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COLUNA PITA FOGO

TORNOZELEIRA DE CONCRETO - Fernando Rizzolo, advogado, jornalista e mestre em Direitos Fundamentais nos brinda nesta edição
de Natal com um artigo/opinião, cujas palavras e mensagem refletem o pensamento de milhares de brasileiros neste ano atípico de
2020. Que caminha para o fim. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2

Política, opinião e muita informação
Página 4

Estado de São Paulo só terá serviços
essenciais no Natal e Ano Novo
Regras são as mesmas da fase vermelha do Plano São Paulo para conter avanço do coronavírus e atinge Barretos

Prefeitura encerra espetáculo de
luzes da Catedral de Barretos
A prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, iniciou na última sexta-feira (18), o Espetáculo de Luzes na Catedral
do Divino Espírito Santos.
Trata-se de vários jogos
de imagens artísticas projetadas na Igreja, em diversos ângulos e módulos, com grande
riqueza de cores. A programação termina nesta quinta-feira (24), véspera de Natal.
Segundo o empresário
André Luís Peroni, diretor da ACIB (Associação
Comercial e Industrial de
Barretos), o objetivo do
espetáculo foi fomentar o
comércio barretense, ajudando assim na geração de
empregos e o turismo, tendo
em vista o Município ser de
Interesse Turístico.

Estação de Tratamento do
Dama ganha sistema de aeração
A ETA (Estação de Tratamento de Esgoto) do DAMA, localizada na Vicinal
Hélio Ribeiro, trecho do Parque ao Peão
ao Rio das Pedras, ganhou um sistema
de aeração (decantação) composto de 87
motores, num investimento de R$ 1.170
milhão, sendo R$ 1 milhão do Governo
Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e contrapartida
de R$ 160 mil da prefeitura.
O montante do Governo Federal é
fruto de emenda parlamentar dos deputados federais Milton Monti e Paulinho
da Força (Solidariedade).
A ETA Dama atende a população
das regiões norte e oeste, além do Parque do Peão. A obra foi executada pela
prefeitura que passou a unidade e o
SAAE é o responsável pela operação
do sistema de aeração implantado.
Na última segunda-feira (21), a superintendente do SAAE, Elaine Pereira
Gomes, esteve no local, onde recebeu
a documentação do secretário de Planejamento da prefeitura, Ronaldo Câmara, e dos engenheiros Rafael Hotf
Puga e Valter Pereira Gomes, técnicos
do setor de Captação de Recursos.

O governo de São Paulo
confirmou que todo o estado
terá “medidas restritivas específicas” contra o coronavírus
entre os dias 25 a 27 de dezembro (sexta a domingo) e 1° a 3
de janeiro (sexta a domingo).
Na prática, as medidas
serão da “fase vermelha” do
Plano São Paulo para conter o
avanço do coronavírus, com o
funcionamento apenas de comércios essenciais, como farmácias, padarias e mercados,
o que restringe o funcionamento de restaurantes e bares.
Foi divulgado, também,
que a próxima classificação
das fases vai acontecer no dia
7 de janeiro, porém nenhuma
região, no entanto, voltará
para a cor verde.
BARRETOS
Até o fechamento desta
edição, a prefeitura de Barretos não havia publicado
nenhum decreto referente à
decisão tomada pelo governo

do Estado. A ACIB (Associação Comercial e Industrial
de Barretos) aguardava uma
manifestação oficial da prefeitura. Por iniciativa própria,
o North Shopping se manifestou afirmando que seguiria a
determinação decretada pelo
governo do Estado.
O secretário estadual da
Saúde, Jean Gorinchteyn,
afirmou que nas últimas quatro semanas epidemiológicas,
São Paulo teve um aumento de
54% nos casos confirmados. O
número de mortes, por outro
lado, saltou 34% no período.
Até agora, o Estado de
São Paulo registrou mais de
45 mil mortes e 1,3 milhão
de casos. Segundo o governo
66,9% dos leitos de UTI estão
ocupados no estado.
Em todo o Brasil já são
mais de 187 mil óbitos na
pandemia, com média móvel
de mortes de 769, o mesmo
patamar de 18 de setembro.

Shoppings, comércio e galerias		

Não permitido

Consumo local em bares e restaurantes

Não permitido

Salões de beleza e barbearias		

Não permitido

Eventos, convenções e atividades culturais

Não permitido

Atividades que geram aglomeração		

Não permitido

Academias de esportes e centros de ginástica

Não permitido

Regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo. Fase de
contaminação, com liberação apenas para serviços essenciais

Drive Thru de Natal
no Rio das Pedras

No último domingo, dia 20 de dezembro, o Rio das Pedras Country Club, através de alguns conselheiros, realizou na portaria da
sede campo, um DRIVE THRU DE NATAL para as crianças associadas do clube. Foram distribuídas lembranças de Natal, seguindo
todas as recomendações de saúde em razão da pandemia. O Rio das
Pedras Country Club deseja a todos um FELIZ NATAL!!!

Fogos de artifício
continuam proibidos
em Barretos
Com a chegada das festas
de final de ano, Natal e Reveillon (Ano Novo), é comum
parte da população fazer uso
dos tradicionais fogos de artifício para comemorar as datas. Vale lembrar que a lei que
proíbe a utilização de fogos
de artifício e artefatos pirotécnicos com estouros e estampidos no perímetro urbano do
município de Barretos, continua valendo. De acordo com
o texto da lei, os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
que não causem barulho, podem ser livremente utilizados
e comercializados. O descumprimento da lei sujeitará o infrator a multa no valor de R$ 1
mil, dobrada na reincidência e
culminando com a apreensão
do material. A fiscalização e
autuação ficarão a cargo dos
Oficiais de Fiscalização Ambiental e Oficiais de Fiscalização de Posturas. A lei estabelece, ainda, que o auto de
infração poderá ser lavrado
mediante a apresentação de
vídeos ou outro meio de prova que identifique o infrator e
o denunciante terá seu sigilo
preservado, se quiser.

