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do jornal A Cidade - Barretos e Região

Comunidade promove 
Encontro Italiano

Rio das Pedras 
apresenta SHOW 

CLUBE DA 
VIOLA - 25 ANOS

É um evento imperdível para 
Barretos e municípios vizinhos. 
Vem aí o SHOW CLUBE DA 
VIOLA 25 ANOS, no Rio das 
Pedras. O evento foi confirmado 
para o dia 12 de outubro, a partir 
das 22 horas, no salão nobre, na 
sede de campo. Presenças con-
firmadas das duplas Fred & Pe-
drito e Maurício & Marcelo, além 
de todo o agito do DJ Giuliano 
Capucho. A reserva de mesas e 
compra de ingressos para área 
Vip Open Bar, Open Food e pis-
ta, podem ser feitas na secretaria 
do clube, na rua 16, no centro.
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Aeroporto começa a operar com 
aeronaves menores em outubro

Para isso, Estado prevê investir R$ 8 milhões no local
No próximo mês de outu-

bro, o Aeroporto Municipal 
de Barretos começa a operar 
vôos regulares entre Barretos 
e São Paulo, com a possibili-
dade de investimento em tor-
no de R$ 8 milhões por parte 
do governo do Estado.

Porém, nas operações ini-
ciais serão usadas aeronaves 
menores e, até março de 2020, 
o aeroporto começará a rece-
ber aeronaves maiores, como 
os Boeings 737 e 700, atra-
vés da empresa GOL Linhas 
Aéreas, com capacidade para 

135 passageiros na rota Bar-
retos/São Paulo.

A operação faz parte do pa-
cote de contrapartidas negocia-
do pelo governo de São Paulo 
com empresas aéreas, que re-
sultou na redução do Imposto 
Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre o 
combustível de aviação.

A informação veio da se-
cretaria estadual de Turismo 
que, também, confirmou a in-
clusão do aeroporto barreten-
se no pacote de privatizações 
do governo paulista.

Moradores do bairro Nova 
Barretos promovem a partir des-
ta sexta-feira (6), até domingo 
(8), o terceiro Encontro Italiano, 
que será realizado na Avenida 
Principal VN, a partir das 19h30. 
Além de comidas típicas, o en-
contro reunirá diversas atrações 
artísticas, por isso, a comunida-
de local convida todos os barre-
tenses a participar.

Estrela D’Oriente anuncia 
evento para o dia 20
O show Afrofuturista de lança-

mento do  EP Conexão Preta está 
na agenda de eventos do clube 
Estrela D’Oriente para este mês 
de setembro. O evento Conexão 
Preta - Barretos tem entrada gratui-
ta e está marcado para o próximo 
dia 20, a partir das 18h30. O “Co-
nexão Preta - Barretos” tem apoio 
do PROAC, realização da AK3 e 
governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria Estadual de 
Cultura e Economia Criativa.

Prefeito anuncia Guarda 
Municipal em Barretos

O prefeito Guilherme Ávi-
la reúne imprensa, secretários 
municipais e convidados na 
manhã desta sexta-feira (6), 
para apresentar os detalhes do 
projeto de lei enviado à Câmara 
Municipal, que institui a Guar-
da Municipal em Barretos.

O projeto é uma reivindi-
cação antiga de grande parte 
da população (inclusive do 
prefeito, quando era vereador, 
em 2009) e faz parte do pro-
grama administrativo desta 
segunda gestão do prefeito.

“Os índices de violência 
atrapalham o comércio e a con-
fiança da população para andar 
nas ruas”, comentou o vereador 
Raphael Dutra (foto), outro in-
centivador do projeto, ao tomar 
conhecimento do projeto.

Para ele, “a atuação da 
Guarda Municipal protegerá 
equipamentos públicos, como 
praças e escolas, atuando pre-
ventivamente, além de refor-
çar a segurança em áreas de 
grande fluxo como próximo 
de escolas, fórum e eventos”.

Iniciadas na última semana 
pela prefeitura, as obras de re-
capeamento na região central 
de Barretos prosseguem con-
forme programação da Secreta-
ria Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos. O empresário 
e diretor da ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de Bar-
retos), Gustavo Miziara, des-
tacou que os lojistas do centro 
estão satisfeitos com o andamento das obras. “Dentro da necessidade do recape pela prefeitura, 
a execução está sendo rápida e com boa logística realizada”, disse Miziara.

Lojistas estão satisfeitos com 
recapeamento na área central da cidade

A chefe do cartório da 21ª 
Zona Eleitoral, Alessandra Ta-
marozi, confirmou que o eleitor 
que fizer o cadastro biométrico 
neste mês de setembro, estará 
isento do pagamento de débitos 
relativos às eleições anteriores.

O atendimento a eleitores de 
Barretos e Colômbia continua no 
cartório eleitoral de Barretos, na 
avenida 15 entre as ruas 18 e 20, 
no centro, atendendo os eleitores 
pertencentes a 21ª Zona Eleitoral.

Neste mês de setembro, o 
atendimento também está sendo 

Poupatempo volta a atender 
eleitores para cadastro biométrico

realizado na sede do Poupatempo, 
com os eleitores devendo se cadas-
trar, antecipadamente, no site do 
www.tre.sp.jus.br.

Segundo Alessandra Tama-
rozzi, o eleitor que procurar o 
cartório neste mês de setembro, 
também não precisará pagar as 
multas relativas à ausência nas 
eleições anteriores.

