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O BRASIL PRECISA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - Antônio Tuccilio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) envia atra-
vés deste artigo, uma mensagem em reconhecimento ao trabalho prestado por todos os servidores públicos, sejam municipais, estaduais e federais, 
em benefício da população que pouco reconhece e valoriza o trabalho prestado para servir a todos nós. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL

Dia da Consciência 
Negra é comemorado 

nesta sexta-feira

O ex-presidente da Câmara 
Municipal de Barretos, verea-
dor Paulo Correa, é o autor da 
lei municipal que criou o feriado 
municipal do Dia da Consciên-
cia Negra, comemorado em 20 
de novembro. “A questão racial 
precisa ser tratada com bastan-
te seriedade por todos os seg-
mentos sociais, sem esquecer 
que o respeito é a peça funda-
mental para evitar conflitos de 
natureza racista em qualquer 
ambiente”, diz o vereador.
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Barretos elege a primeira mulher da sua 
história para a administração municipal
A candidata, vereadora Paula Lemos, obteve 52,20% dos votos válidos na eleição do último domingo

A candidata a prefeita Pau-
la Lemos (DEM), entrou para 
a história da cidade de Barre-
tos no último domingo (15), 
sendo eleita a primeira prefeita 
da história da cidade. Ela obte-
ve 27.540 votos representando 
52,20% dos votos válidos.

Com o resultado, Paula 
Lemos é a 42ª prefeita eleita 
da história da cidade de Bar-
retos. O vice-prefeito eleito é 
o médico Gustavo Sasdelli

Em entrevista à impren-
sa, Paula Lemos (DEM), 

afirmou ter sido muito grati-
ficante em ser eleita.

“Eu acredito que a gente 
vem para resgatar toda a nossa 
sociedade e para dar mais opor-
tunidade a todos. Gostaria de 
agradecer minha família que é 
a minha base, ao meu vice e a 
minha equipe, e a toda Barre-
tos que acreditou que chegou a 
hora de fazer uma cidade mais 
transparente, com uma saúde 
eficiente e uma educação de 
excelência para toda a popula-
ção”, afirmou.

Câmara Municipal terá nova 
composição a partir de janeiro

A nova composição da Câ-
mara Municipal de Barretos, 
formada por 17 vereadores, fi-
cou definida da seguinte forma, 
de acordo com dados do TSE.

O PL ocupará duas cadei-
ras, o PP elegeu um represen-
tante, o partido Republicano 
elegeu 4 vereadores, enquanto 
que PRTB e PSDB elegeram 2 
vereadores e MDB, Solidarie-
dade, DEM e PV elegeram um 
vereador cada. Dos 17 vereado-
res, seis vereadores foram ree-
leitos. A composição da “nova” 
Câmara será a seguinte:

Adilson Ventura de Mello, 
Adilson Bandeira Júnior, Ri-
cardo Batista da Rocha, Vagner 

Cleber Chiapetti, Raphael Oli-
veira, Chafei Amsei Neto, Ra-
phael Silvério de Assis Ribeiro, 
Luiz Paulo Vieira, Elson dos 
Santos, Rodrigo Franco Ma-
laman, Luiz Carlos Anastácio 
Paçoca, Paulo Henrique Correa, 
Nestor Leonel dos Santos, Ân-
gelo Tegami Neto, Carlos Hen-
rique dos Santos, Gabriel Felipe 
Uchida e Fabrício Lemos.
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Fórum Brasileiro de Saúde irá debater 
gestão do setor em um cenário de Covid-19

Fechando o ano com um 
tema muito atual, o Global 
Council of Sales Marketing 
(GCSM) irá realizar o Fórum 
Brasileiro de Saúde, na próxima 
segunda-feira (23), das 14 às 18 
horas, totalmente gratuito e com 
a presença de nomes importan-
tes do setor na iniciativa privada 
e no poder público. A transmis-
são será ao vivo pelo canal do 
youtube e pelo face live.