OBRA DE NATAL: Considerado
em dos cartões postais de Barretos na temporada de Natal e Ano
Novo. É assim que é identificado
a decoração na residência do economista Daniel Bampa, localizada
na esquina da rua 26 com a avenida 21. São muitos, os pais de família que passam pelo local, para
mostrar a seus filhos, o gigante
Papai Noel entrando pela sacada
no segundo andar da residência.
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Editorial

Tornozeleira de concreto

Fernando Rizzolo, advogado, jornalista e mestre em Direitos Fundamentais nos brinda
nesta edição de Natal com um artigo/opinião, cujas palavras e mensagem refletem o
pensamento de milhares de brasileiros neste ano atípico de 2020. Que caminha para o fim. Segue.
Enquanto se discute no
Supremo Tribunal Federal a
implementação do “Juiz das
Garantias”, eu aqui sentado na
minha poltrona, com uma pilha
de livros de Direito e Medicina
ao meu lado, comemoro, enfim,
nove meses de reclusão dentro
do meu apartamento.
Faço isso por determinação
de um vírus chamado SARS-CoV-2, ou coronavírus, que
causa a doença chamada Covid-19 e por consciência de
que, se eu me expuser por aí,
vou me dar mal.
Na verdade, foram nove
meses de confinamento e de
entendimento de que o Brasil nunca foi tão triste e que
o povo nunca foi tão mal
aconselhado por um governo
negacionista que xinga, grita,
maltrata jornalistas, e que dá
o mau exemplo em termos de
epidemiologia, sociologia, levando, portanto, milhões a se

infectarem, assim como milhares à morte.
Segundo Bolsonaro, a culpa
não é dele, mas a responsabilidade é, sim, do seu governo,
que, após ter comprado o povo
brasileiro pobre com uma ajuda financeira, o que foi bom e
devemos reconhecer sua importância, o jogou para a esteira
da irresponsabilidade sanitária,
levando muitos a minimizarem
o risco da contaminação e tantos outros a negarem os efeitos
da contaminação.
Muitas vezes tento entender
como o Brasil se tornou perigoso e quanto sinto falta daquele
Brasil de Tom Jobim, da melodia que acompanha as ondas
do mar, em vez das investidas
raivosas de uma parte da população extremista, egoísta, sem a
menor empatia com o outro.
Perdemos na verdade o
senso de “cuidar do outro”.
Tudo que foi proposto na nos-

sa Constituição de 1988, elaborada por homens de bem, se
tornou questionável aos olhos
dos homens que deveriam perpetuá-la, ficando, então, a cargo do STF, o dever de constantemente observá-la e, mesmo
assim, ainda temos que, enclausurados, lutar pelos direitos fundamentais e pelos avanços já concretizados, como a
figura do Juiz das Garantias.
Temos hoje uma população
carcerária de mais de 750.000
presos, muitos deles cumprindo prisão preventiva e, mesmo
assim, no pobre Brasil se discute algo já votado e consagrado pelo Congresso.
Que tempos estes em que
o discordar recheado de maldade e pouca solidariedade
com os pobres assolou o país?
Que tempos são estes que me
fazem ter uma tornozeleira de
concreto para que, não induzido pelo pouco caso em relação

a uma doença contagiosa, me
jogue no discurso delirante que
faz a população pobre se infectar e promove a superlotação
dos hospitais, principalmente
os do SUS, que os amantes de
Adam Smith querem destruir.
Quando se começa a acreditar que chegou a vacina, o
presidente afirma que não vai
tomar, ignorando a ética e a
responsabilidade do cargo que
ocupa e, de certa forma, induzindo a população ao mau caminho em termos sanitários.
Foram meses me dedicando a proteger minha saúde, pensando sobre o Brasil,
um Brasil mais humanizado
e mais imunizado, torcendo
para que tudo um dia volte ao
normal, e que este conjunto,
concreto, precaução e indignação, seja libertado por uma
vacina, que nos liberte de um
vírus e, principalmente, de
uma ideologia contagiosa.

Opinião

Vivendo na pandemia

EXPEDIENTE

Em A Arte de Escrever, o
filósofo alemão, Arthur Schopenhauer (1788-1860), ensina que
os grandes pensadores da humanidade devem aprender diretamente “no livro do mundo”, não
se restringindo ao caráter livresco das questões, mas reconhece
não ser possível ter pensamentos
próprios a todo momento, razão
pela qual se torna necessária a
leitura com o fito de “alimentar
o espírito com materiais”, forma
de enriquecer os textos.
Bela lição do mestre.
Nesses tempos de pandemia
é oportuno aduzir que os escribas têm procurado mesclar
seu pensamento com idéias
de outros, na perspectiva de
encontrar explicações para
as quais a lógica do cotidiano
não dá respostas satisfatórias.
Como explicar, por exemplo, numa era tão fértil para a
ciência, que seria possível surgir gravíssima crise sanitária
que faz padecer a humanidade?
É bem verdade que a ciência descobriu em menos de
um ano vacinas eficazes para
combater o coronavírus, mas
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que certeza teremos de não
reaparecer mais adiante vírus
ainda mais perigosos?
Ou, por que, em um mundo
cada vez mais chegado ao conhecimento, existem figuras negacionistas, que não acreditam
na calamidade que as cerca, preferindo seguir os passos de populistas e demagogos, chegando
mesmo a defender fogueiras
para queimar os crentes?
Este é o diálogo que esse
obscuro analista político tenta
estabelecer com seus leitores,
ainda sob a lição do filósofo
alemão de que os escritos não
podem se tornar monólogo, mas
diálogo, como se estivéssemos
em permanente interlocução.
Diálogo que se faz absolutamente necessário neste instante
em que, isolados uns dos outros
fisicamente, dispomos de mais
tempo para a leitura, para ouvir
a opinião de outros, para uma
ação interativa que nos ajudará
a entender o mundo real.
Confesso que penso todo
tempo no meu interlocutor, no
leitor, próximo ou distante, tentando prescrutar o que pensa,
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como pensa, a maneira como
reage ao oceano de informações que lhe chega pelas vias
malhas da comunicação, tanto
as escritas como as eletrônicas.
Como procura sair do intenso solilóquio dessa era da restrição nos nossos deslocamentos?
Como sairemos do paredão que
nos cerca? Mais pensativos, menos falantes, mais pensadores,
menos eloquentes, mais conformados ou revoltados?
Possivelmente mais criativos.
Porque o isolamento, em qualquer de suas formas, nos leva a
fazer passeios no passado, uma
revisita aos amigos e parentes
que já partiram, uma prospecção
no campo profissional; enfim,
situações que aguçam nossa maquinazinha de pensar. Ou seja,
nossa cabeça gira a 360º.
Em determinadas áreas,
como a da elaboração de textos
e produção de pensamentos, ou
no campo das artes e da cultura,
a criatividade ganha mais espaço, como se veem nos bons textos de articulistas e colunistas,
nas pensatas dos cadernos de
literatura, nas lives de shows de
nossas cantoras e cantores, nos
livros que estão sendo editados.
Lembram-se das músicas de
Chico Buarque, Caetano Veloso,
Gilberto Gil nos idos ferinos da
censura? No gosto deste escriba,
eram melhores, mais criativas e
de maior impacto. A criatividade era um drible à censura.
Aliás, uma curiosidade.
Escritores, artistas, poetas e
figuras ilustres da produção de
conhecimento desenvolvem
técnicas para estimular sua intuição criadora e sua verve.
Conta-nos o russo Sergei
Tchakhotine, em Mistificação
das Massas pela Propaganda
Política, que Frederich Shchil-