CADASTRAMENTO
Barretos e Olímpia são os 

municípios com maior número 
de eleitores com biometria na re-
gião, segundo a Justiça Eleitoral. 

Em Olímpia, até no último dia 
3, já haviam feito cadastro bio-
métrico 64,50% dos eleitores, 
enquanto que, em Barretos, o 
índice já havia atingido 64,42% 
do eleitorado.

Maia defende fim 
da estabilidade para 
servidores públicos
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A escola como agente 
transformador do estudante

Em um momento em que se 
fala com frequência sobre com-
paixão e solidariedade, estreitar 
os laços entre escolas e institui-
ções que carecem de trabalho 
voluntário, pode ser uma estra-
tégia voltada para a formação de 
alunos que, no futuro, serão me-
lhores cidadãos e profissionais.

De acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra por Do-
micílios Contínua, divulgada 
pelo IBGE, no ano passado, 
mais de 7,2 milhões de pes-
soas realizaram algum tipo de 
trabalho voluntário. 

Este tipo de trabalho so-
cial, além de ajudar pessoas 
carentes, existe também para 
educar e ensinar sobre a di-
versidade, o respeito, a tole-
rância, a valorização da famí-
lia e da própria saúde.

Barretos é conhecida pelo 
alto grau de solidariedade de 
sua população e, assim como 
em outras localidades, nossas 
instituições de ensino, sejam 

públicas ou particulares, de-
vem e podem exercer um pa-
pel fundamental no incentivo 
à prática do voluntariado por 
parte de seus alunos. 

Ciente do papel que de-
senvolve com os alunos e da 
responsabilidade que cada um 
pode exercer diante da socie-
dade, as instituições de ensino 
podem organizar atividades 
sociais que tenham o envolvi-
mento de todos os estudantes, 
professores e funcionários, 
tendo como principais objeti-
vos aflorar no jovem o espírito 
de solidariedade e a reflexão 
sobre a sua própria realidade. 

Visitas às instituições bene-
ficentes que atendem idosos, 
crianças e pessoas em situação 
de vulnerabilidade social ou de 
saúde, é um bom exemplo.

A arrecadação de donati-
vos que, mensalmente, pos-
sam ser entregues às institui-
ções beneficentes, também, é 
um exemplo de voluntariado. 

Ao falarmos em trabalho vo-
luntário, logo pensamos em au-
xiliar o próximo. Mas, ao trazer 
isso para o contexto pedagógico, 
o significado é mais profundo, 
na opinião de muitos especialis-
tas e voluntários no tema.

Ao ajudar alguém que 
precisa, é necessário também 
se aproximar dele, olhar nos 
olhos e sorrir, dar carinho, 
mostrar que aquela pessoa é 
especial. As escolas como um 
todo, podem trabalhar essa 
questão em todos os alunos, 
de forma que todos, incluin-
do diretoria e funcionários, 
estejam sempre prontos e dis-
postos a levar esse sentimento 
para fora da escola.

As escolas que buscam 
formar crianças e jovens, com 
olhar voltado para a compai-
xão e que tenham, verdadeira-
mente, uma preocupação com 
a comunidade em que estão 
inseridos, precisam criar me-
canismos para que esses es-

tudantes conheçam, identifi-
quem e fiquem diante dessas 
necessidades, sobretudo, para 
conviver com as diferenças. 

A máxima de trocar expe-
riências e desenvolver o que 
há de melhor em cada um, 
torna este tipo de projeto pe-
dagógico um exemplo para a 
comunidade e para o poder 
público, seja ele municipal, 
estadual, federal ou particular.

Ser voluntário e fazer parte 
de um projeto de voluntariado 
é muito importante para a for-
mação dos jovens, pois contri-
bui para que eles saiam de um 
mundo fechado e confortável. 
É essencial para que se tornem 
seres humanos mais íntegros e 
desenvolvam seus potenciais.

Ser voluntário e praticar 
a solidariedade desde criança 
faz com que cada aluno en-
tenda e valorize também, o 
quanto eles são felizes por ser 
perfeitos, terem família e saú-
de. Mãos à obra escolas!

Você devolveria uma carteira repleta de dinheiro?
Um estudo sobre honesti-

dade publicado por acadêmi-
cos americanos e suíços atraiu 
a atenção social.

Ao deixarem, como se ti-
vessem sido perdidas, 17 mil 
carteiras com diferentes valo-
res financeiros em seu interior, 
ao redor de 355 cidades em 40 
países distintos, os pesquisa-
dores tinham como objetivo 
desafiar a teoria racional eco-
nômica que sugere que, não só 
indivíduos de forma geral te-
riam uma tendência a se apro-
priar do bem perdido, como 
também essa probabilidade se-
ria maior quanto mais elevado 
o valor contido em seu interior.

O resultado do estudo cum-
priu seu objetivo. Desbancando 
o suposto óbvio, as pessoas ti-
veram uma tendência maior de 
devolver as carteiras aos seus 
donos, quanto maior o valor 
contido no bem encontrado.

Para muitos, esse compor-
tamento pode parecer estranho 
e até mesmo duvidoso, mas 
você pode acreditar nesse re-
sultado. O grande ponto é que 
para que essa pesquisa faça 
sentido é importante darmos 
uns passos atrás, a fim de com-
preendermos melhor porque 
as pessoas se comportam desta 
maneira e quem são aqueles 
que optam por devolver um 
objeto esquecido ao invés de 
escolherem um “ganho fácil”.