O evento nasceu com o ob-
jetivo de fomentar temas que 
refletem a gestão de saúde 
dos estados brasileiros para os 
próximos anos considerando 
as condições de um estado de 
pandemia mundial.

Além disto, está edição do 

evento terá a participação es-
pecial da cidade de Barretos.

O município já recebe des-
taque pela instalação local do 
Hospital de Amor no trata-
mento e prevenção de câncer 
e, teve reforço no tema com a 
atuação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde no controle e 
erradicação do Covid-19.

Para o prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila “é uma honra 
para Barretos sediar um even-
to de saúde com essa projeção 
nacional, com nomes tão reno-
mados, trazendo a atualidade 
dos eventos online, mas com 
ancoragem em nossa cidade”.

“Essa escolha apenas 
confirma o quanto Barretos 

tem consolidado nos últimos 
anos sua imagem de polo de 
conhecimento, inclusive na 
área da saúde, e de referên-
cia como cidade em pleno 
desenvolvimento. Uma ban-
deira que trouxemos, na prá-
tica, nesses quase oito anos 
à frente do executivo mu-
nicipal. Encaro esse evento 
como um reconhecimento do 
trabalho desenvolvido. Cer-
tamente será um sucesso”, 
concluiu o prefeito.

Agostinho Turbian, pre-
sidente Mundial do GCSM 
destaca o papel importante do 
evento em debater situações 
e possibilidades para o futuro 
da saúde no Brasil.

“Tenho certeza que este 
será um momento de retoma-
da dos setores onde a saúde 
é foco central. É necessário 
não apenas debater o tema, 
mas conduzir iniciativas que 
promovam avanços no aten-
dimento aos usuários de um 
sistema de saúde, mas tam-
bém promovam pesquisas no 
setor”, disse Turbian.

As inscrições já estão 
abertas e devem ser feitas pelo 
link: https://bit.ly/36uvOVU

ACIB prepara 
Semana Black Friday

A ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de 
Barretos) em parceria com 
o Sincomércio, realizará na 
próxima semana, entre os 
dias 23 a 28 de novembro, a 
Semana Black Friday.

O evento acontecerá jun-
tamente com a Semana do 
Freguês. No dia 27 de no-
vembro, sábado, o comércio 
funcionará em horário espe-
cial, das 9 às 20 horas.

Enquanto isso, as duas en-
tidades seguem promovendo a 
campanha “Natal Esperança” 
para o comércio de Barretos.

A campanha de Natal vai 
até o dia 31 de dezembro e, 

até lá, todo o comércio central 
estará distribuindo cupons 
aos consumidores, dando o 
direito a participação no sor-
teio de diversos prêmios.

Os consumidores da campa-
nha de Natal concorrerão a 20 
Vale-Compras de R$ 1000,00 
cada um; 5 Day-Use do Barre-
tos Country Thermas Park para 
5 famílias, sendo 2 adultos e 2 
crianças; 1 Vale-Compra de R$ 
500,00 do Manolo Supermer-
cado; 1 Vale-Compra de R$ 
400,00 da Relojoaria Orient; 1 
Painel Max Edn Móveis Cor 
Naturale para TV até 65 po-
legadas, da Diva Móveis; e 1 
Óculos  da Ótica Diniz.

Os bastidores da política de Barretos e região
Página 2
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

para a coluna.Contato: 
falecom@igorsorente.com.br

PREFEITA MULHER
Paula Lemos (DEM) é a 

primeira prefeita de Barretos. 
Ressaltou que governará para 
todos. Afirmou que durante 
a campanha dormia 3 horas 
por noite e que não se deixou 
abater com inverdades e ata-
ques. Uebe Rezek e Emanoel 
Carvalho poderão colaborar 
com conselhos em sua gestão 
que se inicia em 1º de janeiro. 
É a primeira vez em 44 anos 
que uma advogada assume 
a cadeira do Executivo barre-
tense. Antes, foi ocupada por 
profissionais de saúde por 28 
anos consecutivos.

