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REFORMA DA PREVIDÊNCIA: MAIS POBRES FINANCIAM APOSENTADORIA DOS MAIS RICOS - “João Badari, advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, explana suas observações (perdas e ganhos)
sobre a Reforma da Previdência, que completa dois anos no próximo dia 13 de novembro. Segue.”
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Sindicato vai às ruas e às redes contra
demissões no Mercantil do Brasil
Para denunciar e reivindicar
medidas imediatas do Banco
Mercantil do Brasil em relação
à onda de demissões e reestruturações deflagradas pelo banco, o Sindicato dos Bancários
de Barretos realizou, na manhã

desta quinta-feira (4), uma manifestação pública nas intermediações da agência localizada
na região central de Barretos.
“Em tempos de pandemia,
clientes do Mercantil, em sua
maioria beneficiários e pensio-

nistas do INSS, vêm sofrendo
com atendimento precário, superlotação e filas enormes nas
portas e interior das agências”,
denunciou o presidente do Sindicato, Marcelo Martins.
Página 6

ACIB e Sincomercio preparam
Semana do Freguês e Black
Friday no comércio de Barretos
A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) e o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista)
promovem de 22 a 26 de novembro a “Semana do Freguês 2021” no comércio de
Barretos, junto com a promoção “Black Friday 2021” que
acontece em 26 de novembro,
última sexta-feira do mês.
Descontos, promoções e
atrativos de compra em todos
os segmentos para o público
em geral. As promoções trarão ainda oportunidade aos
lojistas na retomada da economia após as grandes dificuldades enfrentadas durante
a pandemia da Covid-19.
Para a presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, as promoções de novembro possibilitam ainda mais ânimo para o
comércio de Barretos.
“As promoções deste mês
são uma oportunidade para o

Frei Gilson anima a
Jornada Diocesana
da Juventude
nesta sexta-feira
cliente comprar por um preço
menor, antecipar presentes de
Natal ou realizar aquele desejo especial de compra. Para os
lojistas representam incentivo
para investimento no setor, que

vem crescendo gradativamente
em 2021, especialmente com
a abertura do comércio, mas
mantendo as medidas de distanciamento social e de combate à pandemia”, disse Rossini.

Aconteceu na sexta-feira,
29 de outubro, a posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão de Ética da Associação
Os Independentes para gestão
2021/2022. A cerimônia foi
realizada no Parque do Peão e
marcou o início da 11ª gestão
como presidente do empresário Jerônimo Luiz Muzeti (foto).
“Temos muita esperança que
2022 será um ano de retomada para os eventos e já temos
boas perspectivas. Mesmo com
a pandemia, não deixamos de
trabalhar, planejar e projetar a
retomada. O que faz com que
tenhamos mais segurança logo
no início dessa volta”, declarou
Muzeti, emocionado.

Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar de
Barretos conclui curso de aperfeiçoamento de oficiais
No dia 24 de setembro deste ano, a Capitão PM Esther,
concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO),
curso destinado a Capitães
PM, e habilitando-os à ascensão ao oficialato superior (promoção a Major e, posteriormente, a Tenente Coronel).
O conteúdo programático
do curso visa ao exercício das
funções de oficiais de estado-maior e ao assessoramento
no planejamento das missões
legais atribuídas à corporação,
com duração de seis meses.
O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) foi

juridicamente
reconhecido
como curso de Mestrado em
Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública, mediante a Lei Complementar nº 1036. Após a conclusão do curso, a Capitão PM
Esther retornou às suas atividades normais no Comando
da 1ª Cia/PM do 33º BPM/I.
Em nota, os integrantes do
33º Batalhão de Polícia Militar
do Interior, de Barretos e região,
emitiram os cumprimentos de
“Parabéns à Capitão PM Esther,
por mais um degrau alcançado”
na corporação da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

Papai Noel chega no próximo domingo no North Shopping
e abre oficialmente a temporada de Natal em Barretos
Na região de Barretos, há onze anos, a chegada do Papai Noel
no North Shopping é aguardada por crianças e adultos, como um renascimento da magia que cerca o clima natalino. No próximo domingo,
dia 7, um dos mais simbólicos personagens desta temporada chega
ao shopping, em uma cerimônia contida, devido ainda às restrições
impostas pela pandemia do COVID-19. A decoração deste ano tem
como tema “Natal dos Presentes”. Com o máximo de realismo, o Papai
Noel do North Shopping realizará, até a véspera de Natal, sessões de
foto em seu trono, ouvindo atenciosamente cada pedido de presente,
de crianças de todas as idades, inclusive daquelas que são chamadas
de “adultos”, mas que para o Bom Velhinho continuam tendo o direito
de sonhar, como qualquer criança. Além disso, o Papai Noel distribuirá
doces de amendoim famosos por sua marca consagrada, os Dadinhos,
que fizeram sucesso nos anos anteriores e voltam nesta temporada
natalina para a alegria de quem aguarda o carinho do Noel, segundo
Ricardo Marques, gerente do shopping (foto).
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Os Independentes
empossa diretoria,
comissão de ética e
conselho fiscal

Página 5

Com o tema “Escolheis hoje a quem quereis servir” (Josué
24,15), e os ingressos esgotados, o Setor Juventude da Diocese
de Barretos promove nesta noite de sexta-feira (5), a partir das 19
horas, no Recinto Paulo de Lima Corrêa, a Jornada Diocesana da
Juventude, com a participação do Frei Gilson.
Página 7

VESTIBULINHO ETEC

A ETEC “Coronel Raphael Brandão” de Barretos e o Centro Paula Souza anunciaram a realização do Vestibulinho para
cursos técnicos gratuitos. As inscrições estarão abertas até as
15 horas do dia 30 de novembro pelo www.vestibulinhoetec.
com.br. Os interessados podem concorrer a vagas do seguintes
cursos técnicos: Administração – 40 vagas à noite; Enfermagem- 40 vagas à tarde; Mecânica – 40 vagas à noite; Nutrição
e Dietética – 40 vagas à noite; Química – 40 vagas à noite; Recursos Humanos – 40 vagas à noite; Segurança do Trabalho –
40 vagas à noite; e Serviços Jurídicos – 40 vagas à noite. Mais
informações pelos telefones (17) 3322-2341 e 3323-1099.
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Editorial

Reforma da Previdência: mais pobres
financiam aposentadoria dos mais ricos
João Badari, advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith,
Badari e Luchin Advogados, explana suas observações (perdas e ganhos) sobre a Reforma
da Previdência, que completa dois anos no próximo dia 13 de novembro. Segue.

A obrigatoriedade de uma
idade mínima de 65 anos para
a aposentadoria de homens e
de 62 para mulheres, imposta
pela Reforma da Previdência,
que completará dois anos no
próximo dia 13 de novembro,
fará com que um grande número de pessoas, notadamente
as mais pobres, contribua com
o financiamento de um sistema ao qual não terão acesso.
A população de periferias
urbanas ou das zonas rurais
precisa entrar no mercado de
trabalho mais cedo, vivendo
em situação mais precária, trazendo também uma diminuição
em sua expectativa de vida, que
gira em torno dos 60 anos.
Portanto, boa parcela dos
mais carentes não poderá usufruir da tão sonhada aposentadoria. São essas pessoas que
mais precisam das garantias
da Seguridade Social, formada pelo tripé: Saúde, Assistência Social e Previdência.
Os mais necessitados terão
as maiores dificuldades para
acessar a aposentadoria.
Por outro lado, moradores
de bairros nobres de grandes
cidades, que têm melhores

condições de renda, vivem
cerca de 80 anos e contam
com o benefício por mais
tempo, com a contribuição
dos mais necessitados.
Tal conclusão fica mais
clara na edição de 2021 do
Mapa da Desigualdade, divulgado no dia 21 de outubro
pela Rede Nossa São Paulo.
O levantamento anual traz
indicadores de meio ambiente,
mobilidade, direitos humanos,
habitação, saúde, educação,
cultura, esporte, trabalho, renda
e infraestrutura, mas também
contribui para entender como
as novas regras colocaram uma
boa parcela dos trabalhadores
em um limbo previdenciário.
Segundo o documento, os
moradores de 15 dos 96 distritos da capital paulista têm
expectativa média de vida
inferior a 63 anos, o que significa que, na média, eles vão
contribuir com a Previdência
Social e financiar o benefício
dos mais ricos. Todos habitam alguns dos bairros mais
pobres, com infraestrutura
deficitária e mais distantes do
centro paulistano.
Na comparação entre ex-