ler, filósofo e poeta alemão, era
estimulado pelo odor de maçãs
apodrecidas, que guardava na
gaveta de sua mesa de trabalho;
Georges-Louis Leclerc, conde de
Buffon, vestia, para redigir sua
História Natural, seus punhos e
roupa de gala; o poeta Baudelaire
punha-se de bruços no assoalho
para escrever seus versos; alguns
tomavam café, como Balzac;
outros consumiam bebidas; muitas pessoas têm necessidade de
fumar para trabalhar com inspiração; para Humboldt, o melhor
estímulo para o trabalho mental
era subir, lentamente, na direção
do cume de uma montanha, ao
sol; para Goethe, era a visão
longínqua de prados verdejantes e de nuvens passando no
céu, que ele entrevia de sua
mesa. E assim por diante.
Quem sabe se a criatividade não será um dos nossos
melhores trunfos neste ciclo
de angústia e medo?
Como é possível inferir,
este texto, ao invés de trazer
um olhar sobre a conjuntura
política, na modelagem rotineira que desenvolvo há décadas, é um convite a um passeio
interno, uma revirada em nossa maneira de ver, observar, falar e viver a vida. Sem censura.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

PAINEL

O PLANTIO DA ESPERANÇA
A prefeita eleita Paula Lemos
(DEM) se reuniu em Barretos
reservadamente com o Ministro do Meio-Ambiente, Ricardo
Salles. Ruralistas estão esperando ansiosos por novos projetos
para o município em 2021.

SEM CONSELHEIROS
Os conselhos municipais são
uma vitória para a cidadania. Representantes da sociedade e do
poder público são eleitos para
opinar e debater sobre políticas
públicas de cada área como saúde, assistência social, educação,
criança e adolescente, trabalho
e emprego, meio-ambiente, turismo, habitação, transporte e
política urbana. Os conselheiros
não são remunerados.
FALTA INTERESSE
Há reclamações por conta
dos faltosos que não comparecem nas reuniões. Falta interesse
da sociedade civil na participação com dificuldades, inclusive,
na composição das chapas em
eleições. Muitas vezes, é o Conselho Municipal de cada área
que aprovará uma lei ou ação
que o município queira tomar
sobre determinado assunto.
FICAM NA PAUTA
Muitos projetos de vereadores que não se reelegeram e que
não entraram em tramitação deverão ser engavetados. Os que se
reelegeram, podem continuar na
tramitação para o ano que vem.
PROSA COM ALCAIDE
O time do gabinete da gestão atual deixou o prefeito escondido atrás de algumas portas
e muitos munícipes reclamavam
que não conseguiam chegar até
Guilherme Ávila (PSDB) para um
dedinho de prosa.
DIPLOMAÇÃO TRANQUILA
Sem aglomerações, a diplomação dos atuais vereadores
reeleitos, dos ex-vereadores
eleitos novamente e dos eleitos
pela primeira vez para a Câmara
Municipal foi bem tranquila.
LUGAR MERECIDO
Após ser diplomado vice-prefeito de Barretos, Gustavo Sasdelli (PL) escreveu nas
redes sociais: “Nosso governo
será honesto em que traremos
investimento para a cidade e
excelência para a saúde, educação e empregos. Barretos
voltará a ter lugar na história,
onde sempre mereceu!”.
TRANSAMAZÔNICA CAIPIRA
Lupa (PRTB) postou em seu
perfil do Facebook um vídeo
que mostra a dificuldade para
chegar ao Distrito de Adolfo
Pinto. Trator rebocando carros
atolados e a pista de terra alagada, são vistos. Espera que
o próximo gestor elabore um

plano de infraestrutura para
escoamento da produção e
trânsito dos moradores.
EMPREGO E RENDA
Rodrigo Malaman (PSDB) se
reuniu com o Secretário Estadual
de Desenvolvimento, Marco Vinholi, em São Paulo. O vereador
eleito pediu o “Programa Emprego e Renda” para o município,
voltado para desempregados e
que proporciona uma bolsa auxílio e curso profissionalizante.
PANETONE DE PAÇOCA
ABAVIN, Instituto Fazendo
Bem e Instituto SOS receberam
panetones do vereador eleito
Paçoca (SD). O Distrito do Ibitu
e alguns bairros também foram
beneficiados pela ação que distribuiu mais de 3 mil unidades.
PRESIDENTE (IM)POPULAR
Jair Bolsonaro vai entrar em
2021 com situações políticas
nunca antes enfrentadas pelos
antecessores. Em 2022, ou vira o
mais popular dos Presidentes da
República do Brasil ou termina
como quem ganhou algumas
batalhas, mas perdeu a guerra.
CONHECER OS ALBINOS
Mapear, cadastrar e conhecer
os brasileiros com albinismo. Esta
é a proposta do Ministério da
Saúde que liberou na sexta-feira
(18) R$ 13 mil para Barretos e R$
15 mil para Olímpia. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde
do Ministério da Saúde, Raphael
Parente, esse cadastramento é
fundamental para a eficiência na
elaboração das políticas públicas.
No total, R$ 7,1 milhões serão distribuídos para 504 municípios.
VIVOS E FORTES
Os ex-presidentes da República, a partir de 1985, após os
governos militares são: Sarney,
hoje com 90 anos; Collor, hoje
com 71 anos; Fernando Henrique Cardoso, hoje com 89
anos. Lula, hoje com 75 anos,
Dilma, hoje com 73 anos, e Temer, hoje com 80 anos.
PLANO DOS PRESIDENTES
Em 1989, Collor prometeu
que faria um governo pros descamisados. Em 1994, FHC prometeu que a social democracia
(uma evolução do socialismo)
mudaria o Brasil. Em 2002, Lula
prometeu um Brasil sem miséria e acabou miseravelmente
refém da Dilma em 2010.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Deixe seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar seu sorriso.” (Demi Lovato)

Amigas e parceiras de todas a horas, Quilda Santana, Kelly Santos e
Clelia foram clicadas dia desses no Quintal da Arena. Sucesso!

Veio ao mundo no último dia (19/11), pesando 3.605 kg e medindo
57 centímetros, Bernardo Ferreira Junqueira. Essa fofurinha veio
trazer mais alegrias para as famílias Junqueira e Mussa Agreda.

Mario Basílio Correia é o mais novo ganhador das promoções
do Auto Posto Berrantão. Ele comprou a Cerveja Eisenbahn e
teve o cupom sorteado, levando para casa uma cesta recheada mais um fardo de latinhas de 350 ml. Parabéns!

A expressão popular “cara de um e focinho do outro”
é fato para as irmãs, Maria Lúcia, Maria de Lourdes e
Maria Alice. O momento foi eternizado através desse click, mas
as três pretendem fazer nova foto com todos os irmãos e são
muitos, um total de treze. A foto vai ficar bonita!

