

lias atingidas busquem apoiar umas às outras, porque vamos trabalhar 
para recuperar as áreas afetadas e ajudar as famílias atingidas”, disse 
a prefeita Paula Lemos em entrevista ao jornal O Diário. Por volta das 
19h30, bombeiros de Barretos e região tentavam localizar uma senhora 
que foi levada pela forte enxurrada e que não havia sido localizada. Se-
gundo a metereologia e a defesa civil, há a expectativa de chuvas para 
esta sexta-feira (7) e em todo o final de semana. Também há previsão de 
mais chuvas durante o mês de janeiro, embora de proporções menores.

definiu Renato Amisy, que tem 
em seu currículo 74 exposições 
individuais e 58 exposições co-
letivas no Brasil, além de 36 ex-
posições individuais e 15 expo-
sições coletivas no exterior.
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Elaine Ribeiro
Psicóloga clínica e 

organizacional da Fundação 
João Paulo II / Canção Nova.

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

AÇÃO ANTIPOBRES
Enquanto os ricaços 

comemoravam o réveillon 
nos clubes sociais libera-
dos pela prefeitura, os po-
bres foram impedidos de 
se reunir ao ar livre na Re-
gião dos Lagos. Há tempos 
que a Secretaria de Ordem 
Pública fecha as ruas para 
“evitar” aglomerações.

AVERSÃO À POBREZA
Já passou da hora de 

algum vereador tomar a 
frente e apresentar um pro-
jeto de lei que proíbe téc-
nicas de construção hostil 
e restringe o uso do espaço 
público. Lanças e espetos 
impedem que pessoas em 
situação de rua deitem em 
alguns lugares.

DISCURSO ANTIGO
Um ano depois de as-

sumir a prefeitura, Paula 
Lemos (DEM) ainda não 
mudou o discurso da pos-
se. Em entrevista publi-
cada em O Diário afirma 
que pegou uma cidade 
abandonada, desorgani-
zada e endividada.

PERGUNTA 
PARA PRESIDENTE
O vereador Paulo Correa 

(PL) apoiará a candidatura 
do vice-governador Rodri-
go Garcia (PSDB) ou de Tar-
císio Gomes de Freitas (PL) 
ao governo paulista ?

PERGUNTA PARA 
PREFEITA

Pergunta para Paula 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

Lemos (DEM): vai man-
ter o Carnaval nos clubes 
sociais, caso aumentem - 
como em todo o mundo - 
as infecções pelas varian-
tes da Covid-19 e agora 
da gripe influenza?

NOVA LINHA
A Viação Real Expresso 

ganhou a concessão para 
operar em Barretos em 
três linhas: Anápolis (GO) / 
Limeira (SP); Goiânia (GO) 
/ São Carlos (SP); e Itum-
biara (GO) / Taubaté (SP).

INVESTIMENTOS 
NA INDÚSTRIA

Dados preliminares da 
PIESP (Pesquisa de Inves-
timentos Anunciados no 
Estado de São Paulo), da 
Fundação Seade revelam 
que, entre janeiro e no-
vembro de 2021, foram 
anunciados investimen-
tos de R$ 140 milhões 
para a região de Barretos. 

O Brasil como deve ser
Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP e reitor da UniSecovi, nos oferece neste texto reflexões importantes 

sobre o que vivemos nos últimos anos e o que, de verdade, o brasileiro precisa querer para o futuro. Segue.
O ano de 2021 foi marcan-

te. Entre muitos desafios, tive-
mos boas notícias. O avanço 
da vacinação permitiu a reto-
mada de várias atividades, mo-
vimentando a economia e am-
pliando a oferta de empregos.

Sob a ótica do mercado imo-
biliário, à primeira vista teríamos 
motivos para comemorar. Na ci-
dade de São Paulo, do início de 
2019 até agosto de 2021, o volu-
me de lançamentos e vendas foi 
recorde – números jamais vistos 
no histórico da Pesquisa Secovi, 
que há anos acompanha o com-
portamento da área. As famílias 
de menor renda, enquadradas no 
programa Casa Verde Amarela, 
absorveram 50% das residên-
cias comercializadas.

O verbo ter no condicional se 
justifica. E não é “chorar de bar-
riga cheia”. Não fossem as res-
trições impostas por legislações 
urbanísticas inadequadas, que 
encarecem o preço das moradias, 
poderíamos ter feito muito mais 
para reduzir o enorme (e vergo-
nhoso) déficit habitacional.

Além disso, o motivo central 
desse desempenho – inflação 
e juros baixos – foi fraturado a 
partir de setembro, repercutindo 
diretamente nas vendas. Adi-
cionalmente, o significativo au-
mento nos custos de produção, 
absorvidos no limite da capaci-
dade pelas empresas e, inevita-
velmente, repassados, restringiu 
o acesso à casa própria, num 
momento em que a ressignifi-
cação da moradia (que veio para 

ficar) aumentou a demanda.
Some-se a este cenário o fato 

de que o mercado imobiliário 
não é uma ilha. Está inserido 
no ecossistema da economia, 
em que boa parte dos setores 
produtivos (ainda que de forma 
heterogênea) começou a expe-
rimentar reativação quando o 
ambiente político (sempre ele) 
descompensou o ambiente dos 
negócios e dos investimentos.

Veio uma proposta de refor-
ma do Imposto de Renda – a 
qual, espera-se, seja definitiva-
mente arquivada – travestida 
de reforma tributária. Longe da 
simplificação desejada, a pro-
posta só tumultuou e gerou cri-
se de confiança. Depois, a PEC 
dos Precatórios colocou em xe-
que o respeito ao teto de gastos 
e, mesmo, à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, ocasionando 
insegurança ainda maior, re-
percutindo no aumento da taxa 
cambial e da taxa Selic.

E é nesta esteira que ca-
minhamos para 2022, com os 
problemas de sempre (sem re-
forma administrativa e outras 
estruturais, insegurança jurí-
dica, falta de previsibilidade, 
etc.) e dificuldades novas, 
como a pandemia se esten-
dendo muito além do imagi-
nado e a imprevisibilidade 
gerada pelo cenário eleitoral.

Em razão disso, os inves-
timentos não vêm no volume 
desejado e, como consequên-
cia, deixamos de criar oportu-
nidades e empregos.

Até agora, o debate eleito-
ral não contempla, com a pro-
fundidade necessária, a discus-
são de propostas para o país.

Essa sensação de vazio foi 
acentuada para quem visitou a 
Expo Dubai, onde todos os paí-
ses (excetuando-se a Coreia do 
Norte) mostram o que planejam 
para suas cidades e seus habi-
tantes em áreas fundamentais, 
como sustentabilidade (onde 
estava o pavilhão brasileiro), 
mobilidade e oportunidade.

A maioria das nações está 
firmemente empenhada em 
promover mudanças. A mobili-
dade equiparou-se à sustentabi-
lidade. Um equilíbrio coerente. 
Afinal, o vaivém das pessoas 
tem impacto ambiental que 
precisa ser mitigado. Daí, in-
clusive, os projetos de cidades 
compactas, funcionais e amigá-
veis, coisa que o adensamento 
inteligente proporciona.

São grandes transformações 
em andamento, alinhadas a com-
promissos assumidos na Con-
ferência do Clima das Nações 
Unidas (a COP-26, realizada em 
Glasgow, Escócia). Infelizmen-
te, o Brasil pouco apresenta que 
possa despertar interesse e atrair o 
olhar do investidor externo. Per-
demos a chance. Mais uma vez. 
Quem não planeja não colhe.

A única coisa em que per-
manecemos pródigos é em 
perder tempo com temas tri-
viais. Eles eclipsam o que 
importa de fato. E o fato é 
que precisamos de pessoas 

que pensem no Brasil. Não 
o Brasil do imediatismo das 
urnas, mas o que vem depois 
e vai além, alcança as futuras 
gerações, também cuidando 
daqueles que estão no presen-
te. Ou será que não devemos 
medir as consequências do 
que ocorreu, por exemplo, no 
campo da educação?

Conforme estudo realizado 
pelos Tribunais de Contas dos 
Estados, divulgado em 25 de 
novembro, um ano após o iní-
cio da pandemia 10% dos estu-
dantes do ensino fundamental 
(alunos dos 6 aos 14 anos) ti-
nham abandonado a escola.

Qual é o plano para reverter 
essa situação? O que ela signi-
fica de atraso para a sociedade, 
para o desenvolvimento econô-
mico e social? E quais as pro-
postas para fixar o País como 
celeiro do mundo, entre tantas 
outras questões relevantes?