tremos, o morador do bairro
periférico Cidade Tiradentes,
na zona leste, tem a menor
idade média ao morrer, com
58,3 anos. Já no rico bairro
paulistano Alto Pinheiros, a
expectativa média de vida da
população é de 80,9 anos, o
que significa praticamente 16
anos de aposentadoria.
O tempo mínimo de contribuição para os homens
subiu de 15 para 20 anos, e
como a população mais pobre
possui maior dificuldade em
conseguir empregos registrados, também sofrerá mais
para atingir o mínimo de 20
anos de contribuição os homens que ingressaram no sistema após a vigência da reforma, outro fator que dificulta o
acesso à Previdência.
Ainda, os dados do Mapa
da Desigualdade refletem a
realidade da maior cidade brasileira, também com a maior
quantidade de empregos.
Ter apenas aposentadoria
por idade mínima no Brasil,
diante das peculiaridades territoriais e sociais, é um grande
fator de desigualdade que vai
contra tudo o que se buscou

com o artigo 194 da Constituição Federal, que trata da
universalidade da cobertura e
do atendimento da Seguridade Social, com uniformidade
e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais. E, certamente,
essa desigualdade também
se reflete nas periferias e nas
áreas rurais de todo país.
Em vez de combater privilégios, a reforma feita a toque
de caixa prejudicou os mais
pobres. O Governo Federal, ao
não ouvir a sociedade de uma
maneira mais aprofundada,
acabou deixando os mais necessitados desamparados com
essa reforma e a imposição de
uma idade mínima elevada.
Muitos, os que mais precisam, não conseguirão se aposentar com essas novas idades
de corte. As pessoas que começam a trabalhar mais cedo,
as mais humildes, provavelmente não desfrutarão da aposentadoria.
A discussão para uma readaptação precisa começar,
para evitar que o sistema previdenciário seja mais um motor de desigualdades no país.

Opinião

Por que falar sobre as emoções?

Quatro dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia
Mais do que em outros
tempos, temos lido, ouvido e
comentado sobre o quão fundamental tem sido identificarmos o que estamos sentindo e
podermos falar, livre de julgamentos, sobre tais sentimentos.
Tantos têm sido os estudos
que abordam a importância de
nós adultos trabalharmos nossas
emoções, identificando-as, entendendo-as e também criando
estratégias para lidar com elas.
E nossas crianças? Será que
já nascem sabendo lidar com
essas emoções, já que cada vez
mais esses pequenos surgem
com mais destreza, inteligência
e competências??? Só que não!!!
Há alguns anos os órgãos
ligados à Educação vêm discutindo a reformulação curricular
e em 2018 foi homologada pelo
CNE (Conselho Nacional de
Educação) a nova BNCC (Base
Nacional Comum Curricular).
Desde então, as escolas e seus
educadores se debruçaram sobre o
documento e sua implementação no
âmbito escolar. Mas, qual não foi a
surpresa, ao descobrir que havia um
campo dentro das competências
curriculares que se destinava exclusivamente ao desenvolvimento das
habilidades socioemocionais.
Ops… isso não fazia parte do
currículo antes? Pois é. Não!!!
Estudiosos ligados ao campo da neurociência aplicados
à educação descobriram que
nosso cérebro responde a estímulos se emocionalmente esti-
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vermos acolhidos e respeitados
em nosso desenvolvimento integral. Ou seja, não somos só
uma esponja pronta para absorver conteúdos, mas sim seres
que necessitam ter seus sentimentos respeitados e acolhidos,
para que possamos aprender.
Então, é possível aprender
a se relacionar, a expressar seus
sentimentos, a saber administrá-los para adquirir bem-estar, autocontrole e autorregulação, que
farão com que a convivência em
sociedade seja bem-sucedida?
Sim, certamente, e o melhor
é saber que as habilidades são
ensinadas e esse é o papel dos
educadores, sejam eles, pais,
professores, avós ou demais
cuidadores dos pequenos.
Parece mais difícil do que
realmente é, por isso compartilhamos aqui quatro dicas que podem ser trabalhadas no dia a dia.
MOSTRE QUE VOCÊ
TEM SENTIMENTOS
Sim, conversar com as crianças e expressar o que você sente
e como faz para lidar com isso é
uma forma natural de mostrar a
eles que é permitido sentir! Por
exemplo: você está muito frustrado porque não conseguiu entregar
algo no trabalho no prazo determinado. Conte para eles o porquê
você se sente assim, o que o levou
a não conseguir e como vai agir
numa próxima vez.
PROMOVA TEMPO PARA
JOGOS QUE FALEM
DAS EMOÇÕES
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis,
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e
tem alcance de 12 mil leitores.

Se você achar difícil chegar
na sua criança ou adolescente
para falar sobre sentimentos,
utilize recursos como jogos, que
facilitam o caminho e promovem
o diálogo e diversão de forma lúdica. Além de ganhar um tempo
de qualidade onde todos estarão
envolvidos, você também estará
conversando e descobrindo outras formas de tratar o tema.
CONTE HISTÓRIAS
DE QUANDO VOCÊ
ERA PEQUENO
As nossas vivências geram interesse por parte dos nossos pequenos, pois eles entendem que você
também passou por situações diversas. Podem ser coisas engraçadas, felizes, situações de medo, de
dor… enfim, seja verdadeiro e isso
irá criar cada vez mais aproximação entre vocês e também estarão
exercitando a empatia.
NÃO REPRIMA OS
SENTIMENTOS DELES
Quando uma criança ou adolescente chora, se isola, ou faz
birra, ele está querendo te mostrar
algo. Mesmo sendo difícil acolher esses momentos, lembre-se
que você é o adulto e às vezes um
simples abraço ou um “eu entendo
você, mas podemos fazer de outra
maneira”, já será suficiente para
mostrar que você entende e acolhe.
Ouça você e os que te rodeiam, se
permita ser quem você é e abra espaço para os outros saberem que
você os entende e aceita.
Esse processo traz equilíbrio
e leva ao bem-estar. Vamos?!

Adriana Gardel - Apaixonada pela
educação, caminhando pelo universo
da pedagogia e psicopedagogia há
38 anos e, sempre curiosa, buscou
na neurociência mais fundamentação
para entender e atuar na formação
dos pequenos. Trajetos em escolas
pela educação infantil, fundamental I,
coordenação e orientação educacional,
mas acima de tudo mãe do Gui e do
Fred, suas grandes inspirações de
vida. Ah, e vovó do Gabriel.
Valéria Rezende - Mãe da Carol, do
Augusto e do Vinícius, vó do Gabriel,
desbravadora quando o assunto é
comportamento e relacionamentos
humanos. Acredita na família como
base para o desenvolvimento integral
do ser humano melhor.
Carolina Vieira - Viajante e curiosa,
novos desafios e necessidades
de adaptação são o que mais a
motivam. Confia que a chave para
um ser humano mais preparado
para um mundo feliz está na
infância e no afeto familiar. Carol
é mamãe de primeira viagem do
Gabriel. Comunicóloga formada pela
UFJF, especialista em Marketing
pela Ibmec e Neurociências e
Comportamento pela PUC-RS.
Educadora Parental com foco em
Disciplina Positiva e CNV.

PAINEL

BOA PRAÇA
Sempre atento, este colunista
ouviu em uma cafeteria elogios
ao deputado estadual, Sebastião Santos (Republicanos). Tido
como “boa praça”, o moço conseguiu transitar nos governos
de Emanoel Carvalho, Guilherme
Ávila e Paula Lemos. Tem ainda a
simpatia de Uebe Rezeck.