Certamente não são todos 
os seres humanos que se encai-
xam neste comportamento. Al-
guns pensarão que o objeto que 
“caiu em seus colos” recheados 
de valor é um “presente divino” 
ou utilizarão a famosa, “achado 
não é roubado”, para embolsar 
os pertences de terceiros. Mas 
essa não é uma visão geral.

De maneira ampla, o ser 
humano tem a tendência a 
querer se perceber como cor-
reto no seu dia a dia, tendo a 

sua autopercepção de hones-
tidade intacta e, desta forma, 
não costumam agir de manei-
ra que fira essa identificação.

Sentir-se desonesto, neste 
caso se apropriando de dinheiro 
que sabem não serem os donos, 
dificulta a sensação de que po-
dem encostar a cabeça no traves-
seiro ao final do dia a fim de dor-
mirem o “sono dos justos” e, por 
essa razão, evitam ficar em posse 
de algo que não lhes pertence.

Essa é uma condição bas-
tante comum quando falamos 
de dilemas éticos. E esse efei-
to certamente se amplia quan-
do falamos de um valor finan-
ceiro mais elevado.

De forma geral podemos ver 
a situação da seguinte forma: 
achar uma moeda na rua e pe-
gá-la não fere a percepção indi-
vidual de honestidade da maior 
parte da população. O baixo va-
lor e a cultura que temos sobre 
a pouca representatividade das 
moedas, pouco interferem no 
julgamento moral de alguém 
que se apropria indevidamente 
deste objeto. Uma nota de dez 
reais já pode levar algumas pes-
soas a questionarem se devem 
ou não pegar o papel moeda.

Se falarmos de cem reais, 
por exemplo, muitos já busca-
rão identificar o dono, pois no 
pretexto de que esse valor ele-
vado pode fazer falta a alguém. 
Já não nos sentimos tão corre-
tos em ficar com o dinheiro.

Imaginem quando falamos 

de uma carteira, onde é possível 
a geração de empatia e identifica-
ção com o indivíduo prejudicado 
ao vermos seus documentos.

Agora temos um nome, 
uma foto e sabemos exatamente 
quem estamos potencialmen-
te lesando. Já não se trata mais 
de um valor pouco significati-
vo solto no tempo e no espaço. 
Na mente humana padrão, essa 
ação passa a ser percebida como 
uma apropriação indevida.

A pesquisa que avaliou di-
versas culturas mostra o quanto 
esse efeito é, de forma geral, um 
fator intrínseco à moralidade 
humana. Como citei, certamen-
te há indivíduos que, com maior 
flexibilidade, analisam econo-
micamente a situação e se apo-
deram de valores que não lhes 
pertence, mas de forma geral, 
como apresentam diversas teo-
rias sobre a construção moral, o 
ser humano não depende exclu-
sivamente de controles externos 
para balizar sua conduta.

O grande aprendizado que 
devemos tirar de um estudo tão 

rico como esse proposto pelos 
pesquisadores é que lembretes 
éticos, que reforçam a autoper-
cepção de honestidade, podem 
ser mais eficazes no controle a 
ilicitude do que punições.

É certo que a contravenção 
precisa ser condenada e puni-
da quando ocorre, mas como 
elemento preventivo, gerar 
consciência e criar esse con-
flito entre agir errado versus 
me sentir bem comigo mes-
mo, pode ser uma força ainda 
muito pouco usada por em-
presas e sociedade, a fim de 
impedir desvios de conduta.

Existem muitas formas de 
se construir esse processo e 
deixo para um próximo artigo 
os principais meios de trans-
formação dessa cultura.

Será o fim do eSocial?

Nos últimos dias, empresá-
rios e profissionais que traba-
lham com folha de pagamento 
foram pegos de surpresa com 
a fala do secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Rogé-
rio Marinho, de que o eSocial 
deixaria de existir a partir de 
janeiro do próximo ano.

A afirmação caiu como 
um balde de água fria sobre 
aqueles que investiram pesa-
do, seja na alocação de recur-
sos humanos ou financeiros, 
para deixarem suas empresas 
aderentes às especificações 
do projeto que vinha funcio-
nando desde janeiro de 2018.

Entretanto, para os críticos 
do sistema de controle de in-
formações relacionadas ao tra-
balho, a notícia do fim do eSo-
cial veio como um presente.

Acontece que, desde o 
início do novo governo, já 
era esperada uma simplifica-
ção do sistema. Muito se fa-
lava do excesso de informa-
ções solicitadas, bem como 
das dificuldades sistêmicas 
enfrentadas pelos contribuin-
tes no envio dos dados ao 
ambiente do eSocial.

Mas, até então, seriam 
apenas simplificações. Tanto 
que antes do citado posiciona-
mento, a Portaria 716, de 4 de 
julho de 2019, trouxe alguns 
ajustes, como, por exemplo, 
uma nova mudança no crono-
grama de implantação.

Mas o que acontecerá 
após janeiro de 2020? Isso 
ainda é uma incógnita, uma 
vez que não há qualquer 
dispositivo legal que traga, 
claramente, quais serão as 
mudanças que acontecerão 
nas atividades relacionadas à 
folha de pagamento.

Nem sequer saber se a ex-
tinção do eSocial se dará ape-
nas com a mudança do nome 
e redução de campos/infor-
mações, ou se, de fato, outras 
plataformas serão criadas do 
zero. Porque, de acordo com 
o secretário, a partir do ano 
que vem, o sistema será subs-
tituído por outros dois: um 
da Receita Federal e outro de 
Trabalho e Previdência.