Enquanto isso, discutimos 
questões do Enem...

Cabe a nós, integrantes dos 
setores produtivos, cumprirmos 
nosso papel de colocar as car-
tas, ou as condições de prospe-
ridade, na mesa. Sim, pois são 
os setores produtivos que têm 
voz para catalisar mudanças. 
Nossa história mostra isso.

Com firme posicionamen-
to, alicerçado integralmente 
no interesse nacional, preci-
samos sublinhar: o Brasil não 
aceita nem o como foi e nem 
o como é. Exige o como deve 
ser. Nada menos.

Férias, pausa e renovação: como aproveitar?
O ano de 2021 trouxe, para 

grande parte das pessoas, um 
sentimento de esgotamento 
maior do que em anos anteriores.

Sintomas como fadiga crôni-
ca, insônia, dificuldade de con-
centração e esquecimento, baixa 
na imunidade, perda ou ganho 
de apetite, depressão, irritabili-
dade e raiva, são indicativos de 
que algo não está bem, e têm 
levado mais pessoas à busca de 
psicólogos e psiquiatras.

No entanto, juntamente com 
a chegada de 2022, o mês de ja-
neiro é, para muitos, tempo de 
férias e descanso. E como usar 
da melhor forma esse tempo 
livre dentro desse contexto em 
que passamos tanta tensão?

Pausas são tempos pro-
pícios para uma revisão de 
vida, para repensar o que de-
sejamos para nossas vidas, 
para rever nossos hábitos. O 
ativismo, aquela necessidade 
constante de produzir, fazer e 
estar em movimento, somado 
aos excessos tecnológicos e 
de informação, têm favore-
cido crises de esgotamento. 
Desligar-se efetivamente das 
atividades do trabalho nem 
sempre é fácil e, geralmente,  
acontece após alguns dias.

Esse tempo necessário 
para o nosso corpo compreen-

der que podemos acordar um 
pouco mais tarde, fazer ativi-
dades diferentes e, especial-
mente, nos permitir usufruir o 
tempo de descanso, exige um 
período de adaptação.

Mesmo para mães, pais, 
ou aqueles que cuidam de 
alguém ou não podem parar 
totalmente, realidade para a 
maioria das pessoas, é possí-
vel pensar em alguma forma 
de diversão, de lazer.

Para evitar o esgotamento, 
é necessário mudar o ritmo, 
diminuí-lo, alterar um pouco a 
rotina. Nem sempre é a mudan-
ça de emprego que ajudará uma 
pessoa a reduzir seu cansaço, 
mas o seu estilo de vida. Desta 
forma, não apenas seu trabalho 
será fonte de satisfação, mas 
outros aspectos como a vida 
social, o lazer, a espiritualidade.

Para um ano novo real-
mente renovado não pense em 
milhares de planos ou férias 
cheias de coisas para fazer. O 
que também nos cansa, muitas 
vezes, é a rotina. E uma coisa 
que podemos fazer mesmo sem 
estar em férias, é mudar um 
pouco nosso dia, inserir alguma 
atividade diferente, voltar para 
a casa por outra rota, experi-
mentar um novo sabor, parar 
debaixo de uma árvore por um 

momento e tomar um sorvete.
Parece bobo, mas essas pe-

quenas coisas “diferentes” re-
novam o nosso cotidiano. E ja-
mais se esqueça de adicionar a 
este cronograma, a tarefa mais 
importante: não fazer nada!

Muitos hoje, como mencio-
nado acima, não conseguem 
fazer o cérebro operar em ro-
tação mais baixa. É como um 
motor de alta velocidade, mas 
que precisa parar. O motor 
pode fundir, e aí, só um motor 
novo para resolver o proble-
ma. Mas, o cérebro, não.

Busque atividades que te 
descansem, outras que te façam 
descobrir o sabor da vida, pois, 
tudo em nós, necessita de uma 
grande integração. Não basta 
ser o melhor na academia ou 
a pessoa que mais lê livros. É 
preciso reaprender a viver!

Dentro daquilo que parece 
o caos, como uma pandemia, 
ainda existe o tempo chaman-
do agora, como o de contem-
plar a árvore ou o arbusto que 
cresce no seu quintal em si-
lêncio. O mundo faz barulho, 
nosso cérebro capta tudo isso, 
mas o nosso interior, ali, onde 
só existem coisas que permiti-
mos deixar entrar, precisa ter 
um espaço em silêncio. Isso 
não é para você passar um 

bom ano, é mais que isso: é 
para uma vida saudável.

A palavra é reaprender. Rea-
prender é uma das atribuições 
mais antigas do homem: do 
andar ao caçar, do viver ao so-
breviver. Os desafios mudaram 
pelo próprio desenvolvimento 
da raça humana. Por fim, cui-
dar-se já é um ato de amor pró-
prio e se você chegou até esse 
ponto do texto, não é porque 
você deseja somente ler.

Existe algo dentro de você 
que precisa ser reaprendido. 
Reaprenda a viver agora, volte 
para o caminho seguro, cuide-
-se, ame-se para que você pos-
sa cuidar do próximo, amá-lo.
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“Nós não precisamos de muita coisa. Só precisamos uns dos outros...e de sonhos.” (Oscar Wilde)

Na quarta-feira (05), os parabéns foi para Tiago Di Cárias, que com-
pletou mais um ano de vida. O músico barretense, que atualmente 
mora em São Paulo, curtiu a data com a esposa Iza, os filhos Bryan, 

Theo e o recém-nascido Heitor. E mesmo longe recebeu todo o 
carinho do pai José Luís (foto) e da mãe Rita de Cássia. Felicidades!

Hoje, 07 de janeiro, é dia de festa em torno de Lucas Ferrari Castilho. 
A data especial será comemorada com amigos e familiares, rece-

bendo o carinho do pais Alexandre e Katiúscia Alessandra, do irmão 
Leonardo, e da namorada Stéphannie Guedes (foto). Parabéns!

Na próxima semana, dia 11 de janeiro, quem completa seu 
primeiro aninho é Heitor de Oliveira Machado, que ganha 

festa temática do Pequeno Príncipe. O jovenzinho é filho do 
Gerente Bancário, Valdinei, e da Funcionária Pública e Advo-

gada, Ana Letícia, e comemora a data ao lado de amiguinhos e 
familiares. Parabéns Heitor! (foto: Camila Siqueira)

Muito alto astral e sempre de bem com a vida, o corintiano 
Thiago Ferreira, celebrou mais um ano de vida terça-feira, 04 de 
janeiro. Na expectativa para as suas férias mês que vem, ele re-
cebeu as felicitações dos amigos e familiares, e o carinho mais 
que especial ficou por conta de sua mãe Leninha. Felicidades!

Quem também completou idade nova nesta semana, dia 
05 de janeiro, foi Aparecido dos Santos Júnior. O vendedor 
recebeu milhares de cumprimentos de amigos e familiares 
e o carinho ficou por conta da namorada Luciana, e da irmã 
Fernanda. O registro da foto foi na Mini Basílica, ao lado do 

Bispo Diocesano Dom Milton que segura a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. Tudo de bom Cidinho!

O jornalista e fotógrafo, Leandro Joaquim, terminou 2021 do 
jeito que mais gosta, participando de competições, e pela 3ª 
vez na Corrida de São Silvestre, na capital Paulista. Agora, o 

corredor de rua e crossfiteiro se prepara para mais um desafio, 
a Meia Maratona de São Paulo, no mês de julho. Focado demais!
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POLÍTICA

Depois de o vereador e 
presidente da Câmara de Bar-
retos, Paulo Correa, acionar 
o Ministério Público com re-
lação ao grave problema am-
biental no Córrego Campo 
Redondo e a 3ª promotora 
de Justiça, Adriana Noguei-
ra Franco, instaurar inquérito 
civil para apuração da denun-
cia, a prefeita Paula Lemos 
informou ao vereador que a 
administração municipal ini-
ciará na próxima semana as 
obras de drenagem e recupe-
ração ambiental.

Em documento encaminha-
do ao vereador Paulo Correa, 
a 3ª promotora de Justiça in-
formou que “segundo os docu-
mentos colhidos, o manancial 
passa por área urbana e so-
fre há muitos anos com a an-
tropização. As águas pluviais 
de cinco bairros são escoadas 
para seu leito, em grande ve-
locidade, o que desencadeou 
processo erosivo acentuado, 
assoreamento, comprometi-
mento da estrutura das mar-

gens, carreamento de resíduos 
e instabilidade no solo nas 
proximidades, onde há edifi-
cações. Os elementos fáticos 
colhidos indicam situação de 
vulnerabilidade ambiental que 
reclama pronta atuação da pro-
motoria do meio ambiente, 
que já se reunião com a Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente visando à elaboração de 
plano de macro e micro drena-
gem urbana”.