PERMANECE NA CADEIRA
Dos 17 vereadores da Câ-

mara Municipal de Barretos, 8 
não disputaram uma possível 
reeleição, até porque 2 falece-
ram. Dos 9 que disputaram, 6 
foram reeleitos: Carlão do Bas-
quete, Elson Santos, Fabrício 
Lemos, Lupa, Paulo Correa e 
Raphael Oliveira.

RENOVADA E ...
Além deles, voltaram a ser 

eleitos 2 ex-vereadores - Paço-
ca e Adilson Ventura - o que 
não caracteriza renovação. O 
parlamento barretense reno-
vou com 9 vereadores, sendo 
53% do total: Juninho Bandei-
ra, Ricardo Bodinho, Vagner 
Chiapetti, Chafei, Raphael Sil-
vério, Rodrigo Malaman, An-
gelo Tegami, Nestor Leonel e 
Gabriel Uchida. A estória da 
velha e da nova política caiu 
por terra abaixo.

FICOU DE FORA
Aparecido Cipriano que 

concorria à reeleição ficou de 
fora após ocupar 4 mandatos 
de vereador. O mesmo acon-
teceu com Kapetinha após 
vencer 2 eleições e Betim da 
Comunidade que permane-
ceu apenas 1 mandato.

LIDERANÇA REGIONAL
DEM e PSDB lideram em 

prefeitos eleitos entre as 19 ci-
dades da região administrati-
va com 5 cada um. O PTB fez 3 
prefeitos, enquanto Podemos, 
MDB, PSD, PP e Cidadania fize-
ram 1 de cada.

SEM PREFEITO
Guaíra ainda não tem pre-

feito eleito. O candidato Zé 
Eduardo (PSDB) que recebeu 
11.354 votos está anulado sub 
judice. O segundo colocado, Ar-
mani (PMN) que tem 3.935 vo-
tos, aguarda decisão da justiça.

JUNTO COM ELA
O deputado federal Ge-

ninho Zuliani (DEM) acom-
panhou a candidata Paula 
Lemos (DEM) no local de vota-
ção na Escola Estadual Silves-Dom Milton Kenan Júnior

Bispo de Barretos

PAINEL 
tre de Lima. O vice Gustavo 
Sasdelli (PL) também partici-
pou do ato.

O TEMPO TODO
Ex-prefeito Emanoel Carva-

lho declarou no rádio que a cam-
panha de Paula Lemos (DEM) foi 
feita nos últimos 4 anos de for-
ma ininterrupta. “Diferente da 
Gláucia Simões [PSDB] que co-
meçou em agosto e com erros 
gritantes de estratégia”.

APOIO DA ZONA SUL
Faixas colocadas nos alam-

brados do Conjunto Habita-
cional Zecão Falleiros diziam 
“A zona sul está fechada com 
Netão”.

 
PASSAGEM DE ÔNIBUS
Prefeitura publicou decre-

to com preços das passagens 
de ônibus circulares entre Bar-
retos e os distritos de Alberto 
Moreira, Prata, Ibitu, Adolfo 
Pinto e Brejinho e vice-versa 
de R$ 5,50. Haverá três horá-
rios: manhã, meio-dia e tarde 
partindo e chegando na Praça 
Francisco Barreto.

PARCERIA COM VEREADOR
“A minha relação será de 

parceria” disse o vereador 
eleito mais votado Adilson 
Ventura de Melo (PL) ao ser 
questionado como seria o 
convívio com a prefeita eleita 
Paula Lemos (DEM). De perfil 
combativo e pontuado pela 
moralidade, Adilson foi eleito 
sob as bandeiras da educação, 
meio-ambiente e cidadania.