Amigas, irmãs e confidentes, Ester Tsuchiya e Lilian Silva
estão completando 07 anos de amizade, e um dos
registros preferidos da dupla é esta foto, clicada na
Praia da Enseada em São Francisco do Sul/SC. Lindonas!

Pela paralisação desses muitos meses e por outras circunstâncias, Guta Bampa estava ciente que não conseguiria fazer o Espetáculo este ano. Mas quando voltaram as aulas
presenciais, olhava para seus alunos tão focados e tão dedicados e pensava: tenho que fazer algo por eles!
A princípio pensou em fazer algo ao ar livre, diferente de
tudo que já realizaram, mas corria o risco de ter que cancelar por conta da chuva. Daí veio o convite pelo Cláudio Muroni de se apresentarem no Teatro do Cine Barretos. Quando
anunciou, as alunas choraram de felicidade e foi aí que concretizaram uma simples “apresentação” que teve o título REMAKE
44, porque contam com várias coreografias já apresentadas.
Tomando todos os cuidados necessários e com um número
muito reduzido de pessoas, os próprios familiares já fecharam
o número de presentes no teatro, permitidos pela lei.
Por isso a falta de divulgação dessa apresentação, mas com
a esperança de um grandioso evento ano que vem em comemoração aos 45 anos de Espetáculo! Na foto os Bailarinos Theo Oliveira, Aristeu Faustino e Guta Bampa.
GBB RUMO AOS 50!

O dia (19) foi marcado pelo lançamento da obra literária,
“Crônicas e Reflexões da Vida” da escritora Erika Borges. O
evento aconteceu na Estação Cultura com a presença
de amigos, convidados e imprensa. A cunhada Leane
(esquerda) esteve prestigiando a noite de autógrafos.

Inteligente, dedicado e atleta de corrida, Caique Correia de
Carvalho completa amanhã (26) mais um ano de vida.
O carinho fica por conta dos pais Fábio e Fabíola, do irmão
Rodrigo, dos avós, tios e primos. Felicidades!
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Paula Lemos mantém contato
com lideranças regionais

A vereadora e prefeita eleita de Barretos, Paula Lemos
(DEM), esteve com o prefeito
reeleito de São José do Rio Preto, ex-deputado federal e ex-ministro, Edinho Araújo (MDB).
Também participaram do
encontro, Orlando Bolçone
(DEM), vice-prefeito eleito de
Rio Preto; o deputado federal,
Geninho Zuliani (DEM) e diretores da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto.
As autoridades presentes
no encontro falaram em criação de clima de confiança
para as empresas e de recuperação de postos de trabalho.
“É preciso pensar juntos em
estratégias de emprego e renda.

OS TRÊS EFES DE PAULA LEMOS
“Vamos juntos com muita força, foco e fé, desenvolver Barretos e trazer o melhor para as 122 mil pessoas”, publicou em rede
social a prefeita eleita, Paula Lemos (DEM).

AS PRIORIDADES DA PREFEITURA
Segundo o ex-prefeito, Uebe Rezeck (MDB), a primeira prioridade da prefeitura é pagar dívidas. A segunda é acabar com a dívida com a Previdência Municipal. E a terceira, rever os contratos
para adequá-los a uma moralidade maior.
A ENERGIA ELÉTRICA E O LIXO
A energia elétrica é responsabilidade do SAAE pagar. O lixo é
da prefeitura”, frisou o vereador Aparecido Cipriano (PP), em sua
última participação na sessão ordinária de dezembro.

Pensar nas famílias que perderam seus empregos e na recupe-

ração das empresas, que significa
pensar nas pessoas que são prio-

ridade nas nossas ações de governo”, comentou Paula Lemos.

Objetivo é ter 10 mil bodycams em operação já em 2021
cançar a marca de 10 mil câmeras corporais em operação
até o fim de 2021.
Com capacidade para captar som e imagem, as novas
câmeras corporais contribuem
decisivamente para fortalecer
a produção de provas judiciais
durante as mais diversas atividades policiais. Paralelamente, as imagens também têm a
função de garantir os direitos
individuais dos cidadãos e preservar a atuação dos policiais,
garantindo mais transparência
e legitimidade às ações.
Atualmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo já
conta com 585 câmeras portáteis em operação. Essas unidades foram obtidas em parceira com a iniciativa privada
e estão em uso desde agosto
deste ano nas regiões central e
sul da capital paulista.
Neste período, mais de
240 mil vídeos foram registrados pelas bodycams, incluindo abordagens, salvamentos,
entre outros.
“A segurança continua
avançando no Estado de São
Paulo. Temos os melhores
indicadores do Brasil, fruto
das operações que têm trazi-

no site Meu INSS.
Segundo a advogada Priscila
Arraes Reino, do escritório Arraes & Centeno Advogados, no
dia agendado para a perícia médica, “as pessoas devem levar
documentos contemporâneos ao
inicio da incapacidade”.
Isso significa que é muito
importante que o segurado tenha em mãos o atestado da época do início da incapacidade.
De acordo com a especialista, não basta levar apenas os
documentos atuais, pois a incapacidade que se pretende provar é do passado.
“Como é que você prova
que estava incapacitado para o
perito depois de tantos meses?”,
questiona ela, apontando a necessidade de levar o maior número de documentos possíveis,
como receitas, exames e laudos.
O INSS informa, no edital,
que enviará “avisos para os requerentes que tenham fornecido estes tipos de dados para
contato”. Por isso, é importante

A GARANTIA DE KAPETINHA
“Nunca joguei no toma lá, dá cá”, garantiu o vereador Kapetinha (PP) ao despedir de seu mandato.
MESA DIRETORA RECEBE ELOGIOS
O vereador Carlão do Basquete (PSD) elogiou o trabalho da
atual mesa diretora da Câmara, “que vai marcar a história” do legislativo barretense.
SOBRE A BARRAGEM NO PITANGUEIRAS
Informações sobre o projeto de implantação do barramento/represa do
córrego Pitangueiras foram solicitadas pelo vereador Paulo Correa (PR).
PDT JÁ PENSA NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES
“O PDT barretense pretende realizar muitas mudanças de olho
nas próximas duas eleições. A idéia é organizar o partido e formar
politicamente uma galera nova, que participou do último pleito municipal”, revelou João Costa, uma das lideranças locais.
BONS TEMPOS DO FUTEBOL PROFISSIONAL
O vereador Ademir Andrade Leite, em novembro de 1.990, requereu votos de congratulações e aplausos à diretoria, equipe técnica e
jogadores do Barretos Esporte Clube. Naquela época, o Touro do Vale
retornou à Série Intermediária, correspondente a A-2.

do bons resultados, graças aos
nossos policiais que estão na
ponta da linha executando os
serviços”, disse o Coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
COMO FUNCIONA
As câmeras portáteis são
acopladas aos uniformes dos
policiais militares e gravam
automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço. Ou seja, todas as
abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público
são registradas independentemente da ação policial.
Os dados são transmiti-

dos em tempo real por meio
de live streaming ou armazenados na nuvem para serem
acessados remotamente por
autoridades de segurança e judiciais sempre que necessário.
O recurso do posicionamento global por satélite (GPS) traz
um ganho tanto para a produção
de provas, uma vez que agiliza
a sincronização das evidências
com os fatos, como para a segurança dos policiais.
Com o equipamento acoplado ao corpo, o policial
pode ter sua posição facilmente rastreada e informada
com exatidão aos demais colegas em serviço em situação
na qual ele precise de apoio.