Paulo Correa destaca que 
o Córrego Campo Redondo 
é um afluente do Ribeirão Pi-
tangueiras que abastece o mu-
nicípio de Barretos.

“Fui procurado pelo mu-
nícipe Edson Lellis que in-
formou o grave problema am-
biental no córrego em local 
atrás do Hospital de Amor. 
Encaminhei requerimentos a 
prefeitura, ao Ministério Pú-
blico e aos órgãos ambientais 
(CETESB e DAEE), onde fo-
ram detectados os danos am-
bientais, confirmando o pro-
cesso de erosão”.

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) aproveitou 
esse início de ano para fazer 
um balanço do que foi reali-
zado em seu primeiro ano de 
mandato como vereador, de 
modo a deixar a população in-
formada de suas atividades, o 
que considera um direito de 
todos os cidadãos.

De acordo com Bodinho, o 
ano de 2021 foi um ano difícil 
para todos, um ano de muitos 
obstáculos, lutas e também de 
vitórias.

“Foi um ano de muitas lu-
tas, fiscalização, benfeitorias 
e recursos para a nossa cida-
de. Os projetos foram condu-
zidos com responsabilidade, 
tudo que foi de benefício para 
a nossa população, eu votei a 
favor”, disse o vereador.

Durante o ano de 2021, Ri-
cardo Bodinho apresentou 53 
indicações, 166 requerimentos, 
02 propostas de emenda à lei 
orgânica, 10 projetos de lei, 01 
projeto de lei complementar, 01 
projeto de decreto legislativo e 
01 projeto de resolução.

Dentre os projetos apre-
sentados de sua autoria, vale 
destacar a “obrigatoriedade 
de os estabelecimentos bancá-
rios adotarem medidas de pre-
venção contra o coronavírus”, 
a instituição do “Programa 
Banco de Ração, Medicamen-
tos e Utensílios para animais 
no Município de Barretos”, a 
“Central de Achados e Perdi-
dos – CAP”, bem como proje-
to que valoriza a cultura barre-
tense implantando o Programa 
“Cultivando as Tradições” na 
rede municipal de ensino.

“Outro projeto importante, 
de minha autoria, que foi arqui-
vado, foi a implantação da uti-
lização de energia fotovoltaica 
em todos os prédios públicos 
do município de Barretos, visto 
que é um projeto de suma im-

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

PREVISÕES DE PAI QUIQUI BIDU
Pai Quiqui Bidu, depois de realizar um trabalho numa en-

cruzilhada do Jardim Anastácio, prevê que em 2022 a prefei-
tura vai tapar todos os buracos das ruas, avenidas, travessas 
e alamedas da cidade. Acredite quem quiser.

PLANO ESTRATÉGICO NA SAÚDE
Um destacado político da cidade foi consultar Pai Quiqui 

Bidu para a elaboração de um planejamento estratégico de 
prevenção a endemias, pandemias e outros miados. O dito 
cujo foi orientado a manter o Plano Funerário em dia.

TURISMO O ANO INTEIRO
Emissário de certo pré-candidato a eleições vindouras, 

sondou Pai Quiqui Bidu sobre tendências do Turismo ao 
Ano Inteiro em Barretos. As cartas, que não enganam jamais, 
revelaram que o fluxo turístico vai aumentar em direção às 
águas termais de Olímpia.

REVESTRÉS DO POLIGLOTA CARVALHO
O acadêmico comendador Jota Carvalho fez uma visitinha 

amistosa a Tenda Ca Fé, em busca de informações sobre os Orá-
culos 2022 de Pai Quiqui Bidu. Na crença dos infindáveis versos 
e reversos, o revestrés cisma em declamar, aclamar e reclamar.

NO TOCO DO JACARÉ
Lá no toco do Jacaré, o caminhoneiro Pedrão Pé de Cana (ir-

mão gêmeo do Junão), mostrou-se preocupado com as estradas 
da região. Após pitar um cigarrinho do Kapeta, Pai Quiqui Bidu 
foi categórico: depois da eleição, pedágios virão. Oh! cão!

NUVENS NO CÉU DE BARRETOS
Espiando o céu barretense, Pai Quiqui Bidu lascou um 

veredicto: muitos paraquedistas descerão na terra de Chico 
Barreto na próxima campanha eleitoral.

A PROFECIA PARA AS URNAS
Convicto no que prediz os astros e as estrelas cadentes, 

Pai Quiqui Bidu profetiza: quem tiver mais votos ganha a 
eleição que está por vir.

MERCADÃO FRESCO DEMAIS
Nesta temporada o ar-condicionado vai funcionar direiti-

nho no Mercadão Municipal, segundo os búzios atirados no 
córrego São Sebastião pelo Pai Quiqui Bidu. Portanto, nos 
finais de semana, a viola vai ficar fresca demais naquele mo-
vimentadíssimo e variado centro de compras.

É LENDO QUE SE APRENDE
A biblioteca barretense é convidativa: Graça Lemos; 

Paula Lemos; Fabrício Lemos. E Pai Quiqui Bidu “Lemos”. 
Continue lendo...

ADIVINHAÇÃO CERTEIRA PARA 2022
Vivos morrerão e não voltarão para contar como é a vida 

da banda de lá, prevê Pai Quiqui Bidu para 2022. Te cuida!

Câmara encerra 2021 com devolução de R$ 5,4 milhões para a prefeitura
De acordo com a prefeitura, dinheiro devolvido ajudou na abertura de leitos de UTI-Covid, entidades e manutenção da Cavalaria da PM em Barretos

Em 2021, com a redu-
ção interna de gastos, a Câ-
mara Municipal de Barretos 
devolveu R$ 5.424.953,10 
milhões à prefeitura. De acor-
do com informações do se-
tor de Contabilidade, são R$ 
5.379.853,91 milhões de duo-
décimos e R$ 45.099,00 dos 
rendimentos das aplicações. 
O valor, que já é o maior da 
história, representa 31% do 
orçamento previsto no ano.

De acordo com a prefeitura, 
até agora os valores devolvidos 
foram utilizados para a abertura 
e manutenção de leitos de UTI-
-Covid na UPA e na Santa Casa 
durante o período mais crítico 
da pandemia, repasses a enti-
dades como a APAE e, mais re-
centemente, a permanência da 
Cavalaria da Polícia Militar no 
Recinto Paulo de Lima Correa. 
Outras áreas também deverão 
ser beneficiadas.

Em cumprimento à Cons-
tituição Federal, os valores 
que a Câmara recebe da pre-
feitura por meio dos “duodé-
cimos” (repasses mensais até 
o dia 20) e que não forem uti-
lizados no decorrer do exercí-
cio, precisam ser devolvidos 
aos cofres do município até o 
último dia útil do ano.

Porém, o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 

tem recomendado às câmaras 
municipais que essas devolu-
ções sejam feitas periodica-
mente à prefeitura e não ape-
nas no final do ano.

Atendendo às recomenda-
ções do TCE, a atual Mesa Di-
retora da Câmara - com apoio 
de todos os vereadores – fez 
8 devoluções no decorrer do 
ano, somando R$ 5,4 milhões.

CÂMARA VAI CUSTAR 
MENOS PARA O MUNI-

CÍPIO A PARTIR DE 2022
Para 2022, a Mesa Diretora 

reduziu o valor do Orçamento 
em R$ 1,9 milhão (de R$ 17,9 
milhões para R$ 16 milhões). 
Isso significa que o município 
terá gasto menor com o Poder 
Legislativo no ano que vem.

De acordo com o Art. 
29-A da Constituição Federal, 
o orçamento da Câmara pre-
visto para 2022 seria de R$ 
17.948.000,00. Porém, após 
uma diminuição dos gastos em 
infraestrutura e digitalização de 
processos legislativos, o valor 
será reduzido para R$ 16 mi-
lhões e com reflexos nos próxi-
mos quatro anos se considerado 
o PPA (Plano Plurianual).

É a primeira vez que o or-
çamento do Poder Legislativo 
é reduzido de um ano para o 
outro.  O objetivo é auxiliar a 
gestão municipal com recur-

sos que  poderão ser investi-
dos em várias áreas da cidade.