LÍDER DA PREFEITA
Vereador Paçoca (SD) se destaca dia após dia em Barretos
como o grande líder da prefeita
Paula Lemos (DEM).
COMO FICA?
Para o TSE, o União Brasil ainda não existe. Porém, caso vier a se
concretizar, quem vai mandar no
diretório municipal? De um lado
tem a turma do Renato Peghim,
no DEM. E no outro tem a do vereador Fabrício Lemos, no PSL.
NO BREU
Quem anda por Barretos à
noite nota que a Praça Francisco
Barreto está no escuro. Na noite de quarta-feira (3) a Praça da
Criança e a Via Conselheiro Antônio Prado, entre o viaduto ao batalhão da PM, estava um breu só.
MEU NOME É TRABALHO
Eloisa Prado (Podemos) tem
surpreendido e parece que trabalha mais que o prefeito Tuta
(PTB). A vice-prefeita é quem
tem feito as articulações e viajado intensamente para buscar
recursos para Colômbia (SP).
ANSIEDADE EM ALTA
Falando nisso, membros do
DEM andam ansiosos pelo anúncio da candidatura do ex-prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, para deputado estadual.

sol, Edson Ermenegildo (PSDB),
se posicionaram a favor da implantação de pedágios. “Nenhuma concessão de rodovia existe
sem pedágio”, disse Edson.
NA PAUTA
O Parlamento Regional é composto por 37 municípios da Região
Metropolitana de Rio Preto. Na
pauta do encontro constam temas
como os novos e polêmicos pedágios na região, assim como questões
relacionadas à mobilidade, saneamento, saúde e segurança pública.
ONDE A VACA VAI...
Presidente Jair Bolsonaro
está em dúvidas se filia ao PP ou
PL. Em qualquer um dos partidos que se filiar vai causar uma
grande reviravolta no diretório
municipal de Barretos.
COLOU NO GOVERNADOR
Durante maratona de Carlão
Pignatari (PSDB) na região de São
José do Rio Preto, na semana passada, Geninho Zuliani (DEM) colou
no governador em exercício e mostrou que a parceria entre os dois
para a eleição de 2022 está muito
além de questões partidárias.
TODO PODEROSO
O comunicador José Luiz Datena começa dar sinais de que
terá alguém com muito poder
como primeiro suplente na chapa ao Senado pelo PSD.
SE ARREPENDIMENTO MATA
Sérgio Moro não se perdoa
ter abandonado a magistratura
para fazer política. Ele sabe que
estaria no Supremo no lugar do
Nunes Marques.

TURISMO ANO INTEIRO
Dados divulgados pela prefeitura informam que o município de Olímpia recebeu mais
de 70 mil turistas somente neste
feriadão de Finados.
PEDÁGIOS SIM
Durante reunião do Parlamento Regional em Mirassol (SP)
dia 29, os prefeitos de Olímpia,
Fernando Cunha (PL), e de Miras-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original...” (Albert Einstein)

Sabrina dos Santos, é funcionária do Minerva, e comemorou mais
um aniversário quarta-feira (03). A escorpiana foi muito cumprimentada por seus amigos e familiares, onde o carinho especial ficou
por conta dos pais Cacilda e Eli, e de Lilian Borges. Parabéns Sá!

A quarta-feira (03) foi dia de parabenizar o cantor Júlio Saraiva.
De voz potente e repertório variado, Júlio encanta todos com seu
carisma e talento por onde passa. Ele passou a data recendo o
carinho da namorada Renata Fázio, dos pais Durval e Vilma, da
irmã Cíntia e da sobrinha e afilhada Maria Helena. Felicidades!

Quem completou idade nova quarta-feira (03), foi Adriana
do Carmo. A empresária do segmento de lanchonete e
restaurante, passou o dia recebendo milhares de
cumprimentos, e todo o carinho dos filhos, Ana Beatriz e
José Otávio, e do marido Claudinei. Parabéns Dri!

O empresário e rei das trufas,
Maycon Hugo Farias, chegou na
maioridade, completando seus
18 anos terça-feira (02). O bom de
vendas, comemorou a data ladeado pelos pais Vilmar e Tatiane, pelos irmãos Ruan Augusto e Wilmar
Pablo, e pela namorada Ana Luísa
Dias. Parabéns!
Janaina da Silva, baiana do coração
barretense, comemorou idade nova no
último dia 28 de outubro. Muita querida
por todos, o que não faltou foi felicitações
pela data tão importante. O carinho ficou
por conta de sua mãe Eva, de seu paidrasto Cascatinha (foto), de seus familiares e
amigos especiais. Parabéns Jana!

Zebinho Aníbal e sua amada Rovani Alves em momento há dois, no Restaurante da Marcela. Para ficar tudo ficar perfeito não faltou comida boa, cerveja gelada, tudo isso apreciando a natureza às margens do Rio Pardo.
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POLÍTICA

Após pedido de Paulo Correa,
bairro San Diego terá feira livre
Em resposta aos questionamentos do vereador e presidente da Câmara de Barretos, Paulo Correa (PL), sobre
a instalação de feira livre
no bairro San Diego (Vida
Nova), o secretário municipal
de Indústria, Comércio e Emprego, Roberto Arutim, informou que o local para realização da feira livre foi aprovado
pela comissão de feirantes e o
dia escolhido foi todas quintas-feiras, das 16 às 22 horas.

A secretaria informou, ainda, que está aguardando documentação pela comissão
de feirantes para solicitar à
CPFL a instalação dos postes
de energia elétrica no local.
“Após ser procurado por
munícipes que pediram a realização de feira livre na região
do bairro San Diego, encaminhei requerimento à administração municipal em maio e
o pedido foi atendido”, disse
Paulo Correa.

Ricardo Bodinho aponta estragos na Região
dos Lagos causados pelas fortes chuvas
O município de Barretos
foi assolado recentemente
com fortes chuvas, que causaram vários estragos em residências e nos logradouros
públicos, principalmente, na
Região dos Lagos.
Por esta razão, o vereador
Ricardo Rocha “Bodinho”
(PP) esteve na Região dos Lagos e constatou muitos danos.
Por meio de requerimento
o vereador questionou a administração municipal de quem é
a responsabilidade de fazer os
reparos dos estragos causados
na Região dos Lagos pela enxurrada das recentes chuvas
fortes que caíram no município, bem como de proceder o
desassoreamento dos lagos.
Caso seja da adminis-

tração, Bodinho quer saber
quando serão procedidos os
reparos, bem como quando
serão tomadas providências
para evitar novos danos no local e, caso seja de terceiros,
quando serão acionados os
responsáveis para proceder as
providências cabíveis ao caso.
Na propositura, o vereador
ressalta que, lagos e rios assoreados podem impactar as áreas
do entorno e causar enormes
transtornos para a população.
“Existe a necessidade da
execução do serviço de desassoreamento do local, visando
impedir o transbordamento
em face das chuvas constantes, bem como consertar todo
o estrago feito pelas recentes
chuvas”, disse Bodinho.