INSS dá prazo de 30 dias para
segurado marcar perícia do auxílio-doença
O INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) abriu prazo
de 30 dias para que os segurados que precisam do auxílio-doença agendem a perícia para
ter o benefício.
A regra vale para um público específico, em duas situações
diferentes. Deve agendar a perícia até janeiro de 2021 quem, a
partir de 1º de fevereiro de 2020,
fez pedido de auxílio-doença,
mas não conseguiu passar pela
perícia, ou o segurado que pediu
o adiantamento do benefício e
teve a solicitação indeferida.
Segundo o edital número 5,
publicado no dia 16 de dezembro, o segurado tem prazo de 30
dias para fazer o agendamento,
ou seja, até 16 de janeiro. Com
isso, terá direito de receber os
valores retroativos à data inicial de seu pedido.
De acordo com as instruções do documento, a perícia
deve ser marcada de forma remota, pelo telefone 135, ou
pela internet, no aplicativo ou

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

UEBE BOTA FÉ NA PREFEITA ELEITA
O médico Uebe Rezeck afirmou que apoiou e confia plenamente que
Paula Lemos (DEM) fará um governo sério, honesto e produtivo.

Governo do Estado anuncia a contratação de
2.500 câmeras corporais para a Polícia Militar
O governo de São Paulo anunciou, nesta semana, a
contratação de 2.500 câmeras
corporais para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O novo sistema terá tecnologia para acionamento remoto, localização imediata por
GPS, gravação ininterrupta do
turno de serviço, com armazenamento do conteúdo em nuvem e transmissão das imagens
em tempo real para centrais
específicas, como o Centro de
Operações da PM (COPOM),
garantindo o acompanhamento
instantâneo das ações policiais
em diferentes regiões do Estado e a sincronização dos fatos
com as evidências gravadas.
A expectativa é que as novas câmeras entrem em operação já no primeiro trimestre
de 2021. O contrato de prestação de serviço terá duração
prevista de 30 meses e a estimativa é que o governo do
Estado invista cerca de R$ 1,2
milhão ao mês na operação e
gestão completa do sistema.
Já no início do próximo
ano, será lançado um novo
edital para a contratação de
mais sete mil bodycams. A
meta do governo paulista é al-

PITA FOGO

manter dados como email e telefone celular atualizados.
Se perder o prazo da perícia
ou não conseguir o benefício
mesmo após passar pelo exame
médico, o segurado pode acionar o Judiciário.
REGRAS MUDARAM
NA PANDEMIA
A pandemia de coronavírus
obrigou o INSS a fechar os postos de atendimento em todo o
país. As agências permaneceram fechadas de março a setembro, sem que fossem feitas
perícias médicas neste período.
Com isso, começou-se a liberar o auxílio-doença sem perícia, apenas com o atestado
médico enviado pela internet,
por meio do site ou aplicativo
Meu INSS.
Neste caso, o segurado deveria mandar um atestado válido, com assinatura do médico, registro no CRM (Conselho
Regional de Medicina) e CID
(Classificação Internacional de
Doenças).

Quem seguisse os critérios tinha direito de receber um
adiantamento do auxílio-doença, no valor de R$ 1.045, que é o
salário mínimo válido neste ano.
Para quem tinha média salarial maior, a diferença entre
os R$ 1.045 e o valor final começou a ser paga em outubro.
Quem não recebeu ainda pode
recorrer no instituto para ter os
valores. Já quem não conseguiu
a renda pode tentar novamente,
ao agendar a perícia até meados
de janeiro de 2021.
Nos demais casos, o segurado terá de procurar a Justiça. A advogada Priscila Arraes
Reino, lembra que, para causas
de até 60 salários mínimos (o
que dá R$ 62,7 mil neste ano),
a ação é aberta no JEF (Juizado
Especial Federal).
Neste caso, o trabalhador
não vai precisar de advogado
para ingressar com o processo,
mas é importante ter um defensor, caso o INSS recorra e não
queira pagar o auxílio-doença.

PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO
Em dezembro de 2010, o prefeito Emanoel Mariano Carvalho encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei de termo de acordo de
parcelamento e confissão de débitos previdenciários celebrado pela prefeitura e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.
ASFALTO PARA O JARDIM CAIÇARA
A vereadora Paula Lemos (PSB) reivindicou asfalto no Jardim Caiçara em dezembro de 2.013. A solicitação foi feita através da Câmara
Municipal e endereçada do prefeito Guilherme Ávila (PSDB).
MUSSA PEDIU CAVALARIA DA PM
Há 27 anos o vereador Mussa Calil Neto pediu estudos e providências para a implantação da Cavalaria da Polícia Militar em área
do Frigorífico Anglo. O requerimento foi apresentado na Câmara
em dezembro de 1.993.
UMA QUESTÃO DE OPINIÃO
Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), a prefeitura gastou
um dinheiro desnecessário para piorar a Praça Francisco Barreto.
DESCONTENTES COM A FALTA DOS VIOLEIROS
A falta do programa dominical “Viola & Canturia”, no Mercadão Municipal, neste fim de dezembro, desagradou comerciantes e
frequentadores do local.
EM TEMPOS DE PAPAI NOEL...
... muita gente está esperançosa com o conteúdo do saco do velhinho
barbudo de uniforme vermelho. Há quem acredita em saco mucho.