De acordo com sites ofi-
ciais, a meta é simplificar o dia 
a dia do empregador e, em con-
sequência, estimular a geração 
de postos de trabalho. Agora 
resta saber se, realmente, as 
coisas serão simplificadas e 
se isso vai melhorar a vida de 
empresários e profissionais de 
Departamento de Pessoal.

O que é certo é que, seja 
extinção ou simplificação, te-
nha o mesmo nome ou mude 
de nomenclatura, é preciso 
que todos os profissionais 
estejam atualizados e aptos a 
correr atrás das atualizações.

Paulo Pereira
Especialista em Folha de 
Pagamento da Convenia
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O Rancho do Peãozinho reabriu para o público nesta semana. O 
espaço oferece intenso contato com a natureza e os animais. São 
diversas espécies de árvores, incluindo frutíferas, áreas grama-
das e atividades ao ar livre, playground com Casa da Árvore, mini 
zoológico com aves, caprinos, lhamas, bovinos, jabotis, entre 
outros. Também continua a exposição de réplicas de dinossau-
ros. O horário de funcionamento é das 9h às 17h todos os dias. 
As visitas de escolas públicas ou privadas devem previamente 
agendar pelo telefone 17 3321-0000 ou pelo e-mail peaozinho@
independentes.com.br (foto: Francisco Santos)

A mamãe Suzana Moraes com o filhão Pedro no colo, e o papai Thiago Lopes, 
festejam o aniversário do caçula Joaquim. A festa temática com super-heróis, 

comemoraram ainda os três anos da Helena que recebeu o carinho dos papais Rogério 
Francisco e Camila Nascimento, e do irmãozinho Otávio. Tudo de bom!!!

Hoje (06) quem completa mais um ano de vida é 
o hair designer e maquiador, Alexandre Barre-
tos. O badalado profissional vai curtir o aniver-

sário ao lado de familiares na cidade de Ribeirão 
Preto. Os beijos e paparicos ficam por conta dos 

pais Charles e Cidinha.  Felicidades Ale!!!

Destaque para Eduarda Keiko, que no iní-
cio deste mês recebeu a medalha de mérito 

esportivo da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. A 
jovem apesar da pouca idade coleciona vários 
títulos e medalhas em sua carreira. Parabéns!!!

O pequeno Ronald Almeida Boaventura, de 5 anos, realizou 
um dos seus sonhos, que era conhecer os policiais militares da 

Forca Tática e Canil. Ronald é do estado de Roraima e reali-
za tratamento no Hospital de Amor. O garoto sonho um dia 
em ser policial militar. Na foto ele está com Cabo Diógenes, 

Tenente Rodrigo Luiz e Cabo Santana.

Parabéns para a bela Francini Gomes que brindou mais um 
aniversário terça-feira (03). O carinho especial ficou por conta 

dos pais, familiares e amigos. Felicidades!!!

Ontem, quinta-feira (05/09), quem virou mais um folhinha do 
calendário foi Vinícius Nicolau Gori. O advogado de Barretos 

que atualmente atua em toda a região de São José do Rio 
Preto, passou o dia recebendo parabéns de amigos e familia-

res e em especial dos pais José Carlos, Vera Lúcia, do irmão DJ. 
Gorim e da futura esposa Cintia Adriana. Felicidades!!!

Fernando Lourenço e Beto Oliveira estão em Planura/MG, na pousada 
Sole Mio, descansando e repondo as baterias para o fim de semana 

que vem com bastante delícias e novidades em seu Andejo. Sucesso!!!

A quarta-feira (04) foi de comemoração para 
Sinomar Mata que completou seus 54 anos. O presente 

e carinho ficou por conta dos filhos, Adriano e Leandro (foto), 
da esposa Neusa e demais familiares. Parabéns!!!

O jovem Gus-
tavo Falcão 
festejou seu 
aniversário 
quarta-feira 
(04), onde 
brindou seu 
16 anos. O ca-
rinho especial 
fica por conta 
dos pais, Da-
niel e Flávia, 
de sua na-
morada Lara 
Zoppi, dos 
tios, primos, 
e dos demais 
familiares. 
Parabéns!!!
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Iniciadas na última sema-
na pela prefeitura, as obras de 
recapeamento na região cen-
tral de Barretos prosseguem 
conforme programação da Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.

Já foram executados tre-
chos das avenidas 19 e 21 (en-
tre as ruas 20 e 26), avenida 
25 (entre ruas 8 e 16) e rua 22, 
trecho entre as avenidas 9 e 23 
(foto). Também terá obras, a 
rua 20 entre as avenidas 5 e 7, 
totalizando mais de três quilô-
metros de extensão.

Os serviços são frutos 
de verbas conquistadas por 
emenda parlamentar de au-
toria do ex-deputado federal, 
Floriano Pesaro.

O empresário e diretor da 
ACIB (Associação Comercial 
e Industrial de Barretos), Gus-
tavo Miziara, destacou que os 

Obras de recapeamento na área central 
de Barretos seguem no cronograma

O vereador Paulo Correa 
(PL) solicitou da prefeitura, in-
formações mais detalhadas so-
bre os incentivos fiscais prorro-
gados às empresas de Barretos.

No documento, o vereador 
indaga quais empresas foram 
beneficiadas com a prorroga-
ção prevista na lei comple-
mentar 84/2007, alterada pela 
lei complementar 289/2015, 
bem como pede o encaminha-
mento dos processos adminis-
trativos de prorrogação.