São Paulo registra queda
de 93% de mortes por
Covid-19 desde abril
Óbitos provocados pelo coronavírus chegam a 62 no último
dia 2 de novembro, ante 890 registrados no dia 1º de abril
O governador João Doria anunciou na última quarta-feira (3) que o estado de
São Paulo registrou, no último dia 2 de novembro, queda
de 93% das mortes por Covid-19 ante o início de abril.
Com o avanço da vacinação, São Paulo também teve
em outubro o mês com menos
óbitos provocados pelo coro- tou no total mensal mais bainavírus desde abril de 2020, xo de mortes por Covid-19
ainda no início da pandemia.
dos últimos 18 meses. Da“É uma queda sensível dos do sistema Sivep-gripe
graças ao avanço da vacina- do Ministério da Saúde, que
ção. É uma vitória da ciên- contabiliza óbitos por corocia, da vacina e da vida”, navírus em todo o país, reafirmou Doria. “Temos bons gistram 2.192 mortes em São
índices acumulados nas últi- Paulo em outubro - antes, o
mas nove semanas aqui em menor registro era o de abril
São Paulo e a razão é a vaci- de 2020, com 2.239 óbitos.
nação. São Paulo é o estado
“Os números são reflexo
que mais vacina no Brasil”, da campanha de vacinação
reforçou o governador.
no estado de São Paulo, que
Na última terça-feira (2), a tem hoje mais de 72 milhões
Secretaria de Estado da Saúde de doses aplicadas. É fundacomputou 62 mortes por Co- mental que quem precisa da
vid-19 em São Paulo. O regis- segunda dose vá aos postos
tro verificado no último dia 1º de vacinação para estar tode abril foi de 890 pacientes talmente imunizado”, disse o
infectados pelo coronavírus secretário de Estado da Saúque não resistiram à doença.
de, Jean Gorinchteyn.
O avanço da vacinação
No total, São Paulo
em São Paulo é decisivo tem hoje 152.098 mortes
para a queda expressiva de e 4.407.756 casos de Comortes causadas pela Co- vid-19. Destes, 4.237.381
vid-19 no estado. A propor- tiveram a doença e já esção da população adulta com tão recuperados, incluindo
esquema vacinal completo 455.740 que foram internasaiu de 3,6% em 1° de abril dos e receberam alta hospara 88% até o início da tar- pitalar. A taxa de ocupação
de da quarta (3).
dos leitos de UTI no estado é
A ampla cobertura vacinal de 25,94% e na Grande São
em São Paulo também resul- Paulo é de 34,9%.

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

ALVARÁ DO CREMATÓRIO DE ANIMAIS
Informações sobre alvará de funcionamento do crematório
de animais, localizado no sítio Espírito Santo, foram requeridas à prefeitura pelo vereador professor Adilson Ventura (PL).
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
A revitalização da Praça São Sebastião, localizada na rua
6, entre as avenidas 19 e 21, foi solicitada pelo vereador Vagner Chiapetti (REP).
PARA ONDE VÃO AS MULTAS DAS QUEIMADAS
O vereador Ricardo Bodinho (PP) quer saber se a prefeitura repassa os valores das multas de queimadas urbanas
para o Corpo de Bombeiros.
PARA ACABAR COM O ESCURINHO
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador
Rodrigo Malaman (PSDB) que cobra a CPFL (Companhia
Paulista de Força de Luz) vistoria “minuciosa” em diversas
ruas da cidade para a troca de lâmpadas queimadas.
MAIS PRAZO PARA A ANISTIA
Vereador Eduardo do Mercado (REP) quer prazo para a concessão de anistia para regularizar construções no município.
UMA AJEITADA NO TRÂNSITO DO VIDA NOVA
A revitalização completa do trânsito no bairro Vida Nova
é defendida pelo vereador Juninho Bandeira (PL).
UM CAMPINHO NO JARDIM CALIFÓRNIA
A instalação de um campo de futebol no Jardim Califórnia é
reivindicada pelo vereador professor Raphael Silvério (PSDB).
A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DA JARI
O vereador Chafei Neto (MDB) pediu várias informações
sobre a JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações). Entre elas, quais os critérios adotados para a definição
de seus componentes.
ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA DEFICIENTES
A instalação de Academias ao Ar Livre para pessoas com
deficiência ou a instalação de equipamentos adaptados nos
locais já existentes é o teor de requerimento do vereador Paçoca (SD) aprovado pela Câmara Municipal.
EM TEMPOS DE SEMANA DE PAGAMENTO
... seu dinheiro vai dar para chegar até o fim de novembro?

Superintendente do
Secretaria define
SAAE Barretos é eleito
calendário para o ano letivo
um dos três vicepresidentes do Regional de 2022 na rede estadual
São Paulo da Assemae

Durante reunião virtual no
último final de semana de outubro, o superintendente do
Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Barretos, o engenheiro Civil Waldo Villani
Júnior, foi eleito um dos três
vice-presidentes da Regional
São Paulo da Assemae (Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento).
A Assemae é uma organização não governamental
sem fins lucrativos, criada
em 1984, que busca o fortalecimento e desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira dos
Serviços Municipais de Saneamento, responsáveis pelos
sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário,
manejo dos resíduos sólidos e

drenagem urbana.
Além de uma sede nacional, localizada em Brasília
(DF), a entidade possui 13
regionais distribuídas em território nacional, entre elas, a
Regional São Paulo.
“Não é êxito meu, mas uma
nova conquista para o município de Barretos que avança,
rumo aos 50 anos, para voltar
a se fortalecer como uma autarquia que preste os serviços
de saneamento básico da maneira como a população espera. No início do ano, a nossa
prefeita Paula Lemos foi eleita
presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Baixo Pardo/
Grande, então, temos grandes
oportunidades de Barretos se
revigorar nesta área”, comentou Waldo Villani Júnior.

O governo de São Paulo
detalhou nesta semana, o calendário definido pela Secretaria Estadual de Educação para
o ano letivo de 2022 em toda a
rede estadual de ensino. As aulas para cerca de 3,5 milhões
de alunos ocorrerão entre 2 de
fevereiro e 23 de dezembro,
nas 5.400 escolas mantidas
pelo governo paulista nos 645
municípios do estado.
O calendário do ano letivo de 2022 prevê recessos
ao final do primeiro e terceiro bimestres. As férias serão

mantidas nos meses de julho e
janeiro. Também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias entre 4 e 21
de janeiro e 11 e 22 de julho.
As Semanas de Estudos Intensivos continuam em momentos-chave de cada bimestre para
reforçar, recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais
para o percurso educacional dos
estudantes. O calendário prevê
ainda as datas para os conselhos de classe bimestrais e reuniões de planejamento/replanejamento e formação.

CALENDÁRIO LETIVO PARA 2022
• Recuperação nas férias: entre 4 e 21 de janeiro
• Início do ano letivo: 2 de fevereiro
• Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 18 e
22 de abril
• Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 11 e 25 de julho
• Recuperação nas férias: entre 11 e 22 de julho
• Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 10 e
14 de outubro
• Encerramento do ano letivo: 23 de dezembro
CALENDÁRIO POR BIMESTRE
• 1º bimestre: 2 de fevereiro a 14 de abril
• 2º bimestre: 25 de abril a 8 de julho
• 3º bimestre: 26 de julho e 7 de outubro
• 4º bimestre: 17 de outubro a 23 de dezembro
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Diretoria, Comissão de Ética e Conselho Fiscal
de Os Independentes para gestão 2021/2022 foram
empossados durante cerimônia no Parque do Peão
Evento seguiu todos os protocolos de saúde e marcou a posse do 11º mandato de Jerônimo Luiz Muzeti como presidente da associação

Aconteceu na sexta-feira,
29 de outubro, a posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão de Ética da Associação
Os Independentes para gestão
2021/2022. A cerimônia foi
realizada no Parque do Peão e
marcou o início da 11ª gestão
como presidente do empresário Jerônimo Luiz Muzeti.
Antes da cerimônia, houve
a inauguração da Galeria dos
Campeões - uma homenagem
a todos os competidores que já
venceram a Festa do Peão de
Barretos. O monumento já pode
ser visitado no Parque do Peão.
Além disso, dois espaços
receberam placas de homenagens a importantes personalidades da história de Os
Independentes: a Praça da
Matinha, denominada “Marta
Maria Froner Gomes”, cidadã
barretense que teve importante atuação na Associação e no
Conselho Tutelar da cidade,
esposa do ex-presidente Nivaldo Gomes e mãe do sócio
efetivo Nivaldo Gomes Junior; e a Casa dos Artista, que
recebeu o nome de “Cassio
Andrade Leite”, que por vários anos desempenhou o papel de Diretor Cultural de Os
Independentes.
Já durante a cerimônia de
posse, Jerônimo ressaltou a emoção deste momento e os desafios
que aguardam toda a equipe que
estará unida na gestão.
“Hoje seria um dia para
uma despedida. Eu estaria
chegando ao final do 10º mandato à frente de Os Independentes. Terminando um ciclo
de 10 vezes presidente da