SEM POSIÇÃO
Depois da eleição de 25 

novos membros, os conselhei-
ros se preparam para eleger o 
novo presidente do Rio das 
Pedras. Mas até o momento 
não há posição de quem se-
rão os candidatos.

O CARA
O ex-presidente Lula (PT) é 

citado no livro do ex-presidente 
estadunidense Barack Obama 
dizendo que o ex-presidente 
brasileiro teria “os escrúpulos 
de um chefão mafioso”. E pen-
sar que foi chamado de “o cara” 
pelo mesmo Obama.

O Brasil precisa dos servidores públicos
Antônio Tuccilio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) envia através deste artigo, uma 
mensagem em reconhecimento ao trabalho prestado por todos os servidores públicos, sejam municipais, estaduais e fede-

rais, em benefício da população que pouco reconhece e valoriza o trabalho prestado para servir a todos nós. Segue.
Somos mais de 11,7 milhões 

de trabalhadores da saúde, educa-
ção, segurança, transportes e deze-
nas de outras carreiras igualmente 
importantes.

Somos responsáveis por uma 
série de atividades, muitas essen-
ciais e desempenhadas somente 
pelos funcionários públicos.

Cuidamos da administração e 
do patrimônio público e presta-
mos vários serviços à população.

Estamos nas ruas, nas escolas, 
nos hospitais, nas delegacias, nos ór-
gãos municipais, estaduais e federais.

Estamos em todos os lugares. 
E desempenhando praticamente 
todas as funções.

Sim, somos importantes. So-
mos muito importantes. Saiba dis-
so, servidor público. Você é muito 
importante para o Brasil.

Mas somos reconhecidos? 
Bom, essa questão é complexa.

Se de um lado, contribuímos 
para manter o país em ação, e a 
sociedade reconhece isso, por 
outro há quem não se canse de 
denegrir o nosso trabalho.

O exemplo mais recente é a 
famigerada PEC 32/2020, a Re-
forma Administrativa, que pune 
o servidor público.

Mas vamos falar de coisas posi-
tivas. Prefiro me ater ao que nos for-
talece e diferencia como servidores.

Prefiro falar dos profissionais 
da Saúde que nesta pandemia 
colocam sua vida em risco para 
salvar as pessoas. Muitos, inclu-

sive, perderam a vida por esse 
compromisso. São todos heróis.

Prefiro falar dos professores, 
que mesmo com falta da ação dos 
governantes, se organizaram para 
oferecer aulas pela internet para 
os jovens. São igualmente heróis.

Também há os policiais, os 
servidores das instituições públi-
cas e tantos outros.

Os funcionários públicos estão 
em todo o país, de norte a sul, de 
leste a oeste. Do Oiapoque ao Chuí. 
A fronteira é o Brasil. Onde tem ser-
viço público lá está um funcionário 
federal, estadual ou municipal.

Exemplos como esse mostram 
que o servidor público está aí para 
fazer o melhor para o país.

Mesmo assim, há quem diga que 
os funcionários públicos são pregui-
çosos. Essa generalização é muito in-
justa e prejudica a imagem dos bons 
profissionais (a expressiva maioria) 
que trabalham no setor público.

É importante ressaltar a corrup-
ção e a má gestão são fatores que 
influenciam fortemente a qualidade 
dos serviços públicos prestados.

Nesse cenário, o funcionário 
público, aquele que está na ponta 
e faz o contato direto com a po-
pulação, é sempre o mais critica-
do. É sempre ele que precisa lidar 
com as reclamações. É aquele que 
tem a imagem manchada.

A culpa não é do servidor 
quando, por exemplo, faltam 
medicamentos em hospitais pú-
blicos. Ele, na verdade, faz o que 

pode com o pouco que tem em 
mãos para não deixar à míngua os 
doentes que chegam diariamente.