“Os incentivos às empresas 
vão desde a isenção de IPTU, 
a redução de 40% do ISS, res-
sarcimento do valor do aluguel 
às empresas que se instalarem 
em edificações já existentes, 
ressarcimento dos recursos fi-

nanceiros investidos nos servi-
ços e obras de natureza públi-
ca, isenção de taxa de licença 
para fiscalização de funciona-
mento, vigilância sanitária, en-
tre outros”, disse Paulo Correa.

Ainda na propositura, o 
vereador questiona se tais em-
presas cumpriram todos os re-
quisitos estabelecidos na lei 
para prorrogação dos incenti-
vos fiscais, sendo eles: aumen-
to do quadro de funcionários e 
aumento do faturamento bru-
to da empresa em no mínimo 
20%, proceder à regularidade 
fiscal nos últimos cinco anos, 
entendendo-se como regulari-
dade os pagamentos pontuais 
nos devidos exercícios fiscais.

“Quero saber quais foram às 

empresas beneficiadas e se as 
mesmas preencheram os requi-
sitos da lei, pois uma vez apro-
vado os benefícios fiscais por 7 
anos através de autorização do 
Legislativo, eles poderão ser 
ampliados em até 20 anos pelo 
Executivo”, afirma o vereador.

A lei complementar 84/2007 
instituiu o Programa de Incen-
tivos para o Desenvolvimen-
to das Atividades Econômicas 
e o Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico para Gera-
ção de Emprego e Renda no 
município, e a lei complemen-
tar 289/2015 estabeleceu re-
quisitos para a ampliação des-
ses benefícios, em até 20 anos, 
às empresas que cumprirem as 
condições definidas na lei.

Paulo Correa quer informação sobre 
empresas beneficiadas com incentivos fiscais

lojistas do centro estão satisfei-
tos com o andamento das obras.

“Dentro da necessidade do 
recape pela prefeitura, a exe-
cução está sendo rápida e com 
boa logística realizada”, disse 
Miziara. “Conforme estabele-
cemos, a obra é feita de forma 
programada gerando o me-
nor transtorno possível”, afir-

mou o secretário municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, 
Raphael Ducati.

Após o recapeamento, o 
Departamento de Trânsito da 
prefeitura, alocado na Secreta-
ria Municipal de Ordem Públi-
ca, realizará a pintura de solo da 
sinalização de trânsito, além de 
pintura de guias e sarjetas.

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a inclusão 
do fim da estabilidade e a possibilidade de re-
dução do salário do servidor público na refor-
ma administrativa. Maia disse que as mudan-
ças, no entanto, só deverão valer para quem 
entrar no serviço público após o início da vi-
gência das novas regras. “Meu radar é todo 
para frente. Essa discussão para trás é ruim. 
Reduzir salário hoje de quem entrou e tirar a 
estabilidade é ruim. Tem gente que diz que 
essa discussão da estabilidade não está ne-
cessariamente garantida para trás. Defendo 
que, para a gente ter uma reforma mais rápi-
da, a gente não deve olhar para trás. Só para 
o futuro”, afirmou. Ele disse aguardar o envio 

de uma proposta da parte do governo federal. Durante encontro promovido pela Associação Brasileira de 
Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), o deputado bateu na tecla de que é preciso reduzir as 
despesas para que os setores públicos e privado voltem a investir. Para ele, só com segurança jurídica 
e as reformas da Previdência, que permite a contenção dos gastos, e a administrativa, que reduziria as 
despesas, será possível fazer a economia voltar a crescer. “Muitos não acreditam que o Brasil quebrou. 
Acham que a gente vai resolver tudo com um jeitinho. Isso não vai acontecer. Não é que o governo não 
queira investir. O governo não tem dinheiro”, disse. “A despesa corrente é muito forte. A gente não con-
segue projetar e melhorar o futuro do país”, acrescentou. Segundo o deputado, o descontrole das contas 
públicas se agravou de 2015 para cá, com o aumento aprovado pelo Congresso para o Judiciário. “Hoje o 
servidor público federal ganha em média 67% a mais que o da iniciativa privada em funções semelhantes. 
Nos estados essa diferença gira em torno de 30%”, comparou.

Maia defende fim da estabilidade 
para servidores públicos
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Durante a Festa do Peão 
de Barretos, o espaço de 35 
mil metros quadrados recebeu 
61.980 pequenos visitantes, 
sendo 9.200 crianças das re-
des pública e particular de en-
sino de Barretos, e de mais 17 
cidades da região.

O Rancho do Peãozinho 
pode ser visitado gratuita-
mente o ano todo e reabriu 
para o público na última quar-
ta-feira, dia 4.

Um dos pontos fortes que 
atrai as famílias é o contato 
das crianças com a natureza e 
os animais.

Evento literário reunirá 
autores barretenses que de-
vem procurar secretaria de 
Cultura para  inscrição

Nos dias 19 e 20 de setem-
bro, das 9 às 22 horas, a Esta-
ção Cultural de Barretos rece-
be a primeira edição do “Nos 
Trilhos da Leitura”, evento li-
terário direcionado ao público 
em geral e escritores do seg-
mento infantil, jovem e adulto.

A entrada é gratuita, com 
necessidade de agendamento 
prévio das escolas interessadas 
em levar turmas de estudantes.

O projeto atende solicita-
ção da escritora Sada Ali e da 
RELIART (Rede Literária In-
dependente e Artes). Sada Ali 

assina a produção, em conjun-
to com a gestora de projetos da 
secretaria, Sueli Fernandes.