Com essa redução, será 
possível adotar as Emendas 
Impositivas no Orçamento, 
onde cada vereador poderá in-
dicar R$ 58 mil para melhorias 
em áreas específicas da cidade.
DIGITALIZAÇÃO DE DO-

CUMENTOS E ASSINA-
TURA DIGITAL

Em 2020, a Câmara ini-
ciou a utilização de assinatu-
ras digitais para a validação 
de documentos. Em 2021 essa 
modalidade foi ampliada para 
vários documentos (Portarias, 
Editais, Requerimentos, In-
dicações, Projetos, Ofícios), 
possibilitando a redução de 
custos com papel e impressão, 
além de diminuir a burocracia 
do processo legislativo.

CONVOCAÇÃO DE SU-
PLENTE DE VEREADOR 

SÓ APÓS 120 DIAS
Em setembro, os verea-

dores aprovaram a Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica nº 
03/2021, que prevê a convoca-
ção de suplente para a vaga de 
vereador somente em caso de 
morte, renúncia, afastamento 
para ocupar outras funções ou 
licença por mais de 120 dias.

Essa mudança colocou fim à 
prática de convocar suplente to-
das as vezes que o vereador titu-

lar tira licença a partir de 1 dia.
As novas regras também 

devem gerar redução de cus-
tos para o Poder Legislativo 
no curto, médio e longo prazo.
AFASTAMENTO DE VE-

READOR PELO INSS
Outra mudança aprova-

da junto com a Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica nº 
03/2021 ocorreu na licença 
saúde dos vereadores.

Em caso de afastamento 
por problemas de saúde, a par-
tir do 16º dia o vereador perde-
rá o subsídio e será encaminha-
do ao INSS (Instituto Nacional 
de Seguridade Social).

Essa nova regra iguala o 
vereador a qualquer trabalha-
dor da iniciativa privada e aca-
ba com a obrigação da Câmara 
em manter o subsídio durante 
licença saúde após 15 dias.
REDUÇÃO NO ALUGUEL 
DO ACERVO HISTÓRICO

O Acervo Histórico “Mar-
li Vedovato”, destinado à or-
ganização e a preservação de 
documentos da Câmara foi 
transferido da rua 16 (entre 19 
e 21) para imóvel na avenida 
15, nº 312. A mudança redu-
ziu o valor do aluguel de R$ 
7.668,38 para R$ 2.050,00, 
gerando economia de R$ 
67.420,56  por ano. O contra-
to de aluguel do prédio atual 

tem duração de 05 anos.
REDUÇÃO NO VALOR 
DE LINK DEDICADO 

DE DADOS (PROVEDOR 
E INTERNET)

Após licitação, a Câmara 
reduziu o custo com serviços 
de fornecimento de link de-
dicado de dados para acesso 
à internet. O valor mensal de 
R$ 5.100,00 passou para R$ 
825,00, gerando economia 
anual de R$ 51.300,00.
AMPLIAÇÃO DA GRADE 

DE PROGRAMAÇÃO 
DA TV CÂMARA

Em outubro, com a aqui-
sição de novos equipamentos 
(switcher, painel de controle, 
exibidor/servidor de vídeo, gra-
vador, conversor de sinal e ou-
tros), a TV Câmara “João Carlos 

Soares de Oliveira Junior - Juni-
nho Soares”  passou a reprisar 
os eventos transmitidos ao vivo 
(sessões, audiências e outros).

Nos próximos meses tam-
bém será possível criar uma 
grade de programação para 
veicular programas educa-
tivos, de utilidade pública e 
culturais, em parceria com as-
sociações, entidades e insti-
tuições públicas.

 Os novos equipamentos 
também oferecem o recurso 
PIP (Picture in Picture), que 
possibilita a tradução em Li-
bras dos eventos da Câmara. 
Isso significa que, caso tenha 
um tradutor em libras, a fil-
magem dele poderá ser inseri-
da no canto inferior direito da 
tela durante uma transmissão.

Vereador Ricardo Bodinho 
faz balanço positivo 

de um ano de mandato

portância, pois teríamos uma 
economia muito considerável 
no Poder Público”, ressalta.

Ricardo Bodinho plei-
teou emenda parlamentar para 
aquisição de uma ambulância 
para o Distrito do Ibitu, para a 
instalação de uma academia ao 
ar livre no Distrito de Alberto 
Moreira e para a aquisição de 
um caminhão pipa, para a Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente.

O vereador também con-
quistou para a cidade de Bar-
retos uma emenda parlamentar 
no valor de R$ 238.856,00 (du-
zentos e trinta e oito mil e oito-
centos e cinquenta e seis reais), 
destinada ao recapeamento as-
fáltico em várias vias públicas 
do bairro Santa Cecília.

Outro destaque foi a emen-
da impositiva apresentada no 
valor de R$ 58.823,00 ao Pro-
jeto de Diretrizes Orçamen-
tárias (PL 75/2021), que es-
tabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da 
Lei Orçamentária do municí-
pio para o exercício de 2022.

O vereador destinou o valor 
total para proceder à abertura 
de via pública, com implan-
tação de guias, sarjetas, pavi-
mentação asfáltica, saneamen-
to básico, iluminação pública e 
passeio para pedestre ao final 
da Rua Josephina Reis Abdala, 
interligando com a Rua SF-19, 
no bairro São Francisco.

Após Paulo Correa 
acionar MP e inquérito 

civil deve ser instaurado, 
obras ambientais serão 
iniciadas no Córrego 

Campo Redondo
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A Parque Night Run ino-
vou a disputa de corrida de 
rua em Barretos, sendo a úni-
ca realizada no período notur-
no desde 2016.

A prova não foi realizada em 
2021 devidos aos impedimen-
tos da pandemia da Covid-19 e 
para 2022 a organização prepa-
ra uma edição histórica. A data 
já está confirmada para 12 de 
março, às 19 horas.

A Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomercio) entre-
garam nesta quinta-feira (6) 
os prêmios da campanha “Na-
tal é Renascer no Comércio 
de Barretos”.

A entrega, realizada no 
auditório da ACIB, contou 
com a participação dos con-
templados, de integrantes da 
diretoria e de representantes 
das empresas participantes da 
promoção.

Segundo Jackelyne Ros-
sini,  presidente da ACIB, a 
campanha deste ano alcançou 
as expectativas e disse que a 
meta agora é trabalhar para o 
crescimento do segmento nes-
te novo ano.

“A campanha do Natal fe-
chou 2021 movimentando o 
comércio e trazendo boas espe-
ranças para o ano de 2022. Para 
este novo ano vamos trabalhar 
firme visando o fortalecimento 
do setor e o fortalecimento da 
nossa economia”, disse.

A campanha deste ano teve 
o patrocínio da Construto-

A nona edição do evento 
mais querido do mundo do 
samba e pagode chega em 
julho de 2022 para marcar a 
história de sucesso do evento.

Após dois adiamentos 
obrigatórios, a Feijoada Sa-
maúma reunirá de novo as 
pessoas, numa megaestrutura 
de mesas, camarote, pista vip, 
palco, camarins e praça de ali-
mentação, em ambiente extre-
mamente arejado, no final de 
tarde do dia 23 de julho, no 
Parque do Peão.

O Samaúma Eventos está 
preparando grandes surpresas 
ao público, mas a atração mais 
esperada, além da própria fei-
joada, servida fartamente ao 
público, é o show no megapal-
co, com três grandes nomes, 
Péricles, Martinho da Vila e 
Thiaguinho, em três momen-
tos históricos para a região.

O idealizador e realizador 

desta festa, Niltinho Borges, 
explica que o trabalho de rea-
gendar os shows foi cansati-
vo, mas compensou.

“Nunca imaginaríamos dois 
adiamentos seguidos do evento, 
mas o mundo passou por tanta 
coisa jamais imaginada que nem 
cabe aqui ficar justificando o que 
todos sabemos. O importante foi 
garantir que os três shows anun-
ciados acontecessem da forma 
que sempre imaginamos e assim 
será, no dia 23 de julho, se Deus 
quiser. Um dia para lavar nossa 
alma tão sedenta de diversão, 
abraços e alegria que o samba 
traz”, disse Niltinho.

Os convites para o evento 
estão à venda no Samaúma Bar, 
Golfe Class do Shopping, Odon-
toCompany Barretos e no site 
www.saudtickets.com.br. É im-
portante garantir antecipadamen-
te, pois a expectativa pelo evento 
é a maior já vista na história.

O Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) restabele-
ceu o prazo máximo de um 
ano para a conclusão do pro-
cesso de habilitação em 2022. 
A decisão dispõe sobre prazos 
previstos na resolução Con-
tran nº 789/20, que trata das 
normas do processo de forma-
ção de condutores de veículos 

automotores e elétricos.
O processo do candidato à 

habilitação fica ativo no órgão 
ou entidade executivo de trân-
sito do estado ou do Distrito 
Federal pelo prazo de doze 
meses, contados da data do 
requerimento do documento.

Com a decisão, os proces-
sos ativos até 31 de dezem-

bro de 2021 dos candidatos 
à primeira habilitação ficarão 
ativos nos órgãos de trânsito 
das unidades da Federação 
por mais um ano.

Segundo o secretário nacio-
nal de Trânsito, Frederico Car-
neiro, “o candidato que abrir o 
processo para primeira habili-
tação e não terminar todas as 

etapas para a obtenção da CNH 
dentro do prazo de 12 meses 
terá que refazer o processo”.

O Contran prorrogou tam-
bém, por um ano, contado 
desde 3 de novembro de 2021, 
os prazos para a utilização dos 
veículos de aprendizagem nos 
Centros de Formação de Con-
dutores (CFCs).

Quem está prestes a se apo-
sentar precisa estar atento. A 
reforma da Previdência esta-
beleceu regras automáticas de 
transição, que mudam a conces-
são de benefícios a cada ano. A 
pontuação para a aposentadoria 
por tempo de contribuição e por 
idade sofreu alterações. Confira 
abaixo as mudanças que come-
çam a vigorar neste ano.

APOSENTADORIA 
POR IDADE

A regra de transição estabe-
lece o acréscimo de seis meses 
a cada ano para as mulheres, 
até chegar a 62 anos em 2023. 
Na promulgação da reforma da 
Previdência, em novembro de 
2019, a idade mínima estava em 
60 anos, passando para 60 anos 
e meio em janeiro de 2020. Em 
janeiro de 2021, a idade míni-
ma para aposentadoria das mu-
lheres aumentou para 61 anos. 
Agora, está em 61 anos e meio 
em 2022. Para homens, a idade 
mínima está fixada em 65 anos 
desde 2019. Para ambos os se-
xos, o tempo mínimo de contri-
buição exigido é de 15 anos.

APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

A reforma da Previdência 
estabeleceu quatro regras de 
transição, das quais duas pre-
viam modificações na virada 
de 2021 para 2022. Na primei-
ra regra, que estabelece um 
cronograma de transição para a 
regra 86/96, a pontuação com-
posta pela soma da idade e dos 
anos de contribuição subiu em 

janeiro: para 89 pontos (mu-
lheres) e 99 pontos (homens).

Na segunda regra, que prevê 
idade mínima mais baixa para 
quem tem longo tempo de con-
tribuição, a idade mínima para 
requerer o benefício passou para 
57 anos e meio (mulheres) e 62 
anos e meio (homens). A refor-
ma da Previdência acrescenta 
seis meses às idades mínimas a 
cada ano até atingirem 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens) 
em 2031. Nos dois casos, o tem-
po mínimo de contribuição exi-
gido é 30 anos para as mulheres 
e 35 anos para homens.

PENSÃO POR MORTE
Depois de mudar em 2021, 

o tempo de recebimento do 
benefício ficará inalterado em 
2022. Segundo a Lei 13.135, 
de 2015, a cada três anos, um 
ano é acrescido nas faixas etá-
rias estabelecidas por portaria 
do governo federal editada em 
2015. Como a última alteração 
ocorreu em 2021, as idades 
mínimas dos pensionistas só 
voltarão a aumentar em 2024.

Atualmente, o pensionista 
com menos de 22 anos de idade 
receberá a pensão por até três 
anos. O intervalo sobe para seis 
anos para pensionistas de 22 a 
27 anos, 10 anos para pensionis-
tas de 28 a 30 anos, 15 anos para 
pensionistas de 31 a 41 anos e 20 
anos para pensionistas de 42 a 44 
anos. Somente a partir de 45 anos, 
a pensão passa a ser vitalícia.

A medida vale para os novos 
pensionistas. Beneficiários anti-
gos estão com direito adquirido.

Agência Brasil explica mudanças nas 
aposentadorias em 2022; confira as 

regras que começam a vigorar neste ano
Reforma da Previdência estabelece regras automáti-
cas de transição. Para ambos os sexos, o tempo míni-

mo de contribuição exigido está em 15 anos

Ano novo chegou com Feijoada 
Samaúma confirmada para julho

6ª Parque Night Run está confirmada 
para 12 de março no Parque do Peão

“Estamos preparando dife-
rentes ativações de parceiros 
com os atletas e uma premia-
ção especial para celebrarmos 
essa retomada dos eventos 
que promovem a qualidade 
de vida e a saúde. Será uma 
edição histórica, pois marca o 
retorno das corridas em nossa 
região”, afirmou Caio Rami-
ro, organizador do evento.

Democrática, a Parque 

Night Run reúne atletas pro-
fissionais e aqueles que têm na 
corrida um hobby, um desafio 
pessoal, e já faz parte do ca-
lendário das principais compe-
tições do estado de São Paulo.

“Por ser noturna a pro-
va exige menos resistência 
principalmente daqueles que 
encontram na corrida um mo-
mento de lazer, isso a torna 
ainda mais acessível promo-
vendo um grande encontro 
entre os apaixonados por cor-
rer”, disse Taffarel, que tam-
bém é organizador.

LOCAL DA PROVA
O Parque do Peão, localiza-

do em Barretos/SP, é um com-
plexo com 2 milhões de metros 
quadrados que oferece infraes-
trutura e segurança para os 
mais variados tipos de eventos, 
como a famosa Festa do Peão. 
A 6ª edição do Parque Night 
Run oferece aos competidores 

um espaço aberto com seguran-
ça, pista 100% asfaltada, con-
trole absoluto de isolamento 
para uso exclusivo do evento e 
uma estrutura diferenciada.

CORRER POR UMA 
VIDA MELHOR

Durante a pandemia a prá-
tica esportiva ganhou ainda 
mais adeptos, em especial a 
corrida de rua por ser praticada 
ao ar livre. É grande o número 
de pessoas que encontraram 
neste esporte uma forma de 
buscar mais saúde e qualidade 
de vida, por ser uma atividade 
democrática e acessível.

O circuito montado para a 
Parque Night Run é especial, 
pois explora a beleza natural do 
local, tem trechos de mata nativa 
conservados em plena área urba-
nizada, além de estimular a me-
lhor performance dos corredores 
por oferecer uma pista uniforme. 
(Foto: André Monteiro)

ACIB entrega prêmios da campanha Natal 
é Renascer no Comércio de Barretos

ra Pacaembu, da CS Energia 
Solar, da Seguralta e Thêmis 
Consultoria, bebidas Poty e 
Os Independentes, e apoio da 
prefeitura de Barretos.

CONFIRA OS 
GANHADORES:

3 aparelhos Iphone (Ivonete  
Santana Silva - cupom retira-
do na Arlete Boutique;Camila 
Rocha Garcia - cupom retirado 
na Chavitta Modas e Beatriz 
Carvalho Borges - cupom reti-
rado na Biabelamore).

1 moto Honda 160 cilindra-
das (Beatriz Martins de Assis 
- cupom  retirado na Bavep)

10 vales-compra no va-
lor de R$ 1000,00 (mil reais) 
cada (Sharida Camargo da 
Silva - cupom retirado na Bia-
belamore; Amélia Hayasaki 
Tamura - cupom retirado na 
Morada Lar e Construção; Pa-
mela Silva - cupom retirado 
no Tecidos Jóia; Lívia Nobre 
de Oliveira - cupom retira-
do na Cama de Gato; Milton 

Ferreira  Neves - cupom reti-
rado na karina Peças; Norma 
Lopes - cupom retirado no 
Manolo Supermercados; Car-
los Eduardo Silvestre Ferrei-
ra - cupom retirado na Flora 
Barretos; Elisneiva Castro do 
Amaral - cupom retirado na 
Silvia Presentes; Tamires R. 
Garcia Ferreira - cupom reti-
rado na Biabelamore; e  Cláu-
dia Somilia - cupom retirado 
na loja Tecidos Joia). (Foto: 
Diego Rodrigues)

Secretaria de Saúde orienta moradores com 
sintomas de gripe a procurar Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de 
Saúde emitiu orientação à po-
pulação de Barretos para que 
procure uma Unidade Básica 
de Saúde (postinho) se estiver 
com sintomas respiratórios le-
ves ou gripais.