Assim também são os professo-
res. Além de muitos casos de falta de 
respeito dos alunos, eles precisam 
trabalhar em escolas sem carteiras, 
cadeiras, materiais didáticos, labora-
tórios, entre outros diversos itens es-
senciais para as aulas. Em algumas 
cidades do interior, as salas de aula 
sequer têm infraestrutura.

Não surpreende que muitos 
professores sintam-se desmotiva-
dos (quantos não são os casos que 
procuram ajuda médica?). Isso se 
reflete na aula e gera críticas de alu-
nos e pais. Criticam o docente, mas 
deveriam direcionar suas críticas, 
justas, é claro, ao poder público.

O que muitos não percebem é 
que essa é apenas a ponta do ice-
berg. O problema está na má gestão 
e na roubalheira. Quando o remé-
dio não chega ao posto de saúde 
é porque houve desvios. Quando 
falta merenda é porque alguém rou-
bou a verba. Quando o Brasil fica 
entre os piores em níveis de educa-
ção no mundo é porque os bilhões 
destinados ao ensino foram mal 
administrados. Mas, apesar disso 
tudo, o setor público carrega a cruz 
que não é dele. É a generalização 
do “tudo que é público é ruim”.

Como em todas as classes, 
há casos de mal servidores. Sim, 
há. Mas representam uma ínfima 
parcela do total.

Além disso, há pessoas que 

buscam no setor público uma vida 
tranquila (que é uma ilusão), quan-
do o objetivo deveria ser contribuir 
para a sociedade com o resultado 
do seu trabalho.

Também é preciso deixar cla-
ro que não defendemos que fun-
cionários públicos recebam salá-
rios acima do teto. É uma minoria 
que acaba servindo de referência 
para a população.

Por causa deles, muitos acre-
ditam que todo servidor público é 
um Tio Patinhas que nada em di-
nheiro. Sabemos que essa não é a 
realidade da categoria.

Concordo que precisamos ser 
mais conscientes politicamente e 
cobrem das autoridades melho-
res condições de trabalho, sem-
pre que necessário. Portanto, há 
críticas merecidas.

Porém, incomoda ver como 
alguns setores demonizam o setor 
público. Dizem que até mesmo o 
suposto rombo nas contas da Previ-
dência é culpa dos servidores, como 
se eles não contribuíssem mensal-
mente com parte dos seus salários.

Os servidores públicos não são 
especiais. Não queremos ser colo-
cados em pedestais. Pedimos ape-
nas que a população dê o devido 
valor ao trabalho que a maioria faz 
com correção e comprometimento.

Somos Servidores Públicos. 
O Brasil precisa dos servidores 
públicos. Nós estamos aqui para 
trabalhar pelo bem do nosso país. 
E o fazemos com muito orgulho.

Mensagem da Diocese de Barretos a todos os cristãos
Tendo ouvido o Secretariado 

Diocesano de Pastoral da nossa 
Diocese de Barretos, venho, por 
meio deste comunicado, esclare-
cer algumas medidas considera-
das importantes na retomada das 
atividades eclesiais, neste perío-
do de pandemia.

Desde há algum tempo os mu-
nicípios da Região Barretos, Fran-
ca e Ribeirão Preto (onde está lo-
calizada a nossa Diocese) estão na 
faixa amarela, onde é possível uma 
maior flexibilização nas medidas 
sanitárias, possibilitando a reto-
mada gradativa de participação de 
fiéis nas celebrações litúrgicas e 
outras atividades eclesiais.

Quase concluindo o ano de 
2020, período difícil para nós em 
razão da pandemia do covid-19, 
agradecemos a Deus pelos mui-
tos fiéis católicos que, no perío-
do em que era um grande risco à 
saúde participar das celebrações 
litúrgicas, em razão do contágio 

provocado pelas aglomerações, 
não deixaram de acompanhar as 
celebrações pelas transmissões 
ao vivo por redes sociais.