Sueli Fernandes explica 
que a proposta é uma oportu-
nidade de incentivar o hábito 
da leitura e ao mesmo tempo 
também dar visibilidade às 
produções da cidade “O pro-
jeto é um convite para que 
crianças, jovens e adultos em-
barquem no universo literário, 
além de incentivar a leitura de 
autores barretenses”, observa.

Durante os dois dias de pro-
gramação acontecem trocas de 
livros, exposições e espaço de-
dicado a difusão dos trabalhos 
de autores barretenses. Nos 
períodos manhã e tarde estão 

programadas “contações de 
histórias” e lançamento de li-
vros infantis de autores convi-
dados. A programação noturna 
prevê apresentações musicais 
e lançamentos de livros para 
jovens e adultos, também de 
autores convidados.

Escritores da cidade, inte-
ressados em participar, devem 
procurar a secretaria municipal 
de Cultura, localizada na esqui-
na da avenida 15 com a rua 18 
(antigo prédio do Fórum), das 
8 às 17 horas, com Sueli Fer-
nandes. A escritora Sada Ali 
também agenda os interessados 
na loja da Cacau Show, no cal-
çadão da avenida 19, entre ruas 
18 e 20,das 9 às 18 horas.

A artista plástica 
barretense, Concei-
ção Borges, expõe 
suas obras durante 
todo o mês de se-
tembro no Espaço 
Permanente de Ar-
tes Visuais da Bi-
blioteca “Professor 
Roberto Rossi Zuc-
colo”, no Unifeb. 
São sessenta qua-
dros em aquarela, 
retratando natureza e pessoas na mostra “Partilhando o Sensível”. 
Muitas das obras foram pintadas junto à própria paisagem, ao ar 
livre, tanto em locais no Brasil, quanto no exterior. Suas obras já 
foram expostas em capitais brasileiras e na Argentina, Itália e Portu-
gal. “A maioria das pinturas foram feitas no local que se encontra a 
paisagem, inclusive uma das obras, a pintura da Catedral do Divino 
Espírito Santo de Barretos, foi enviada para uma Bienal de Aquarela 
em Portugal. Eles selecionaram o quadro e gostaram tanto dele que 
o utilizaram para a divulgação do evento, e isso foi muito gratifican-
te”, explicou a artista. A visitação da exposição “Partilhando o Sen-
sível” na Biblioteca do Unifeb está aberta à população de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 23 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas.

Rancho do Peãozinho comemora 
20 anos e reabre para visitação

Espaço de 35 mil metros quadrados dedicado às crianças no 
Parque do Peão funciona o ano todo com entrada gratuita

São diversas espécies de 
árvores, incluindo frutíferas, 
áreas gramadas e atividades 
ao ar livre, playground com 
Casa da Árvore, mini zoológi-
co com aves, caprinos, lhamas, 
bovinos, jabotis, entre outros. 
Também continua a exposição 
de réplicas de dinossauros.

“Já são 20 anos que ofere-
cemos para nosso público essa 
opção de lazer em família, em 
um espaço amplo, arborizado e 
seguro. No Peãozinho, adultos 
só entram acompanhados de 
crianças e não são permitidas 
bebidas alcoólicas”, afirmou o 

presidente da Associação Os 
Independentes, Ricardo Rocha.

O horário de funcionamento 

é das 9 às 17 horas todos os dias. 
As visitas de escolas públicas ou 
privadas devem ser previamen-
te agendadas pelo telefone (17) 
3321-0000 ou pelo e-mail peao-
zinho@independentes.com.br

Exposição “Partilhando o Sensível” 
de Conceição Borges fica 

no Unifeb até final de setembro

“Nos Trilhos da Leitura” acontece nos dias 
19 e 20 de setembro na Estação Cultural
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Com o objetivo de impul-
sionar os processos de adoção 
no Brasil, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) anun-
ciou o Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento, que 
começa a operar em outubro.

A nova plataforma une os 
antigos Cadastro Nacional de 
Adoção e Cadastro de Crian-
ças Acolhidas. A princípio, a 
ferramenta se destina ao uso 
de juízes de varas da infância e 
juventude, mas prevê recursos 
para pretendentes à adoção.

A busca por famílias aptas 
a adotar será feita de forma 
automática, de acordo com 
as regras vigentes, facilitando 
o trabalho do poder público. 
Os envolvidos no processo 
também receberão alerta de 
cumprimento de prazos e de 
atualizações cadastrais.

Atualmente, o Brasil con-
ta com mais de 40 mil crian-
ças acolhidas, dentre as quais 
apenas 5 mil estão disponíveis 
para a adoção. Já o número de 

Os valores dos pacotes de 
serviços bancários para pessoa 
jurídica oferecidos pelas cinco 
maiores instituições bancárias 
do Brasil variam de R$ 49 até 
R$ 480 por mês, segundo le-
vantamento feito pela assesso-
ria econômica da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).

Para quem é Microem-
preendedor Individual (MEI), 
os bancos têm pacotes mais 
acessíveis, com valores entre 
R$ 17 e R$ 26.

Os pequenos e médios em-
presários devem estar atentos a 
essas despesas, administrando-
-as de forma coerente, já que a 
contratação avulsa dos serviços 
é mais cara e a escolha do pa-
cote mais adequado ao tipo de 
negócio pode gerar uma grande 
economia ao fim do ano.