Doria confirma chegada de mais
5,5 milhões de doses de vacina contra
o coronavírus nesta quinta-feira

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou
para esta quinta-feira (24) a
chegada de insumos para que
o Instituto Butantan assegure
mais 5,5 milhões de doses da
vacina contra o coronavírus.
Além do carregamento
desta véspera de Natal, outros
dois devem desembarcar no
país na última semana do ano,
totalizando 10,8 milhões de
doses em solo brasileiro.
“Com isso, São Paulo
terá até 31 de dezembro, ain-

da este ano, 10,8 milhões de
doses da vacina contra a COVID-19 em solo brasileiro”,
disse Doria. O Plano Estadual
de Imunização começa no dia
25 de janeiro.
O quarto lote de imunizantes chega em voo que irá pousar no Aeroporto Internacional
de Viracopos, em Campinas.
Os carregamentos finais de
2020 estão previstos para os
dias 28, com 400 mil doses,
e 30, com mais 1,6 milhão de
doses. (Foto: O Globo)
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Fundador de Os Independentes será
homenageado com nome de escola municipal
Conhecido como prefeito
do Parque do Peão, José Sebastião Domingos terá seu nome
afixado em uma escola municipal no bairro Vida Nova.
A homenagem foi proposta
pelo vereador Raphael Dutra
(PSD) e aprovada na sessão
ordinária de 7 de dezembro
da Câmara Municipal. “Para
mim um mentor e conselheiro. Foi na associação um
grande líder”, disse Dutra.
Nascido em 1928, de personalidade forte, Zequinha foi
administrador. Sempre acreditou na região, terra fértil,
produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e progresso na agricultura e pecuária.
Mudou-se para Barretos
em 1945 onde estudou no Colégio Soares de Oliveira. Em
1954 foi eleito vereador de
Frutal e depois prefeito.
Na década de 1950 juntamente com outros 20 jovens

solteiros e independentes financeiramente fundaram o
Clube Os Independentes.
A finalidade do grupo deveria ser efetuar uma festa
com tradições sertanejas e
arrecadar recurso financeiro
para entidades assistenciais.
Os festejos deveriam acontecer nas comemorações do aniversário de Barretos.
Em 1958 Zequinha assumiu a presidência do Clube
Os Independentes e, posteriormente, assumiu por três vezes
consecutivas na década de
1970, quebrando um “tabu” de
que o presidente só ficava duas
vezes seguidas no cargo.
Nesses anos em que foi presidente, teve o papel importante nas negociações que deram
origem à aquisição definitiva
da área onde seria edificado o
tão sonhado Parque do Peão.
Em 1968 casou-se com a
professora Abigail Domingos
Machado, no qual tiveram

três filhos.
Zequinha, juntamente com
seu irmão, Octacílio Sebastião
Domingos, montou uma indústria de chapéus de todos os
modelos para a época da década de 1960. Na busca de novos
horizontes comerciais, buscou
importar do Panamá a matéria
prima para confeccionar chapéus
panamá ao público diferenciado.
Participou ativamente da
vida barretense, fez parte do
quadro da Loja Maçônica Fraternidade Paulista, onde ocupou vários cargos. Foi homenageado em 1977, Gente Que
É Notícia, e considerado os 10
mais da cidade na comemoração dos 150 anos de emancipação política de Barretos.
Além disso, recebeu comenda Chico Barreto, em
homenagem concedida pela
Câmara Municipal de Barretos. José Sebastião Domingos
faleceu em 25 de outubro de
2014. (Foto: Mário Assis)

Poupatempo amplia atendimento online e já oferece
mais de 110 opções nos canais digitais do programa
Pelo portal e aplicativo, cidadão pode concluir serviços públicos sem sair de casa
Mantendo o objetivo de facilitar cada vez mais a vida do
cidadão, o Poupatempo ampliou a quantidade de serviços
digitais. Já são 116 opções
oferecidas pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento.
Entre as novidades, estão
consulta de dívida ativa e certidão negativa de débitos, da
Procuradoria Geral do Estado (PGE), acompanhamento
da renovação simplificada da
CNH e defesa de autuação,
do Detran.SP, auxílio moradia
(direitos e recadastramento),
devolução de unidade habitacional, conciliação, emissão
de documentos, entre outros
da CDHU.
De acordo com o diretor
de Serviços ao Cidadão da
Prodesp, Murilo Macedo, são
necessários apenas alguns cliques para os cidadãos solicitarem serviços sem sair de casa.

Os números de atendimentos do programa entre os
meses de agosto e dezembro
deste ano comprovam a tendência de digitalização dos
atendimentos públicos no
Poupatempo.
Dos 6,3 milhões de serviços
prestados no período, 4,2 milhões, quase 70%, foram pelos
canais digitais. Entre os mais
solicitados, estão renovação de
CNH, com 1,2 milhão, Licenciamento de veículos, com 1

milhão, e pesquisa de pontuação, com 610 mil solicitações.
Outros serviços disponíveis são emissão do Atestado
de Antecedentes Criminais,
Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e consulta de
IPVA, por exemplo.
Para atendimentos que ainda
não estão nas plataformas digitais, é importante lembrar que
é preciso agendar data e horário, também pelo site ou app do
Poupatempo. (Foto: Arquivo)

Aumento do ICMS impactará no
preço de alimentos em São Paulo
A necessidade de dinheiro
para ajuste das contas do Estado de São Paulo em função
da pandemia vai impactar diretamente nos pratos da população paulista.
Isso, pelo fato do governo
paulista ter publicado recentemente alguns ajustes que implicarão no aumento da ICMS
para diversos setores, dentre
eles produtos de alimentação.
Serão centenas de setores
impactados, mas a Confirp
Consultoria Contábil separou
alguns relacionados aos alimentos e qual o aumento real
que esses terão nos valores do
tributo:
• Queijos (aumento real de
10,83%);
• Suco de Laranja (10,83%);
• Ave, coelho ou gado bovino,
suíno, caprino ou ovino em pé
e produto comestível resultante do seu abate, em estado
natural, resfriado ou congelado e farinha de trigo, bem
como mistura pré-preparada

de farinha de trigo (10,83%);
• Ovo integral pasteurizado,
ovo integral pasteurizado desidratado, clara pasteurizada desidratada ou resfriada e
gema pasteurizada desidratada ou resfriada (34,29%);
• Leite Longa Vida (27,66%);
• Iogurte e Leite Fermentado
(27,66%);
• Aves/Produtos do Abate em
Frigorífico Paulista (25,00%).
Segundo o diretor executivo da Confirp Consultoria
Contábil, Richard Domingos,
é certo que esse aumento na
carga tributária será repassado
aos consumidores.
“Não tem como esses setores absorverem esses aumentos
tributários sem o consequente
repasse a população, que já
vem sofrendo com os impactos da pandemia”, explica.
Dentro das ações previstas
pelos decretos estão prorrogação para até 31 de dezembro de 2022 do prazo final de
determinados benefícios, a

redução do percentual de alguns benefícios, aumento das
alíquotas com mercadorias
por dois anos, entre outros assuntos.
“Com a mudança, a partir de janeiro, as alíquotas do
ICMS desses produtos terão
consideráveis elevações, tornando ainda mais pesadas
cargas tributárias. Em situação de crise isso se mostra um
novo complicador. Outro ponto é que, certamente, em muitos casos os referidos estabelecimentos repassarão esse
aumento para o consumidor,
encarecendo os preços desses
produtos e serviços”, analisa
Richard Domingos.
Essa majoração está prevista para vigorar por dois
anos, ou seja, até 15 de janeiro
de 2023, segundo os decretos,
restando saber se daqui dois
anos o governo vai publicar
novo decreto restabelecendo
as alíquotas anteriores, fato
que ainda é incerto.