As UBSs e ESFs atendem 
das 7 às 17 horas, de segunda 
a sexta-feira. As unidades dos 
bairros Marília e Barretos 2 
atendem também no período 
noturno até as 23 horas.

Após as 23 horas e aos 
finais de semana e feriados 

as pessoas devem se dirigir 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), que funciona 
24 horas todos os dias.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Kleber Rosa, 
essa orientação tem como obje-
tivo desafogar a UPA para que 
sejam atendidos na unidade os 
casos de urgência e emergência 
que não sejam sintomas gripais.

“Na UPA há uma classi-
ficação de urgência de cada 
atendimento. Ou seja, se uma 
pessoa está estável e apenas 

reclamando sintomas de gri-
pe, ela pode demorar mais 
para ser atendida, já que a 
prioridade será dada aos ca-
sos mais graves. Esse enten-
dimento é importante porque 
muita gente está ficando horas 
aguardando na fila da UPA, 
sendo que poderia ser atendi-
da com mais rapidez nos pos-
tinhos”, explica o secretário.

GRIPE E COVID-19
Como tem ocorrido em 

municípios da região, Barretos 
também está com uma alta nos 

casos de sintomas gripais, tan-
to pelo vírus Influenza quanto 
pelo vírus da Covid-19.

O boletim diário divulgado 
pela prefeitura em 5 de janeiro 
traz um acréscimo de quase 500 
pessoas com sintomas gripais, 
sendo que destes, 74 testaram 
positivo para a Covid-19.

“Nós, do poder público, 
estamos monitorando todos os 
dados e tomaremos as medidas 
necessárias para que a popula-
ção seja devidamente atendi-
da”, afirmou o secretário.

Processos abertos para tirar a CNH voltam a ter validade de 12 meses para conclusão
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Revogação da reforma 
trabalhista e retomada de 

direitos devem pautar eleições

Os candidatos à presidên-
cia nas eleições deste ano 
precisam colocar em pauta 
o fim das flexibilizações de 
direitos e a revogação da re-
forma trabalhista.

Para especialistas, a Es-
panha, que foi modelo para 
criação da nova legislação 
em 2017, precisa também 
ser exemplo para a derruba-
da da atual política.

Na última terça-feira (4), 
o parlamento espanhol revo-
gou os efeitos nocivos das 
novas leis trabalhistas apro-
vadas em 2012.

Em 2017, foi promulga-
da a reforma trabalhista (Lei 
13.467/2017), conjunto de al-
terações nos dispositivos da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). O projeto ampliou 
a precarização do emprego, não 
criou postos de trabalho, redu-
ziu a renda do trabalhador e pre-

judicou negociações coletivas e 
entidades sindicais.

Para a diretora adjunta do 
Dieese, Patrícia Pelatieri, a 
revogação da reforma traba-
lhista da Espanha é uma “boa 
notícia para os trabalhadores 
brasileiros”, mostrando que 
há a possibilidade recuperar 
parte dos direitos perdidos.

Patrícia explica que o pro-
jeto aprovado no Brasil ape-
nas rebaixou salários no Bra-
sil, que nunca foram elevados.

“Somos um país de baixa 
renda e péssima distribuição. 
Se você empobrece a popu-
lação, também empobrece a 
economia. Então, o empre-
sariado que defendeu a re-
forma foi muito burro, ainda 
mais aqueles que defendem 
o aprofundamento dessa fle-
xibilização”, afirmou ela, em 
entrevista ao jornalista Glau-
co Faria, da RBA.

Especialistas apontam que Espanha precisa servir de 
exemplo para a derrubada da atual legislação do trabalho

Foi realizada no dia 29 de 
dezembro, no Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais de Barretos, a eleição 
para a escolha da diretoria 
para o quadriênio 2022/2025.

A apuração apontou que 
461 servidores compareceram 
ao pleito eleitoral. João Rober-

Com o aumento do salá-
rio-mínimo para R$ 1.212, em 
2022, as contribuições men-
sais dos microempreendedo-
res individuais (MEI) também 
serão reajustadas.

A partir de fevereiro de 
2022, o valor referente ao INSS 
do Documento de Arrecadação 
Simplificada do MEI (DAS-
-MEI) será de R$ 60,60, o que 
corresponde a 5% do salário-
-mínimo. Os MEIs que exercem 
atividades ligadas ao Comércio 
e Indústria pagam R$ 1 a mais 
referente ao ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) e os ligados ao 
Serviço, R$ 5 referentes ao ISS 
(Imposto sobre Serviços).

O reajuste vale apenas para 
os boletos que vencerão a partir 
do dia 20 de fevereiro. O va-
lor a ser pago até 20 de janeiro 
continua sendo o de R$ 55.

O gerente de políticas pú-
blicas do Sebrae, Silas Santia-
go, destaca que o aumento de 
10,18% no valor da contribui-
ção ocorre pois o imposto men-
sal pago pelos MEI é atrelado ao 
salário-mínimo e que, por isso, 

Embora no Brasil 77,4% 
da população tenha tomado ao 
menos a primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 e mais de 
8 bilhões de doses tenham sido 
administradas no mundo, a de-
sigual distribuição de vacinas, 
a desinformação, o negacio-
nismo e as diferentes formas 
de administração da pandemia 
adotadas por governos ao re-
dor do mundo são alguns dos 
fatores que têm interferido nas 
perspectivas para 2022.

Para Aldo Dettino, médico 
parceiro da Filóo Saúde, ape-
sar de o Brasil ter altas taxas 
de vacinação, diante da situa-
ção internacional, o cenário 
ainda é incerto.

“As medidas de seguran-
ça e prevenção para evitar a 
propagação do vírus da Co-
vid-19 são e continuarão pri-
mordiais. O passaporte da 
vacina, que é a comprovação 
do recebimento adequado de 
doses da vacina, reduz o risco 

João Mulata foi reeleito presidente do 
sindicato para quadriênio 2022/2025

to dos Santos (João Mulata) foi 
eleito com 405 votos. Foram 
contabilizados, ainda, 45 votos 
contra, 1 branco e 10  nulos.

João Mulata declarou que 
apesar de todas as dificul-
dades que foram criadas ao 
longo do processo eleitoral, 
ficou muito feliz com o resul-

tado, agradecendo a Deus em 
primeiro lugar e a sua família 
pelo grande apoio. Ele agra-
deceu, ainda, aos advogados, 
Dr. Noel Santos e Dr. João 
Paulo, pelo empenho e pro-
fissionalismo na solução de 
todos os impasses.

“Apesar de todos os pro-

blemas, fizemos a eleição em 
uma quarta-feira, onde todos 
estão trabalhando, muitos es-
tão viajando e mesmo assim 
muitos apareceram para vo-
tar”, declarou Mulata.

João Mulata afirmou, tam-
bém, que junto com a nova 
diretoria estudará novos pro-
jetos para a implantação de 
mais benefícios para o servi-
dor público municipal.

“Vamos melhorar cada vez 
mais o sindicato, vamos am-
pliar os serviços mesmo com 
todas as dificuldades enfren-
tadas nos últimos anos.”

João Mulata finalizou afir-
mando que a presidência e toda 
a diretoria continuam de portas 
abertas para atender a todos os 
servidores no que for preciso.

Novo cenário da pandemia da 
Covid-19 é incerto, aponta especialista
Descoberta da variante Ômicron e oscilação nos índices mundiais de vacinação 

são alguns dos fatores que afetam as perspectivas para a pandemia em 2022
de disseminação do vírus por 
não vacinados, que poderiam 
transmitir o vírus ou adoecer. 
Sabemos que, hoje em dia, 
por exemplo, em um voo, a 
disseminação transcontinen-
tal pode acontecer em horas 
ou dias. Além disso, em via-
gens por meios de transporte 
com centenas de passageiros, 
a probabilidade de contami-
nação de um indivíduo para a 
maioria dos outros viajantes, 
é grande”, pontuou Dettino.

Para que as perspectivas 
de contingência sejam mais 
positivas para 2022 no país, 
de acordo com Dettino, é ne-
cessário melhorar a cobertura 
vacinal no Brasil e implemen-
tar a testagem após chegada 
de viagens internacionais, 
como em aeroportos, além de 
priorizar testes laboratoriais e 
diagnósticos.

ÔMICRON
A variante Ômicron da 

covid-19 foi descoberta no 

início de novembro de 2021 
por cientistas na província de 
Gauteng, na África do Sul, 
e novos casos começaram a 
aparecer na região algumas 
semanas depois.