A recomendação é que seja 
feita uma lista dos serviços uti-
lizados, bem como a frequên-
cia mensal. Também é impor-
tante avaliar se há divergência 
entre os valores estabelecidos 
em contrato e os que estão sen-
do cobrados atualmente.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, 

Acertar na escolha do pacote de 
serviços bancários é estratégico aos 

pequenos e médios empresários
Segundo a FecomercioSP, os custos de manutenção de uma 

conta empresarial podem variar entre R$ 588 e R$ 5,76 mil ao ano

considerando que são mais de 
60 tipos de tarifas (reajustadas 
anualmente) e que novos paco-
tes de serviços são lançados, é 
essencial que os empresários 
façam um acompanhamen-
to constante dessas despesas. 
Além disso, à medida que a 
empresa expande sua opera-
ção, é possível renegociar os 
valores cobrados pelos bancos.

Alguns estudos de caso 
mostram que a renegociação 
ou a troca de instituição finan-
ceira pode reduzir pela meta-
de os gastos anuais da empre-
sa com tarifas bancárias.

A FecomercioSP lembra, 
ainda, que os bancos oferecem 
descontos progressivos nas ta-
rifas para clientes que adquiri-
rem as máquinas de cartões e 
tenham investimentos financei-

ros. Contudo, nesse último caso, 
também é necessário avaliar as 
taxas cobradas pela administra-
ção do fundo, que podem ser 
maiores do que a de corretoras. 
Outra opção a ser avaliada são 
os pacotes oferecidos pelas coo-
perativas de crédito.

A recente opção de se tra-
balhar com fintechs e contas 
digitais tem cumprido o pro-
pósito de oferecer os mesmos 
serviços de consolidadas ins-
tituições financeiras a preços 
menores, com uma economia 
que pode chegar até R$ 800 
por ano para as empresas.

Existem alguns pacotes 
gratuitos para pessoas jurídi-
cas que incluem serviços de 
Transferência Eletrônica Dis-
ponível (TED) e emissão de 
boletos, por exemplo.

Novo sistema de adoção no 
Brasil entra em vigor em outubro

pretendentes aptos a adotá-las 
é quase 9 vezes maior: 42 mil. 
A explicação para essa dife-
rença está na incompatibilida-
de entre o perfil das crianças e 
os anseios dos adotantes.

“O brasileiro não conhece a 
realidade da adoção no país”, 
explica o coordenador do cur-
so de Serviço Social do Cen-
tro Universitário Internacional 
Uninter, Dorival da Costa.

“Entre as crianças e adoles-
centes que estão disponíveis, a 
grande maioria não atende os 
critérios dos pretendentes, pois 
têm mais de oito anos de ida-
de, são pretas ou pardas, têm 
irmãos, ou ainda são portado-
ras de alguma doença ou defi-
ciência”, exemplifica Costa.

FUTUROS PAIS 
DEVEM SE PREPARAR

Para que o processo seja o 
melhor possível, o professor 
reforça a importância do cur-
so preparatório para futuros 
pais, pré-requisito para fazer 
uma adoção.

O curso de bacharelado em 
Serviço Social da Uninter, por 
exemplo, oferece o Encontro 
de Preparação Online para 
Pretendentes à Adoção em par-
ceria com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, que che-
ga à sua quinta edição entre os 
dias 10 e 26 de setembro.

“Diversos polos de apoio 
presencial da instituição vão 
ofertar o encontro em todo o 
país. Com a estrutura de en-
sino a distância que já temos, 
conseguimos levar essa for-
mação para lugares onde antes 
era difícil formar turmas. O 
objetivo é informar os preten-
dentes sobre questões proces-
suais da adoção, mas também 
conscientizá-los do perfil das 
crianças brasileiras”, antecipa 
Dorival da Costa.

DEVOLUÇÃO DE 
CRIANÇAS É CRIME
Mesmo após todo o pro-

cesso de adoção, que prevê 
um período de adaptação, al-
gumas famílias devolvem as 
crianças para o poder público. 
O professor alerta: essa práti-
ca consiste em um crime pre-
visto pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

“A criança já foi repetida-
mente rejeitada pela família de 
sangue. Quando a rejeição vem 
da família adotada também, é 
um trauma muito grande. Toda 
criança tem direito à estabilida-
de familiar”, pontua Costa.
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Foi publicada, no Diário Ofi-
cial da União, no último dia 3 de 
setembro, a resolução que regu-
lamenta a comprovação de vida 
e renovação de senha para os be-
neficiários do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS), bem 
como a prestação de informa-
ções por meio das instituições 
financeiras pagadoras.

O documento diz ainda 
que esse procedimento deva 
ser feito na instituição finan-
ceira pagadora do benefício 
(banco), anualmente, inde-
pendentemente da forma de 
recebimento do benefício.

A resolução ainda explica 
que no caso de mobilidade re-
duzida, a renovação pode ser 
feita somente por representan-
te ou procurador previamente 
cadastrado no INSS. O mesmo 
também cabe para beneficiá-
rios ausentes do país, portador 
de moléstia contagiosa ou ido-
so acima de 80 anos.

De acordo com o consultor 
previdenciário e professor do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP), André 
Luiz Moro Bittencourt, embo-
ra tenha o propósito de evitar 
fraudes e percepção indevida 
de benefícios, a sua implan-
tação continuará a gerar pre-

O estado emocional inter-
fere em todas as decisões, é 
fato, mas para quem busca 
emagrecer de forma saudável 
ter a consciência emocional 
sobre as mudanças de hábitos 
é ainda mais importante.

A afirmação é da nutricio-
nista Mariana Paz, que atua, 
juntamente com psicólogo, 
educador físico e especialis-
ta em emagrecimento, com 
o intuito de construir a cons-
ciência dos benefícios dos 
novos hábitos para a qualida-
de de vida.