associação, o que muito me
orgulha. Mas por conta de um
infortúnio, que foi a pandemia
que nos assolou a partir de
2020, impedindo a realização
presencial dos nossos eventos
por praticamente dois anos,
estou aqui sendo reconduzido à presidência, para mais
um mandato. E mesmo sendo
num cenário tão conturbado,
me sinto horado e muito feliz
por este voto de confiança dos
associados, que estão me dando mais essa oportunidade,
estendendo esse voto a toda
minha diretoria. Sabemos que
os próximos passos, que na
verdade já iniciamos, não serão fáceis. Mas temos muita
esperança que 2022 será um
ano de retomada para os eventos e já temos boas perspectivas. Mesmo com a pandemia,
não deixamos de trabalhar,
planejar e projetar a retomada. O que faz com que tenhamos mais segurança logo no
início dessa volta”, declarou,
emocionado.
A solenidade contou ainda
com a posse do novo sócio
efetivo, Bruno Bezerra Resende, com a entrega do título de benemérito ao Sr. Alceu
Garcia, o Alceu Berranteiro,
e do título de honorário ao
Presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, que receberá em oportunidade futura.
DIRETORIA: Presidente:
Jeronimo Luiz Muzeti; 1º Vice-Presidente: Emílio Carlos
dos Santos; 2º Vice-Presidente: Ricardo Batista da Rocha;
1º Secretário: José Carlos
Branco; 2º Secretário: Simão

Antônio Marques; 1º Diretor
Financeiro: Hussein Gemha
Júnior; 2º Diretor Financeiro:
Hugo Resende Filho; Diretor
Social: Fernando Junqueira
Moni; Diretor Cultural: Pedro
Miguel Muzetti; Diretor de
Relações Públicas: Raphael
Gonçalves Dutra; Diretor de
Eventos Especiais: Jaime Pereira Júnior; Diretor de Patrimônio: Vitor César Alves de
Almeida; Diretor de Planejamento: José Umberto Bampa;
Diretor de Esportes: Marcelo
Ferreira Ribeiro; Diretor de
Rodeio: Marcos José Abud
Wohnrath; Diretor de Marketing: Durval Pádua Ferreira Neto; Diretor de Turismo:
Marcelo Flosi Oliveira; Departamento Veterinária: Marcos Sampaio de A. Prado; e
Departamento Jurídico: Julio
Eduardo A. Samara.
DIRETORIA ADJUNTA: Diretor Adjunto Social:
Marcio Ferreira Musse; Diretor Adjunto Cultural: Frederico Faustinoni e Murilo
Figueiredo; Diretor Adjunto de Planejamento: Wilson
Chubaci de Aveiro; Diretor
Adjunto de Patrimônio: Marco Antônio Simão de Lima;
Diretor Adjunto de Esportes:
Caio Teles Leite; Diretor Adjunto de Eventos Especiais:
Rony Munari Trevisani; Diretor Adjunto de Rodeio: José
Alexandre S. Paiva; Diretor
Adjunto de Marketing: Nivaldo Gomes Júnior; Diretor
Adjunto de Relações Públicas: Marcos Murta; e Diretor
Adjunto de Turismo: José Ricardo Augusto.

Minerva Foods se torna a primeira empresa
do setor a conquistar selo eureciclo em
todas as linhas do mercado nacional
Certificação comprova que empresa colabora na compensação ambiental
com a destinação de embalagens para cooperativas de reciclagem

A Minerva Foods, líder
em exportação de carne bovina na América do Sul e uma
das maiores empresas na produção e comercialização de
carne in natura e seus derivados na região, recebeu o selo
eureciclo, que contempla as
empresas que promovem a
logística reversa de suas embalagens, por meio da reciclagem de resíduos equivalentes.
A companhia é a primeira
empresa do setor de carnes a
receber a certificação para todas as suas linhas comercializadas no mercado nacional.
A conquista evidencia o
trabalho da Minerva Foods
com foco na compensação
ambiental e mostra que a empresa destina recursos para

cooperativas e operadores de
reciclagem, retirando os insumos utilizados para produção
de embalagens, como plástico
e papel, do meio ambiente.
Com a nova certificação, os
produtos de todas as linhas
da Minerva Foods comercializados no mercado nacional
exibirão o novo selo em suas
respectivas embalagens.
“A prática de logística reversa está alinhada à nossa
estratégia de sustentabilidade,
contribuindo com a conservação do planeta. Dessa forma,
temos promovido proativamente, a retirada de materiais
utilizados nas embalagens de
nossos produtos a nível nacional. A conquista reflete o nosso
compromisso com a sustenta-

bilidade na cadeia de valor da
produção de alimentos”, destaca Silvio Shinji Irizawa, Diretor
Industrial da Minerva Foods.
“Ao direcionar para reciclagem resíduos equivalentes
aos seus, em peso e material,
a Minerva ajuda a incentivar
a cadeia e os profissionais de
reciclagem, pois remunera
diretamente as cooperativas
e os operadores de coleta e
triagem pelo serviço ambiental. É um modelo que ajuda a
equilibrar os impactos dos resíduos sólidos na natureza e a
elevar as taxas de reciclagem
brasileiras, o que é cada vez
mais importante para o futuro
do planeta”, explica Marcos
Matos, diretor de Marketing e
Vendas da eureciclo.

O Secretário Municipal de Turismo, Cuiabano Lima,
Simão Marques, Mussa Calil e Jerônimo Muzetti durante a posse

Em apoio à Campanha Novembro Azul,
Monumento ao Peão ganha iluminação especial

O Parque do Peão de Barretos agora está em tons de
azul. O Monumento ao Peão,
um dos principais pontos
turísticos da cidade, recebeu iluminação especial em
apoio à Campanha Novembro Azul, movimento mundial que chama a atenção
para a importância da prevenção do câncer de próstata.
“Após a iluminação cor
de rosa, em apoio ao Outubro
Rosa, agora aderimos à campanha Novembro Azul para
reforçar a importância dos homens cuidarem da saúde”, disse o presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz Muzeti.

A ação é uma parceria com a
prefeitura de Barretos.
De acordo com o INCA,
o câncer de próstata é um dos
mais comuns entre os homens
e tem maior incidência a partir
dos 65 anos de idade. Em 2021
o órgão estima que 65 mil novos
casos serão registrados. E, como
a maioria dos tipos de neoplasia,
quanto antes descoberta, maiores são as chances de cura e sucesso do tratamento. De acordo
com o Portal da Urologia, quando descoberto precocemente, o
câncer de próstata tem 90% de
chance de cura.
“Em Barretos temos o
privilégio de ter o Hospital

de Amor, uma referência em
tratamento e prevenção também deste tipo de câncer”,
pontuou Muzeti.
Na fase inicial o câncer de
próstata não apresenta sintomas, por isso, mesmo na ausência de sintomas, homens
a partir dos 45 anos de idade
devem ir anualmente ao urologista para realizar exames
de PSA no sangue e toque retal. A atenção deve ser ainda
maior em homens com histórico familiar da doença.
A iluminação no Parque
do Peão fica até o final do
mês e pode ser vista logo na
entrada do Parque.
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Cursos do Unifeb estrelam Guia da Faculdade desenvolvido
pela Quero Educação e jornal O Estado de S. Paulo
O Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos) estrela
novamente o Guia da Faculdade desenvolvido em parceria com a Quero Educação e
jornal O Estado de S. Paulo,
que avalia os cursos superiores presenciais de todo o país.
Esta é terceira pesquisa realizada pelo grupo e conta com
faculdades que oferecem as
melhores graduações presenciais nas áreas que atraem mais
alunos no ensino superior.
Foram ouvidos mais de
nove mil professores universitários. Eles foram convida-

dos a dar sua opinião sobre
a qualidade dos cursos superiores oferecidos em todos os
estados do Brasil.
Essa grande pesquisa de
opinião acadêmica criou um
selo de qualidade, posicionando as graduações em diferentes
faixas, de acordo com as notas
dadas pelos especialistas. As
faixas de resultado são divididas em cinco estrelas (excelente), quatro estrelas (muito
bom) e três estrelas (bom).
Neste ano, o Unifeb obteve
oito cursos com quatro estrelas (Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia

de Alimentos, Farmácia, Pedagogia, Química Tecnológica
e Serviço Social) e 13 cursos
com três estrelas (Agronomia,
Ciências Biológicas, Educação
Física [bacharel e licenciatura],
Engenharia Civil, Engenharia
de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química, Física
Médica, Odontologia, Sistemas
de Informação e Zootecnia).
De acordo com o reitor do
Unifeb, Ângelo Davis, esse
reconhecimento é fruto da dedicação de toda comunidade
acadêmica que trabalha com
muito empenho em prol do

ensino de qualidade.
“Somos um Centro Universitário comunitário de mais de
50 anos de tradição e reconhecidos como a melhor instituição
de ensino superior da região
de Barretos. Trabalhamos com
muito afinco para que nossos
mais de 20 cursos superiores
sejam capazes de formar grandes profissionais que façam diferença positiva no mercado de
trabalho e na construção de uma
nação melhor”, disse Davis.
O resultado da avaliação foi
divulgado publicamente pelo
jornal O Estado de S. Paulo no
último dia 24 de outubro.

Sindicato vai às ruas e às redes contra demissões no Mercantil do Brasil
Na luta em defesa do emprego, dirigentes realizaram
protestos na manhã desta
quinta-feira (4) contra a transformação de agências em postos de atendimento e a onda
de desligamentos promovida
pelo banco, que afeta a categoria e precariza ainda mais o
atendimento à população
Para denunciar e reivindicar medidas imediatas do
Mercantil do Brasil em relação
à onda de demissões e reestruturações deflagradas pelo banco, o Sindicato dos Bancários
realizou, na manhã desta quinta-feira (4), uma manifestação
pública nas intermediações da
agência localizada na região
central de Barretos.
Dirigentes da entidade distribuíram um boletim à popu-

lação alertando que as medidas nefastas implantadas pelo
banco prejudicam não apenas
os funcionários, mas também
clientes e usuários.
“Em tempos de pandemia,
clientes do Mercantil, em sua
maioria beneficiários e pensionistas do INSS, vêm sofrendo
com atendimento precário, superlotação e filas enormes nas
portas e interior das agências”,
denunciou o presidente do sindicato, Marcelo Martins.
“Mesmo com esse cenário
preocupante, a instituição não
titubeou em diminuir ainda
mais o quadro de trabalhadores dessas unidades. Isto,
consequentemente, gerará um
aumento do déficit no atendimento e mais demora e sofrimento, sem contar a possibi-

lidade de aumento dos casos
de contágio de Covid-19 entre
o grupo de risco, que são os
aposentados idosos acima de
60 anos, e dos próprios bancários, que precisam se desdobrar para dar conta da demanda”, acrescentou o diretor
do sindicato e bancário do
Mercantil, Fábio A. Medeiros.
“Nossa intenção é questionar onde está a responsabilidade social do Mercantil
do Brasil, que mostra mais
uma vez não ter compromisso
nenhum com o bem estar da
população e passa por cima
do sofrimento e desalento
de dezenas de trabalhadores
pelo lucro. Para os que permanecem, não existe perspectiva de carreira e nem de
melhora nos salários através

de ascensão profissional. Os
bancários vivem sob pressão
e com medo de ser demitido”,
ressaltou Marcelo, presidente
do sindicato.
“Os funcionários demitidos
são profissionais dedicados e
merecem ser tratados com dignidade e respeito. Eles podem
ser requalificados em outras
funções dentro da empresa e
assim continuar contribuindo
para o crescimento do banco. Não podemos admitir que
um banco que obteve um dos
maiores lucros de sua história trate as pessoas com tanta
desumanidade. Seguiremos
na defesa dos direitos de cada
bancário e bancária e na luta
para que novas demissões não
venham a ocorrer”, concluiu
Fábio Medeiros.

I Sarau “Escrevendo, Barretos!” apresenta declamação e música

A noite cultural promovida pela prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o
I Sarau “Escrevendo, Barretos!” reuniu produções literárias e apresentações musicais
no Recinto Paulo de Lima
Corrêa. na noite da última
quarta-feira, 3 de novembro.
Um público atento assistiu

diversos escritores barretenses, que apresentaram produções de diferentes estilos,
participaram do Sarau com
materiais já publicados em
livros, antologias e jornais e
textos ainda inéditos.
Érika Borges, Leandro Augusto, Glaucia Chiarelli e José
Antônio Merenda, Sada Ali e
padre Flávio Aparecido Perei-

Atletas de Barretos conquistam
medalhas na Copa SP de Karatê

A atleta Patrícia Costa conquistou a medalha de prata na categoria Kata Master feminino e Alain Patrick Guimarães galgou a
medalha de bronze na Kata Master masculino, na Copa São Paulo
2021 de Karatê. A competição foi organizada pela Federação Paulista de Karatê, no último domingo, dia 31, no Ginásio Poliesportivo
Mauro Pinheiro, em São Paulo. A prefeitura de Barretos, por meio
da Secretaria de Esportes e Lazer, parabenizou os atletas pelo bom
desempenho nessa e em outras competições recentes.

ra, apresentaram produções autorais. A professora de Teatro,
Wanderly Borges, interpretou
um texto da barretense Érika
Borges. Após as declamações,
padre Flávio e Leandro Augusto receberam o diploma “Escrevendo, Barretos!”.
As leituras e declamações
foram acompanhadas pelos
músicos do CEMART, Diogo
Silva no violino e Fernando
Faria no teclado.
O evento também encerrou a
exposição do artista plástico barretense, Saul Távora, que apresentou acervo pessoal de telas
compostas em diversos estilos.
O “Escrevendo, Barretos!”
foi lançado oficialmente em
outubro durante a realização do
Retoma São Paulo, promovido pela Secretaria Estadual de
Justiça e Cidadania em parceria
com a prefeitura de Barretos,

e integra o projeto homônimo
que busca incentivar e fomentar o gosto pela escrita e leitura,
promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Barretos
em consonância com a administração municipal.
Para o secretário municipal
de Cultura, Rogério Teodósio,
o I Sarau alcançou resultados
positivos de atrair e incentivar
público e escritores a produzir
e incentivar a leitura e escrita.
“Nossa proposta é estimular a produção cultural em
suas diversas expressões a fim
de incentivar nossos artistas e
promover educação e cultura
às futuras gerações. O Escrevendo, Barretos! quer mostrar
os escritores de Barretos e dar
espaço para que continuem
mostrando seus trabalhos e
tendo incentivo para continuar”, disse o secretário.

Justiça permite que cidadão
tenha “documento sem gênero”
Uma pessoa que se identifica como do gênero não-binário tem o direito de mudar de
nome para que ele seja “neutro”, além de ter em seu registro civil a informação “agênero/gênero não especificado”.
A decisão é da 3ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP).
Segundo noticiou o portal
Jota na última segunda-feira
(1°), a primeira instância argumentou na ação que o Supremo Tribunal Federal havia
decidido pela constitucionalidade da mudança de gênero
em documentos, do masculino para o feminino e vice-versa, mas sem especificar o
gênero não-binário.
Contudo, o relator do pro-

cesso no TJSP, desembargador Carlos Alberto de Salles,
sustentou que “seria incongruente admitir-se posicionamento diverso para quem
é não-binário, uma vez que,
também quanto a eles, há dissonância entre nome e sexo
atribuídos no nascimento e a
identificação da pessoa, devendo igualmente prevalecer
sua autonomia da vontade”.
As informações são da Revista Oeste.