Simultaneamente, cien-
tistas em Botswana, também 
na África do Sul, detectaram 
anomalias em amostras do 
vírus. Ao fim do mês, a infor-
mação já era oficial e já havia 
se espalhado pelo mundo.

Proteção das atuais vaci-
nas contra a nova variante, 
efeitos em médio prazo e sin-
tomas ainda estão sendo estu-
dados por cientistas ao redor 
do globo. Para Dettino, ainda 
é cedo para afirmar as conse-
quências da Ômicron, mas é 
essencial ampliar a vacinação 
no Brasil e no mundo e seguir 
com as medidas protetivas.

CONFIRA 
ALGUMAS DICAS

- Uso de máscaras em locais 
fechados como trabalho, sho-

Contribuição do MEI passa a 
ter novo valor a partir de fevereiro

pping, escolas e transportes 
coletivos.
- O uso de máscara poderá ser 
flexibilizado em locais aber-
tos e com pouca aglomeração.
- Higienização e uso de álcool gel.
- Evitar aglomerações. No 
caso de eventos e shows, mes-
mo com a comprovação de 
não infecção pelo vírus, reco-
menda-se o uso de máscaras.

o reajuste ocorre todos os anos.
Atualmente, existem cer-

ca de 13 milhões de MEI no 
Brasil. Por meio da contribui-
ção, os microempreendedores 
individuais têm direitos previ-
denciários, como aposentado-
ria por idade, auxílio-doença, 
salário-maternidade, auxílio-
-reclusão e pensão por morte.

Além disso, ao se tornar 
MEI, os optantes passam a ter 
um CNPJ, emitir notas fiscais, 
ter acesso às linhas de crédito e 
financiamentos com condições 
especiais. Quem não estiver 
com o pagamento em dia, pode 
perder o direito aos benefícios 
previdenciários, como aposen-
tadoria e licença-maternidade, 
e ter o CNPJ cancelado pela 
Receita Federal.

No Portal do Empreende-
dor, é possível encontrar todas 
as informações sobre o MEI 
e aderir ao regime, de forma 
fácil e rápida pela internet. O 
Portal Sebrae também ofere-
ce informações, orientações e 
cursos online gratuitos direcio-
nados especialmente aos MEI.

PAGAMENTO DAS

O boleto mensal do Docu-
mento de Arrecadação Sim-
plificada do MEI (DAS-MEI) 
vence todo dia 20 e pode 
ser gerado no Portal do Em-
preendedor. Para o pagamen-
to mensal do DAS-MEI, os 
microempreendedores indi-
viduais também podem optar 
pelo débito automático e, para 
isso, basta acessar o Portal 
do Empreendedor e clicar no 
banner da solicitação de Dé-
bito Automático. O MEI que 
fizer essa opção deve possuir 
uma conta corrente em um 
dos bancos conveniados.

O Documento de Arreca-
dação Simplificada do MEI é o 
instrumento de pagamento men-
sal das obrigações tributárias do 
Microempreendedor Individual.

O DAS tem custo fixo, que 
varia de acordo com o setor 
de atuação do empreendedor. 
O valor mensal é de 5% do sa-
lário-mínimo, referente a con-
tribuições previdenciárias, e 
R$ 5 de ISS para o município, 
se a atividade for serviço, ou 
R$ 1 de ICMS para o Estado, 
se for comércio ou indústria.
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A prefeitura de Colômbia, 
através da Superintendência 
de Meio Ambiente, retomou 
neste mês de janeiro, o con-
trole de reprodução de cães 
e gatos. As castrações já fo-
ram retomadas, porém, com 
datas disponíveis apenas a 
partir do dia 18 de janeiro. 
Serão quarenta castrações 
mensais, dez castrações se-
manais entre cães e gatos de 
rua, famílias de baixa renda 
e população em geral.

Destas 40 castrações men-
sais, 20 serão a cães e gatos, 
atendendo as famílias caren-
tes com renda inferior um 
salário mínimo, ou esteja, em 
algum programa social, e os 
animais abandonados na rua e 
outras 20 destinadas à popula-
ção que tem renda mensal de 
mais de um salário mínimo da 

O pagamento em dia do 
IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) é vantajoso 
para o contribuinte de Barre-
tos, pois a Prefeitura oferece 
vários descontos. Veja como 
aproveitar essas vantagens:
- PAGAMENTO À VISTA

Em 2022 o pagamento à 
vista do IPTU tem vencimento 
no dia 25 de fevereiro e quem 
optar por essa modalidade 
terá automaticamente 10% de 
desconto. Caso o imóvel este-
ja sem débitos junto à Dívida 
Ativa municipal, o valor do 
imposto poderá ter ainda mais 
15% de desconto.

Além desses, os contri-
buintes que escolherem o pa-
gamento à vista podem acu-
mular até 20% de desconto 
devido a benfeitorias existen-
tes no imóvel: hidrômetro e 
relógio de energia elétrica de 
fácil leitura, árvore plantada 
e lixeira devidamente instala-
da, entre outras. É importante 
destacar que somente terão 
esses descontos os munícipes 
que fizeram a solicitação até 
outubro de 2021.

- PAGAMENTO 
PARCELADO EM DIA

Quem optar pelo parcela-

A Secretaria Municipal de 
Saúde emitiu orientação à po-
pulação de Barretos para que 
procure uma Unidade Básica 
de Saúde (postinho) se estiver 
com sintomas respiratórios le-
ves ou gripais.

As UBSs e ESFs atendem 
das 7 às 17 horas, de segunda 
a sexta-feira. As unidades dos 
bairros Marília e Barretos 2 
atendem também no período 
noturno até as 23 horas.

Após as 23 horas e aos 
finais de semana e feriados 
as pessoas devem se dirigir 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), que funciona 
24 horas todos os dias.

Segundo o secretário mu-

nicipal de Saúde, Kleber Rosa, 
essa orientação tem como obje-
tivo desafogar a UPA para que 
sejam atendidos na unidade os 
casos de urgência e emergência 
que não sejam sintomas gripais.

“Na UPA há uma classi-
ficação de urgência de cada 
atendimento. Ou seja, se uma 
pessoa está estável e apenas 
reclamando sintomas de gri-
pe, ela pode demorar mais 
para ser atendida, já que a 
prioridade será dada aos ca-
sos mais graves. Esse enten-
dimento é importante porque 
muita gente está ficando horas 
aguardando na fila da UPA, 
sendo que poderia ser atendi-
da com mais rapidez nos pos-

tinhos”, explica o secretário.
GRIPE E COVID-19
Como tem ocorrido em 

municípios da região, Barretos 
também está com uma alta nos 
casos de sintomas gripais, tan-
to pelo vírus Influenza quanto 
pelo vírus da Covid-19.

O boletim diário divulgado 
pela prefeitura em 5 de janeiro 
traz um acréscimo de quase 500 
pessoas com sintomas gripais, 
sendo que destes, 74 testaram 
positivo para a Covid-19.

“Nós, do poder público, 
estamos monitorando todos os 
dados e tomaremos as medidas 
necessárias para que a popula-
ção seja devidamente atendi-
da”, afirmou o secretário.

A infectologista Helena 
Rangel Esper explica que o 
H3N2 é um subtipo de In-
fluenza A – um vírus respi-
ratório causador da gripe. 
De acordo com a médica, os 
sintomas são basicamente os 
mesmos provocados por uma 
gripe sazonal. 

“Podemos ter o que cha-
mamos de síndrome gripal, 
que é quando temos sintomas 
como febre, tosse, dor de gar-
ganta, coriza, nariz entupido, 
associado a dor no corpo, dor 
de cabeça, dores nas juntas. 
Isso pode ou não evoluir, em 
uma porcentagem peque-

na dos casos, para síndrome 
respiratória aguda grave, que 
é quando precisamos de su-
porte, ou seja, de oxigênio”, 
pontua. 

Existem três tipos de vírus 
influenza, conhecidos como 
A, B e C. Os dois primeiros 
são mais propícios a provocar 
epidemias sazonais em várias 
partes do mundo. Já o último 
costuma provocar alguns ca-
sos mais leves.

O tipo A da influenza é clas-
sificado em subtipos, como 
o A(H1N1) e o A(H3N2). O 
tipo B, por sua vez, é dividido 
em duas linhagens: Victoria e 

Yamagata.
Segundo Helena Rangel, o 

H3N2 se tornou evidente no 
Brasil porque houve um au-
mento significativo no núme-
ro de casos em um momento 
atípico.

“Geralmente, a Influenza 
sazonal circula nos meses de 
inverno, entre julho e setem-
bro. E, observamos casos nes-
se momento, detectando um 
grande aumento no número 
de pessoas infectadas, num 
período em que também se es-
pera um aumento no número 
de casos de Covid-19, devido 
à variante Ômicron”, avalia.