Para aliviar o estresse, por 
comemoração, compensação 
ou compulsão, muitas vezes, 
alimentos e bebidas calóricas 
e gordurosas são consumidas 
sem necessidade ou sem a cons-
ciência dos efeitos que trazem à 
saúde; apenas pela sensação de 
bem estar momentâneo.

De acordo com a nutricio-

nista, que atua na clínica Es-
paço Mulher, em Barretos, en-
frentar essa realidade é o maior 
desafio. “Não estar preparado 
para a mudança de hábitos 
prejudica muito o processo de 
reeducação alimentar, tanto 
quanto a ansiedade por resul-
tados milagrosos, pois no pri-
meiro deslize a paciente pode 
desistir”, disse Paz.

A nutricionista ainda expli-
ca que a transformação tanto 
da memória alimentar, quanto 
para outras mudanças, como a 
prática diária de atividades fí-
sicas, exige persistência.

Na clínica, Mariana Paz 
atende semanalmente para 
acompanhar e também reali-
zar a bioimpedância. A equi-
pe multidisciplinar contribui 
no monitoramento diário das 
mudanças de hábitos de pa-
cientes, através de aplicati-
vos e redes sociais.

Fator emocional é desafio 
para quem quer perder peso

INSS publica resolução sobre prova 
de vida para pagamento de benefício
Especialista critica a medida e ressalta que órgão deveria melhorar cruzamento de dados para evitar fraudes

juízos à população que mais 
necessita do benefício.

“Embora se fale em utiliza-
ção da rede bancária e do pró-
prio INSS, deixou-se de obser-
var que grande parte dos que 
deverão fazer a prova de vida 
são idosos e inválidos, muitos 
sem possibilidade de locomo-
ção”, alerta o consultor.

O especialista aponta, ain-
da, que grande parte das agên-
cias do órgão (INSS) não faz 
mais o atendimento ao público 
(em virtude da virtualização).

“A não realização anual da 
comprovação de vida ensejará o 
bloqueio do pagamento do bene-
fício encaminhado à instituição 

financeira, o qual será desblo-
queado, automaticamente, tão 
logo realizada a comprovação de 
vida”, diz ainda a resolução.

“Não se pode perder de vis-
ta, ainda, que há muitas cidades 
sem agência bancárias e sem 
agências de INSS, o que muitas 
vezes dificulta e até impede o 
comparecimento”, diz Bitten-
court. Ele enaltece que a própria 
MP 871/19 determina o envio 
diário, por parte dos Cartórios 
de Registro Civil, de informa-
ções sobre óbitos, etc, o que de-
veria ser usado pelo INSS para o 
cruzamento de dados.

“Seria muito mais racional 
usar também esta via, pois fazer 

um idoso ou inválido percorrer 
mais de cem quilômetros, por 
exemplo, para fazer prova de 
vida é, no mínimo, desumano”, 
conclui o consultor.

Em julho foi divulgada pelo 
INSS a anulação de 140 mil 
benefícios considerados irregu-
lares, o que vai resultar em uma 
economia de R$ 177 milhões por 
mês ou R$ 2,1 bilhões por ano.

Segundo técnicos do Go-
verno Federal, os problemas 
mais comuns foram pagamen-
tos feitos após a morte do be-
neficiário, acúmulos indevidos 
e a obtenção de benefícios de 
forma criminosa, com apresen-
tação de documentos falsos.
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Vida Nova ganha quadra de futebol society

Foi entregue, oficialmente, 
na última terça-feira (3), a qua-
dra de futebol society do bairro 
Vida Nova, localizada na Rua 
VN 22 Walter Panissi, com a 
rotatória da Avenida Mauro Be-
nedicto de Menezes, ao lado do 
reservatório do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto).

A quadra tem medidas ofi-
ciais e piso de grama sintética, e 
a obra, realizada com recursos 
do governo estadual, teve valor 
aproximado de R$ 100 mil.

Ao entregar a quadra, o 
prefeito anunciou que o equi-
pamento esportivo ganhará 
iluminação artificial, cujas 
obras de instalação começam 
em breve. A licitação foi reali-
zada no dia 23 de agosto, com 
valor de investimento previsto 
em R$ 41.975,40, que inclui a 
iluminação da Academia ao 

O ato de entrega contou com a participação do prefeito Gui-
lherme Ávila, do secretário de Obras e Serviços Urbanos, José 
Raphael Ducati; do secretário de Esportes e Lazer, Dorivaldo 

de Almeida Júnior Lilico; do secretário de Defesa Civil, Manoel 
Messias; da secretária de Relações Institucionais e Comunica-
ção, Luciana Gomes; dos vereadores Carlão do Basquete, Pas-
tor Elson e Rafael Dutra; do diretor regional de Esportes, André 
de Barros, que representou o secretário de Esportes do Estado, 

Aildo Rodrigues; além de pessoas da comunidade.
Ar Livre existente no bairro.

QUADRA TEM PRO-
GRAMA ESPORTIVO
A quadra do bairro Vida 

Nova já tem em desenvolvi-
mento um projeto esportivo em 
parceria com a Associação Ami-
gos do Bem. São atividades para 
a faixa etária de 8 a 16 anos, na 

segunda, quarta e sexta-feira, 
das 16 às 18 horas e, aos sába-
dos, das 8h30 às 10h30. “Além 
disso, aos domingos, pessoas 
da comunidade praticam lazer 
com jogos de futebol”, afir-
mou o secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior Lilico.