Alta da inflação e economia
estagnada prejudicam geração
de emprego decente
Enquanto o mercado aposta em mais inflação, mais
juros e queda do PIB, emprego informal, sem direitos,
segue batendo recordes sem perspectivas de melhora
A disparada da inflação, que nal remunerado entre outros.
cria entraves ao crescimento da
De acordo com a pesquisa,
economia e, consequentemen- a população ocupada avançou
te, derruba a geração de empre- em 3,480 milhões de trabagos, é uma péssima notícia para lhadores no período, mas do
os milhões de trabalhadores e total, 2,387 milhões (68,5%)
trabalhadoras desempregados e tiveram de recorrer ao trabaos que foram obrigados a acei- lho informal para sobreviver.
tar empregos precários para
É o trabalho informal que
sobreviver com um mínimo de tem contribuído para a redução
dignidade.
do desemprego no país, recoEnquanto o mercado apos- nheceu a coordenadora de Trata em mais inflação, mais balho e Rendimento do IBGE,
juros e queda do Produto In- Adriana Beringuy, em entrevisterno Bruto (PIB), o emprego ta ao jornal Valor Econômico.
informal, sem direitos, segue
De acordo com o IBGE,
batendo recordes sem pers- entre o trimestre encerrado
pectivas de melhora.
em maio e o encerrado em
“Estamos no pior dos agosto, a população ocupamundos”, afirma a técnica da da total aumentou de 86,708
subseção do Dieese da CUT milhões de trabalhadores para
nacional, Adriana Marcolino. 90,188 milhões – alta de 4%.
“Um grande contingente de
No mesmo período, a podesempregados pressiona para pulação ocupada informal
o rebaixamento das condi- subiu de 34,712 milhões para
ções de trabalho. Desse modo, 37,099 milhões - alta de 6,9%.
quem consegue um emprego
Já a população ocupada
ocupa uma vaga precária ou formal passou de 51,996 miinformal, que não garante a se- lhões para 53,089 milhões –
gurança necessária para traba- alta de 2,1%.
lhadores, trabalhadoras e suas
O número de trabalhadores
famílias”, explica Adriana.
por conta própria atingiu novo
E o futuro não é nada ani- recorde e chegou a 25,409 mimador. Segundo o Boletim lhões de pessoas, o que repreFocus do Banco Central (BC), senta uma alta de 4,3% (mais
com projeções de mais de cem 1,0 milhão de pessoas) frente
instituições financeiras, em- ao trimestre móvel anterior,
presas e consultorias do país, encerrado em maio.
a inflação do Brasil neste ano
Esse grupo é formado por
será a maior desde 2015, mas trabalhadores sem vínculos
deve desacelerar para a meta- empregatícios e, em média,
de disso em 2022, mas muitos têm renda inferior à dos deeconomistas duvidam que o mais trabalhadores, assim
Índice Nacional de Preços ao como os informais.
Consumidor Amplo (IPCA),
“A queda dos rendimentos
indicador oficial da inflação do trabalho é resultado deste
no país, caia no ano que vem. cenário de alta do desemprego
A Pesquisa Nacional e a consequente precarização,
por Amostra de Domicílios em um contexto de alta infla(Pnad) Contínua, do Institu- cionária que corrói o poder de
to Brasileiro de Geografia e compra da classe trabalhadoEstatística (IBGE), que tem ra”, explica Adriana Marcolino.
dados concretos e não estima“E diante de tudo isso, não
tivas do mercado, revelou que temos uma política consistenquase 70% do aumento da po- te de retomada da economia
pulação ocupada no trimestre que inclua todos e todas”,
móvel encerrado em agosto, acrescenta a técnica do Dieese
frente ao trimestre anterior, se referindo à falta de proposveio de trabalhos informais, tas efetivas de geração de emsem direitos garantidos pela prego por parte do governo,
Consolidação das Leis do que até agora não apresentou
Trabalho (CLT), como 13º sa- sequer uma medida neste senlário, férias, descanso sema- tido. (Fonte: CUT)
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Frei Gilson anima a Jornada Diocesana
da Juventude nesta sexta-feira
Com o tema “Escolheis hoje
a quem quereis servir” (Josué
24,15), e os ingressos esgotados, o Setor Juventude da Diocese de Barretos promove nesta
noite de sexta-feira (5), a partir
das 19 horas, no Recinto Paulo de Lima Corrêa, a Jornada
Diocesana da Juventude, com a
participação do Frei Gilson.
Todos os que tiverem já retirado as pulseirinhas nas paróquias devem apresentar, na
entrada do recinto, a Carteira
de Vacinação contra a Covid-19 contendo ao menos o
registro da primeira dose. Será
obrigatório o uso de máscaras
e pelo local haverá grupo de
apoio com álcool gel.
O portão será aberto ao público às 18 horas. Às 19 horas

será celebrada a Santa Missa e,
em seguida, acontece pregação
e show de evangelização do Frei
Gilson, conhecido por músicas
como “Eu te levantarei”, “Eu
seguirei” e “Grande é teu amor”.
O canal do YouTube do frei
conta com mais de 2,5 milhões
de inscritos que acompanham,
além de reflexões e músicas,
do Santo Terço, às sextas-feiras, às 4h da manhã. A JDJ terá
continuidade no domingo, nas
regiões pastorais, a partir das
14 horas, com encerramento a
noite com a Eucaristia.
No Recinto Paulo de Lima
Corrêa haverá Praça de Alimentação. Mais informações com o Pe.
Carlos Araki: (17) 98119-0484;
Mariane Alves: (17) 992278353; e Lucas: (17) 99727-0207.

Museu Ruy Menezes recebe exposição de
projeto FotoArte II, da ONG ImageMagica

A mostra reúne imagens das oficinas de fotografia realizadas em escolas públicas de todo o país
A fotografia é uma linguagem universal e pode trazer
ensinamentos transformadores sobre o olhar à nossa volta.
Com o objetivo de divulgar a produção de oficinas
fotográficas realizadas em
diversas escolas públicas do
país, a ONG ImageMagica
e o Ministério do Turismo
apresentam a exposição do
projeto FotoArte II no Museu
Ruy Menezes, em Barretos. A
ação, que tem o apoio da Lei
de Incentivo à Cultura, acontece até o dia 21 de novembro.
A exposição reúne registros de estudantes e jovens que
exploraram, além de técnicas
de luz e enquadramento, uma

nova forma de ver o mundo.
Durante a realização das oficinas, os participantes refletem
sobre suas potências enquanto
cidadãos e sobre a importância
de ações coletivas para o bem
comum. Desta forma é estimulado, por meio da fotografia, um
olhar mais sensível e empático
em relação ao meio que se vive.
O Museu Ruy Menezes recebe mais uma vez uma produção da ImageMagica, abrindo o
espaço para todos os que queiram apreciar esta exposição.
A visitação pode ser feita
de terça a sexta-feira, das 9 às
17 horas; sábados e domingos, das 9 às 12 horas (exceto
feriados).

“auxílio dívida”. Quem negociar
e pagar acordos a partir de R$
200, à vista, ganhará R$ 50 em
uma carteira digital do Serasa.
O dinheiro não pode ser sacado,
mas vale para o pagamento de
contas. O auxílio vale para uma
ou várias dívidas somadas e negociadas no aplicativo. O regulamento completo do auxílio está
disponível no site.
“O auxílio dívida é um importante aliado para esse momento,
já que é um incentivo financeiro
para o consumidor quitar mais
um acordo ou até mesmo outros
tipos de conta, como água, luz,
telefone, entre outras, pela carteira digital da Serasa”, afirmou
Matheus Moura, gerente-executivo da Serasa.
COMO PARTICIPAR
As negociações podem ser
feitas de várias formas:

Em novembro, quatro novas estações serão instaladas

Na última sexta-feira de
outubro, dia 29, foi instalada
na sede do SAAE Barretos,
uma Estação Meteorológica
para monitoramento do clima
no município.
“Os dados são atualizados
a cada cinco minutos e em
breve serão disponibilizados
boletins informativos e prognósticos para o clima no site
do SAAE. Esta é mais uma
conquista do governo Paula
Lemos para o município de
Barretos”, destaca o superintendente Waldo Villani Júnior.
No mês de novembro serão
instaladas mais quatro novas

estações no município, sendo
uma na região do Unifeb, e na
região da cabeceira dos córregos Capim, Pitangueiras e Aleixo. Em 2022, serão instaladas
estações no córrego Rio das
Pedras e Mandi, assim como na
nova Estação de Tratamento de
Água Rio das Pedras.
“Estamos estudando e modelando os dados para a emissão de alertas de eventos críticos que serão repassados para
o gabinete e as secretarias de
Defesa Civil, Ordem Pública,
Obras e Agricultura e Meio
Ambiente”, completou Waldo
Villani Júnior.