O Sebrae-SP e a Ordem 
dos Advogados do Brasil se-
ção São Paulo (OAB SP) as-
sinaram na última terça-feira 
(4), protocolo de intenções 
para capacitação de profissio-
nais do Direito e pequenos es-
critórios de advocacia.

O objetivo é oferecer orien-
tações e cursos que possam 
contribuir com a melhoria da 
gestão de seu trabalho, além de 
estimular o espírito empreen-
dedor desses profissionais.

As capacitações fazem 
parte do Projeto Advocacia 
Empreendedora, que terá du-
ração de 12 meses e é voltado 
para advogados e advogadas - 
potenciais empresários; advo-
cacia autônoma com CNPJ; e 
pequenos escritórios.

A expectativa é capacitar 
cerca de 15 mil profissionais 
desse setor. As turmas serão for-
madas de acordo com a deman-
da da OAB SP ao Sebrae-SP.

Entre os assuntos abordados 
nas capacitações estão: plane-
jamento estratégico; finanças; 
marketing jurídico; gestão de 

escritório e comportamento 
empreendedor; e fomento ao 
empreendedorismo feminino.

Com as capacitações, há 
também o objetivo de estimu-
lar e difundir o empreendedo-
rismo feminino e promover 
ambiente de inovação, novos 
modelos de atuação com foco 
nas reais necessidades do 
mercado corporativo e trans-
formação digital.

“Ao firmar esta parceria 
com a OAB SP, damos mais 
um passo significativo para 
aprimorar a gestão dos escri-
tórios de advocacia e o com-
portamento empreendedor 
desses profissionais. Sempre 
conectados à realidade do 
mercado, oferecendo solu-
ções inovadoras, queremos 
fortalecer significativamente 
tais empreendimentos, a fim 
de que se tornem protagonis-
tas no processo de retomada 
e reconstrução sustentável”, 
afirma o presidente do Con-
selho Deliberativo do Sebrae-
-SP, Tirso Meirelles.

Para a presidente da OAB 

SP, Patrícia Vanzolini, “a par-
ceria com o Sebrae tem como 
objetivo criar mecanismos de 
apoio e permitir aos advogados 
e advogadas, principalmente à 
Jovem Advocacia, treinamen-
tos em gestão de escritórios, 
marketing jurídico, estratégias 
e finanças, ou seja, tudo o que 
é necessário para começar a 
desenvolver o exercício pro-
fissional sem nenhum custo à 
advocacia paulista”.

Segundo o diretor superin-
tendente do Sebrae-SP, Wil-
son Poit, o ano de 2022 vai 
ser um ano voltado para a re-
cuperação e para a inovação, 
por isso, é importante estar 
preparado para aproveitar as 
oportunidades.

“Para uma advogada ou 
advogado, inovar significa 
não só estar atento às ferra-
mentas tecnológicas e às no-
vas formas de comunicação, 
mas também na maneira como 
ela ou ele se coloca no mer-
cado. Por isso consideramos 
esse programa de extrema im-
portância”, ressalta Poit.

Prefeitura oferece descontos 
para pagamento em dia do IPTU

mento em 11 vezes também 
terá vantagens se fizer o pa-
gamento em dia. A primeira 
parcela tem o vencimento em 
25/02 e as demais terão como 
data de vencimento o dia 10 de 
cada mês ou o dia útil posterior.

Nesse caso, os contribuin-
tes terão 5% de desconto em 
cada parcela paga até o ven-
cimento (o valor com o bene-
fício já vem impresso no car-
nê). Também poderão receber 
até 10% de desconto devido 
às benfeitorias instaladas no 
imóvel desde que tenham so-
licitado ainda em 2021.

- FORMAS DE 
PAGAMENTO

A Prefeitura inicia a en-
trega dos carnês do IPTU na 
segunda quinzena de janeiro e 
o contribuinte pode optar pela 
forma de pagamento: via pró-

prio carnê, boleto bancário e 
até mesmo por DDA (Débito 
Direto Autorizado) se o imó-
vel estiver vinculado ao mes-
mo CPF do titular da conta.

Caso o munícipe não receba 
o carnê até o dia 18/02, pode se 
dirigir até o Poupatempo (ane-
xo ao North Shopping Barre-
tos) ou acessar o site da Prefei-
tura para retirar a segunda via: 
barretos.sp.gov.br/serviços.

Já os pedidos de revisão de 
valores poderão ser feitos até 
o dia 25/02 no setor de Pro-
tocolo da Prefeitura, mediante 
apresentação dos documentos 
obrigatórios exigidos.

 - DÚVIDAS
Os cidadãos poderão sanar 

suas dúvidas sobre o IPTU 
pelos telefones (17) 3321-
1100, (17) 3321-1123 e (17) 
3321-1089.

Sebrae-SP e OAB SP assinam protocolo 
de intenções para capacitação da 

advocacia em temas de gestão

Castrações em Colômbia 
retornam com datas disponíveis a 

partir do dia 18 de janeiro

área urbana e zona rural.
A princípio, a prefeitura 

dará prioridade à castração em 
animais de ruas, promovendo 
um cuidado maior para frear 
a reprodução destes animais, 
seguido após, animais de fa-
mílias que estejam cadastra-
das em programas sociais, 
que comprovem sua situação 

de vulnerabilidade e residên-
cia no município.

Os animais de famílias com 
renda mensal de mais de um sa-
lário mínimo, será cobrada uma 
taxa de R$ 75, que será pago 
por meio de depósito bancário 
à prefeitura do município. Mais 
informações: (17) 99748-4270 
– Ingrid Shimomura

Secretaria de Saúde orienta moradores com 
sintomas de gripe a procurar Unidades de Saúde

H3N2: conheça os principais sintomas do 
tipo de gripe que provoca surtos pelo país
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O Ministério da Saúde deci-
diu não exigir prescrição médica 
para a vacinação de crianças de 
5 a 11 anos contra a covid-19. A 
informação foi confirmada ao R7 
por fontes do governo e do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

A Corte avalia um pedido 
de parlamentares para que a 
imunização infantil tenha iní-

A prefeitura de Barretos fir-
mou convênio com a Fundação 
de Previdência Complementar 
de São Paulo (PREVCOM) para 
permitir que os servidores muni-
cipais possam aderir ao plano de 
previdência complementar.

A implantação da previdên-
cia complementar é uma exi-
gência da Emenda Constitucio-
nal 103/2019 e proporcionará 
ao servidor público municipal 

Servidores Municipais poderão aderir à 
Previdência Complementar do Estado de São Paulo

uma maior estabilidade jurídi-
ca em relação ao seu futuro e 
maior renda na aposentadoria.

Vale destacar que a adesão 
é opcional. O convênio fun-
cionará da seguinte forma: os 
servidores municipais que as-
sumiram seus cargos antes da 
data de publicação do convê-
nio (09/12/2021) podem optar 
por aderir ou não à previdên-
cia complementar. Já quem 

ingressou após essa data e 
recebe remuneração superior 
ao teto do INSS está automa-
ticamente inscrito no plano. A 
previsão para 2022 é de que o 
teto alcance R$ 7.079,50.

Ministério da Saúde decide não 
exigir prescrição médica para 

vacinar crianças de 5 a 11 anos
Decisão vai ao encontro a determinação do Supremo, que 

determinou que governo envie informações sobre a imunização

cio imediato. O Tribunal já ti-
nha determinado que a pasta 
apresentasse um cronograma, 
sem exigir pedido médico.

No entanto, o ministro rela-
tor do caso, Ricardo Lewando-
wski, estendeu o prazo para que 
o governo apresente argumen-
tos e o planejamento. O limite 
para envio de informações ao 

Supremo terminou na quarta-
-feira (05). A imunização deve 
começar na segunda quinze-
na deste mês, com a chegada 
de doses da Pfizer. O governo 
deve apresentar o cronograma 
da chegada de doses. A decisão 
do Supremo determina que a 
imunização ocorra antes do iní-
cio das aulas nas escolas.

No entanto, o governo de-
pende da chegada dos imuni-
zantes adaptados, já que crian-
ças recebem doses com menor 
quantidade de imunizante. No 
mundo, cerca de 30 países, in-
clusive os Estados Unidos, já 
iniciaram a vacinação para quem 
tem 11 anos ou menos, temendo 
o aumento de internações em ra-
zão da variante Ômicron, que se 
espalha pelos continentes.