Exames para diagnosticar câncer de pele caem pela metade
A pandemia do novo coronavírus tem impactado no
diagnóstico dos tumores da
pele. Dados do SUS (Sistema
Único de Saúde) apontam redução de quase metade da procura por exames. Até setembro
de 2020, foram 110 mil procedimentos contra 210 mil nos
nove primeiros meses de 2019.
O oncologista Ramon Andrade de Mello, chefe do ambulatório de oncologia clínica
em câncer de pele da Escola
Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de

São Paulo), ressalta que o diagnóstico precoce é fundamental.
“As chances de cura podem cair para 40% ou menos
se a doença não for tratada
logo no início”, aponta o oncologista.
O pesquisador da Unifesp
lembra que o câncer de pele
não melanoma é o tumor mais
frequente na população brasileira, respondendo por 30% dos
diagnósticos de câncer no país.
Dados do Inca (Instituto
Nacional do Câncer) projetam
o diagnóstico de aproximada-

mente 180 mil casos no triênio
compreendido entre 2020-2022.
Pesquisa da Sociedade
Brasileira de Dermatologia
mostra que mais de 60% dos
brasileiros não usam nenhum
tipo de proteção no cotidiano.
“O uso de protetor solar
precisa se tornar um hábito
diário, assim como ocorre com
o uso do álcool gel durante a
pandemia. Além disso, barreiras físicas como bonés, óculos
de sol, entre outros, ajudam a
proteger contra os raios solares”, orienta o oncologista.
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Prefeituras recebem R$ 487 milhões Iniciada a Operação Réveillon e Verão 2021
As ações operacionais envolvem reforço das equipes da Polícia
no terceiro repasse de ICMS do mês Rodoviária,
do DER, da ARTESP e das concessionárias para garantir
O governo do Estado de
São Paulo transferiu na última terça-feira (22) R$ 487,93
milhões em repasses de ICMS
para os 645 municípios paulistas. O depósito feito pela
Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao
montante arrecadado no período de 14 a 18 de dezembro.
Os valores correspondem a
25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base
na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM)
definido para cada cidade.
Os municípios já haviam
recebido R$ 945 milhões nos

repasses anteriores, realizados
em 8 e 15 de dezembro, relativos às arrecadações do período de 30 de novembro a 11 de
dezembro. Com os depósitos
efetuados nesta semana, o valor acumulado distribuído às
prefeituras em dezembro sobe
para R$ 1,43 bilhão.
Os depósitos semanais são
realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo
dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.
Nos onze meses deste ano, a
Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou R$ 26,77 bi-

lhões aos municípios paulistas.
BARRETOS
As quotas parte referentes
aos repasses feitos ao município foram as seguintes: R$
13.859.795,48 em janeiro, R$
9.306.826,77 em fevereiro,
R$ 8.902.190,75 em março,
R$ 4.683.003,22 em abril, R$
4.753.888,23 em maio, R$
6.021.521,08 em junho, R$
5.467.526,99 em julho, R$
6.315.723,15 em agosto, R$
7.525.796,42 em setembro, R$
7.110.399,53 em outubro, R$
6.669.317,76 em novembro e
R$ 5.382.237,70 em dezembro. Um total de 85.998.227,06
até a última terça-feira (22).

Provas do Enem 2020 serão
em janeiro e fevereiro de 2021
As provas do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro de
2021, anunciou o Ministério
da Educação (MEC) na última
quarta-feira (8).
Adiado após pressão de
estudantes e parlamentares
por causa da pandemia de Covid-19, o novo cronograma do
Enem prevê:
Provas impressas: 17 e 24
de janeiro, para 5,7 milhões
inscritos
Prova digital: 31 de janeiro
e 7 de fevereiro, para 96 mil
inscritos
Reaplicação da prova: 24 e

25 de fevereiro (para pessoas
afetadas por eventuais problemas de estrutura)
RESULTADOS: A PARTIR DE 29 DE MARÇO
A nova data foi definida
mais de quatro meses após
a suspensão das aulas presenciais e fechamentos das
escolas em todo o Brasil por
causa da disseminação do
coronavírus.
Segundo o MEC, a data
não prejudicará o ingresso
dos aprovados nas universidades no primeiro semestre de
2021. O MEC também anunciou que um segundo Sistema
de Seleção Unificada, Sisu,

poderá ser aplicado em 2021.
ESCOLHA DE DATA
TEVE ENQUETE
Na semana passada, o
governo divulgou o resultado da enquete que perguntou
aos alunos quando as provas
do Enem 2020 deveriam ser
aplicadas. Entre as três datas
sugeridas, maio de 2021 foi a
mais citada.
Segundo o governo, as
questões do Enem 2020 já
estavam prontas antes da pandemia e o conteúdo continua
sendo o mesmo. Quanto ao
Enem digital, o MEC cogita
que a prova poderá ser totalmente digital até 2026.

segurança e maior conforto nas rodovias paulistas na temporada de verão

Teve início na última segunda-feira (21) a Operação
Réveillon e Verão 2021, que
conta com o reforço no Policiamento Rodoviário Estadual, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP)
e das concessionárias nas rodovias do Estado.
As ações operacionais conjuntas vão acontecer até o dia
17 de fevereiro de 2021 e têm
o objetivo de garantir maior
segurança e conforto aos usuários que forem viajar para as
festas de final do ano e em toda
a temporada de verão.
Mesmo com a operação,
o Governo de São Paulo reforça a importância de evitar
viagens desnecessárias e a exposição ao risco de contaminação por COVID-19.
Além dos reforços operacionais e de fiscalização para
atendimento aos usuários e
monitoramento das rodovias
mais movimentadas, as medidas visam minimizar os impactos causados pelo aumento
do fluxo de veículos.
Isso porque, do dia 21 ao
dia 4 de janeiro, estão previstos mais de 3,5 milhões de
veículos nas rodovias litorâneas do Estado de São Paulo.
Além disso, durante toda a
temporada, a expectativa na
movimentação é de 700 mil
veículos por final de semana.

Por isso, as rodovias estaduais contarão com o uso
de drones, que permitem às
equipes de campo um melhor
tempo de resposta e tomadas
de decisões, além de 1.818
câmeras de fiscalização, que
abastecem os centros operacionais 24 horas por dia, e 551
sensores de tráfego.
Haverá, ainda, reforço de
equipamentos e recursos com
apoio de viaturas e veículos em campos estratégicos,
caminhonetes de inspeção,
guinchos leves e pesados, entre outros.
Nas redes sociais serão
divulgados os melhores horários para pegar a estrada e as
condições de tráfego para permitir que os usuários se programem. Os painéis de mensagens variáveis espalhados
pelas estradas de São Paulo,
também passarão informações e alertas aos motoristas.