Depressão é um tabu para
muitos homens brasileiros

Feirão Serasa Limpa Nome promete desconto de até 99% em dívidas
Começou na última quarta-feira (3) o Feirão Serasa Limpa
Nome, evento que permite aos
endividados negociarem com
mais de cem empresas de diversos setores condições melhores
para quitar as dívidas. O feirão
vai até 11 de dezembro.
As negociações podem ser
feitas em canais digitais e também nas agências dos Correios,
de forma presencial. Os descontos chegam a 99%, segundo a
Serasa, e há opções de parcelamento sem juros.
Será possível negociar dívidas com cartão de crédito, lojas
e concessionárias de água e luz,
por exemplo. Na edição do ano
passado, foram feitos aproximadamente seis milhões de acordos.
AUXÍLIO DÍVIDA
DE R$ 50
A novidade desta edição é o

SAAE Barretos passa a contar
com estação meteorológica para o
monitoramento do clima no município

- Pelo aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store
- No site do Feirão Limpa Nome
- Pelo WhatsApp (11) 995752096
- Pelo telefone 0800 591 1222
- Presencialmente, nas mais de
7.000 agências dos Correios.
Nesse caso é necessário levar documento original com foto
A Serasa também disponibilizou um passo a passo para a
negociação da dívida via aplicativo. Veja abaixo:
Baixe o app - Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digitar
o CPF e preencher um cadastro.
Ao entrar na plataforma, todas as
informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.
Escolha a oferta - Após selecionar a opção “ver ofertas” é
possível verificar as condições

oferecidas para pagamento com
o desconto do Serasa Limpa
Nome já aplicado. Basta clicar
em uma das dívidas disponíveis
e serão apresentadas as opções
para renegociar cada débito.
Revise e finalize - Depois
que uma das opções for escolhida, o formato do pagamento selecionado deve ser à vista. Após
isso, é importante revisar e finalizar o acordo feito.
Pague - Após gerar o boleto,
o pagamento deve ser efetuado
até o dia 30/11. Se as dívidas somarem pelo menos R$ 200, receba R$ 50 na carteira digital
Se as dívidas somarem pelo
menos R$ 200, o consumidor receberá R$ 50 na carteira digital
Serasa, que deve estar ativa. O depósito pode ocorrer até o dia 17/12
e o crédito deve ser utilizado até
31/1/22, ou perderá a validade.

Cicinho, ex-jogador de futebol e comentarista, relatou que
viveu um quadro de depressão
ao longo de dez anos. Mas só
se deu conta de que enfrentava
a doença tempos depois.
“Sempre tracei planos para
a minha vida profissional e
quando eu atingi tudo aquilo
que eu almejava, eu não via
mais o que conquistar. Isso fez
com que eu me entregasse ao
alcoolismo, ao tabaco”, lembra.
O ex-jogador contou sua
história no bate-papo sobre
ansiedade e depressão durante
a 2ª Semana da Saúde Mental VivaBem, a plataforma de
saúde e bem-estar do UOL.
Para ele, um dos maiores
erros da pessoa depressiva é
tentar mostrar para outras pessoas que está tudo bem. “Eu
estava completamente vazio
e tentava maquiar de alguma
maneira, colocando sempre
muitas pessoas dentro da minha casa, procurando ficar o
máximo possível sem pensar
nesse quadro depressivo”.
“Se você não tiver auxílio
de quem entende ou buscar
ajuda o mais rápido possível,
vai continuar cada dia mais
vivendo uma vida sem sentido”, alerta o comentarista.
Segundo uma pesquisa rea-

lizada pelo IBOPE Conecta,
30% dos homens acreditam
que a depressão está associada
à ‘falta de fé’ ou não souberam confirmar se a constatação
é verdadeira ou falsa. Além
disso, 17% afirmaram que a
doença é um sinal de fraqueza
ou falta de vontade.
O bate-papo foi mediado pelo
médico psiquiatra Jairo Bouer
e contou com a participação da
psicanalista e doutora em psicologia clínica Manuela Xavier.
A médica explicou que é necessário um acompanhamento
com um profissional qualificado para fazer com que a pessoa
que enfrenta a doença recupere
a confiança de que o mundo externo é um local seguro.
“Muitas vezes, os julgamentos que vêm de fora fazem com
que a gente estereotipe a pessoa
com depressão como alguém que
fica 24 horas por dia deitado em
uma cama ou que não toma banho. Não necessariamente, cada
corpo tem uma resposta diferente”, esclarece Manuela Xavier.
No fim da conversa, Cicinho
contou que o trabalho de comentarista o ajuda a preencher seu
tempo e a ter um propósito de
vida. “Eu me sinto curado, mas
sei que a depressão não é brincadeira, é uma luta constante”.
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North Shopping Barretos apresenta campanha Natal 2021

Aposta na retomada da economia anima administração e lojistas do centro de compras barretense

Na última quarta-feira
(03), o North Shopping Barretos lançou oficialmente a
campanha “Natal North Shopping – Um verdadeiro Presente”, que dá o tom para as
promoções de final de ano no
centro de compras.
Completando seus 11
anos de história no próximo
dia 05 de dezembro, o shopping traz uma grande novidade para a retomada do
comércio presencial.
A partir do dia 19 de novembro, a cada R$ 150 em
compras, os clientes vão concorrer a uma das 11 motos
Honda Biz O Km, ou seja,
uma moto para comemorar
cada ano de existência do empreendimento.
As peças publicitárias,
assinadas pela agência Trilhas, de Ribeirão Preto, trazem uma família barretense
como destaque. O advogado
Matheus Vicentini Augusto e a esposa, a empresária
Fernanda Garcia, e os filhos
gêmeos, Pedro e Henrique,
junto da mascotinha da casa,
a cachorrinha Belinha, dão o

charme à campanha.
Fernanda, que também é
lojista no shopping, no comando da Casa Pedro Garcia,
conta que “foi um privilégio
poder realizar essas fotos para
a campanha do North Shopping. Minha família é, sem
dúvida, meu maior orgulho e
poder apresentá-la como a família do Natal do Shopping é
uma honra”, disse.
O gerente geral do shopping, Ricardo Martins Marques, pontuou que a campanha de Natal, com suas 11
motos, será complementada
por uma decoração que invade todas as áreas comuns
do centro de compra, inclusive, com a presença do Papai
Noel, em pessoa, com inauguração marcada para o próximo domingo, 7 de novembro, às 16 horas.
“Estamos muito felizes
com o lançamento desta campanha tão especial, que celebra um Natal diferente, onde
a esperança por dias melhores
não é apenas uma das frases
ditas nesta época, mas o desejo concreto de todos. Afinal,

estamos há 20 meses vivendo
uma pandemia sem precedentes, que começa a apresentar novas perspectivas com
a retomada real do comércio
presencial. Queremos receber
nossos clientes e amigos com
toda alegria, festa, prêmios e
sentimento de amor que esta
temporada merece”, completou Ricardo Marques.
Na apresentação oficial
para a imprensa, estiveram
presentes os publicitários da
agência Thilhas, Helke Hermman e Ruan Ávila, a equipe
de marketing do shopping,
formada por Lucas Salvino,
Melina Tammy e a gerente de
marketing, Juliana Nogueira,
além de lojistas e profissionais da comunicação.
Os cupons podem ser trocados no posto defronte a
Prime Câmbio, até o dia 7 de
janeiro de 2022, de segunda a
sábado, das 10 às 22 horas, e
domingos e feriados, das 12
às 20 horas. O grande sorteio
das 11 motocicletas será ao
vivo no dia 10 de janeiro, na
Praça de Alimentação. (Foto:
Márcio Oliveira)