MELHORES HORÁRIOS
PARA VIAJAR
Nesta véspera de natal,
quinta-feira (24), o melhor horário para viajar será entre 00h
e 6h. Já na sexta, dia do Natal,
a estrada estará mais livre entre
02h e 06h. Entre os dias que antecedem o Reveillón, os melhores horários para viajar ficam
entre 00h e 7h e 22h e 00h.
Na véspera do ano novo, 31
de dezembro, o melhor horário
fica entre 00h e 5h. Já no dia 1º o
ideal é entre 02 e 06h. Até o dia 4
de janeiro, os melhores horários
ficam entre 00h e 6h e 22h e 00h.
A ARTESP e as concessionárias reforçam em mensagens
nos painéis eletrônicos das rodovias alertando sobre a importância do isolamento social
como forma de conscientizar
motoristas e passageiros a ficarem em casa e contribuir de
maneira decisiva para evitar a
contaminação pela COVID-19.
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Bolsonaro sanciona lei que altera
crime de denunciação caluniosa
Foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (21), a lei
14.110/20, que confere nova
redação ao crime de denunciação caluniosa previsto no
Código Penal.
No início de dezembro, o
plenário do Senado aprovou,
por votação simbólica, projeto
que altera a descrição do crime
cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, a chamada
denunciação caluniosa.
O crime será configurado

quando denúncias falsas levem
efetivamente à instauração de
processos, ações ou investigações policiais contra quem foi
injustamente denunciado.
“Não é mais todo e qualquer expediente administrativo, como uma notícia de fato
ou sindicância, que pode ser
enquadrado como investigação para fins de caracterização da denunciação caluniosa. Agora será necessário que
o procedimento, o processo,
a ação instaurada em decorrência da denúncia falsa tenha

caráter sancionador e acusatório, e não meramente investigativo”, esclareceu, em seu
parecer, o relator da matéria,
senador Angelo Coronel.
Conforme o relator, o crime de denunciação caluniosa
“reflete o mais alto grau de um
fenômeno cada vez mais presente em nossa sociedade, que
é a mentira como instrumento
de pressão, de política corrompida e, até mesmo, de práticas
negociais descabidas”. O texto
foi sancionado pelo presidente
da República sem vetos.

Valor do IPVA 2021 já está
disponível para consulta
Proprietários podem conferir o valor do imposto na rede bancária credenciada
e no portal da Secretaria da Fazenda com o número do Renavam e placa

Os proprietários de veículos registrados no Estado de
São Paulo podem conferir o
valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 em toda
a rede bancária, além do portal
da secretaria da Fazenda.
A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet
ou diretamente nas agências,
bastando informar o número
do Renavam.
No portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/ipva/), a consulta é
possivel mediante o número
do Renavam e placa do veículo. Também é no portal da
Fazenda que proprietários de
veículos para pessoas com deficiência (PCD) poderão consultar se permanecerão com o
benefício de isenção do IPVA
ou se já deverão se programar
para pagar o imposto de 2021.

O proprietário tem
até a data de vencimento da placa para
quitar o imposto em
cota única, com desconto, ou pagar a
primeira parcela do
tributo.
A partir de 4 de janeiro de 2021, o contribuinte que desejar
também pode optar
pelo licenciamento
antecipado e realizar
o pagamento, independentemente
do
número final da placa
do veículo:
• em cota única,
até o dia 20 de janeiro de 2020, com desconto de 3%;
• em cota única, até o dia
25 de fevereiro de 2020, sem
desconto;
• até o dia 22 de março de
2020, relativamente ao pagamento da terceira parcela,

quando tenha ocorrido a opção pelo parcelamento.
Quem deixar de recolher
o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso
e juros de mora com base na
taxa Selic. Passados 60 dias,
o percentual da multa fixa-se
em 20% do valor do imposto.

Saiba como aproveitar as festas
de final de ano com equilíbrio
Fim de ano chegou e com ele
a alimentação muda, o cardápio
inclui algumas iguarias, os horários ficam mais flexíveis.
E nessa época são comuns
também os excessos com alimentação e bebida, por exemplo. Relaxar faz bem, mas os
cuidados com a saúde não podem ser esquecidos.
Para ter um fim de ano
agradável, devemos ficar
atentos em relação à qualidade de tudo o que consumimos.
É fato que levamos à mesa alimentos que não fazem parte
do nosso dia a dia, sem falar
na quantidade.
Neste clima de festa, quem
se lembra da microbiota?
Ter equilíbrio nas escolhas
é essencial. Uma alimentação
exagerada, com excesso de

gorduras, açúcares e pouca
ingestão de fibras, causa um
desequilíbrio no intestino,
afetando assim o bom funcionamento do nosso organismo.
Segundo o gastroenterologista, Dan Waitzberg, coordenador de Nutrologia do Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (ICESP) e do Laboratório Metanutri da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP),
“os microrganismos presentes
na nossa microbiota intestinal
se alimentam de um conjunto
de alimentos que incluem as
fibras dietéticas, presentes em
alimentos como grãos e cereais, por exemplo”.
Iniciar a refeição pela salada e trocar o arroz branco
pelo integral também ajuda a

diminuir possíveis exageros.
Assim, para ter um fim de ano
agradável, o ideal é incluir na
ceia alimentos como saladas,
vegetais e frutas.
O médico recomenda que
na ausência desses alimentos,
inclua o consumo de fibras
nas diversas apresentações
disponíveis.
O uso de probióticos é um
grande aliado nesta época do
ano, pois eles ajudam a repovoar o intestino com novas
bactérias e micro-organismos
saudáveis.
Lembre-se também de beber água. O ideal são 2 litros
de água por dia. Dar um sabor diferente com rodelas de
limão, laranja, hortelã e até
mesmo canela ajuda a criar o
hábito de beber água.

Edital do FIES para o primeiro
semestre de 2021 já está disponível
Já está disponível para
consulta o Edital do Fundo
de Financiamento Estudantil
(FIES) para o primeiro semestre de 2021. Para os seis
primeiros meses do ano que
vem, o Fies não contará com
as notas do Enem de 2020.
Desta forma, podem participar os candidatos que obtiveram média mínima de 450
pontos e nota acima de zero
na redação dos exames de
2010 a 2019.
Segundo o Ministério da
Educação, as inscrições vão
de 26 a 29 de janeiro. Já os resultados estarão disponíveis a
partir do dia 2 de fevereiro de
2021. O candidato que não for
convocado na chamada única
regular já estará automaticamente na lista de espera.
A complementação da
inscrição dos pré-selecio-

nados ocorrerá em chamada
única, de 3 a 5 de fevereiro,
e a convocação por meio da
lista de espera de 3 a 18 de
março de 2021.
A pessoa interessada deverá realizar o cadastro, ex-

clusivamente, pela internet,
por meio do sistema de seleção do Fies. Ao efetuar o
cadastro, o candidato poderá
escolher até três opções de
cursos, instituições e turno
por ordem de preferência.
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