Reuniram-se em seus lares 
para a oração com a Palavra de 
Deus, colaboraram com suas paró-
quias através do dízimo, coleta de 
alimentos e outros gêneros para o 
socorro das famílias mais carentes 
e em situação de grande sofrimen-
to; e agora estão retomando gra-
dativamente a sua participação na 
vida litúrgica em suas paróquias.

Ao mesmo tempo não pode-
mos deixar de considerar o nú-
mero expressivo de agentes de 
pastoral, que atuam na cateque-
se, na liturgia, ministros e mem-
bros dos movimentos eclesiais e 
das pastorais; que com determi-
nação não deixaram de cumprir 
sua missão, apesar do isolamen-
to, foram criando mecanismos 
que permitiram a proximidade, 
o contato mesmo à distância e o 

cumprimento de muitas ativida-
des na vida das suas paróquias, 
mantendo os serviços essenciais 
em suas comunidades paroquiais.

Neste momento ainda de in-
certezas, venho para dizer aos 
fiéis de nossa Diocese que nossas 
igrejas, obedecendo as determi-
nações das autoridades sanitá-
rias, são um lugar seguro e, por-
tanto, mesmo que não seja aos 
domingos, cada um possa parti-
cipar semanalmente da celebra-
ção eucarística, alimentando-se 
assim com o Corpo do Senhor!

Muitas atividades realizadas 
em nossas comunidades podem ser 
reiniciadas a partir do próximo ano, 
se conservada a classificação ama-
rela; mas estejamos conscientes de 
que é preciso que nos preparemos, 
adaptando os espaços, modificando 
os horários, treinando os responsá-
veis para evitar o contágio. Com o 
cuidado e o esforço de todos nós, 
aquelas atividades que exigem 
acompanhamento poderão ser re-
tomadas sem prejuízo de ninguém.

Lembro-lhes também que nos 
próximos dias 21 e 22 deste mês de 
novembro, sábado e domingo, rea-
liza-se na Igreja do Brasil a Coleta 
do Bem, promovida pela CNBB em 
substituição à Coleta da Solidarieda-
de e da Evangelização deste ano.

O fruto desta Coleta destina-se 
às atividades sociais e ao mesmo 
tempo evangelizadoras da CNBB 
e das Dioceses de todo o Brasil. 
Estejam certos de que são muitas 
as comunidades carentes e proje-
tos sociais em regiões pobres do 
Brasil que se beneficiarão da nossa 
solidariedade fraterna.

Enfim, estamos bem próxi-
mos do tempo do Advento, quan-
do se realizam as celebrações do 

Sacramento da Penitência em 
preparação para o Natal, com 
grande afluência de fiéis.

Considerando o grave risco 
que há com as aglomerações em 
razão da pandemia, e a realidade 
de muitos padres que estão na faixa 
de risco, comunico que fica a cri-
tério dos párocos celebrar em suas 
comunidades o sacramento da re-
conciliação com absolvição geral, 
conforme os cânones 961-962 do 
Código do Direito Canônico.

Quero, mais uma vez, expressar 
aqui minha gratidão a todo o clero 
da Diocese de Barretos que,de for-
ma madura e conjunta,caminhou 
neste período difícil para a vida do 
mundo e da Igreja, testemunhando 
assim que somente unidos pode-
mos dar respostas à altura dos de-
safios que enfrentamos,e assim nos 
mantermos fiéis ao cumprimento 
da nossa missão evangelizadora.

Confiando-nos mais uma vez 
ao Divino Espírito Santo, Patro-
no da nossa Diocese, pelas mãos 
maternais de Nossa Senhora, 
Mãe da Igreja, invoco sobre to-
dos copiosas bênçãos divinas.

A todos e todas, paz e bênção 
no Senhor!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Para sermos grandes na vida, só precisamos ser humildes no coração!” (Zíbia Gasparetto)

Toda a felicidade do mundo para o casal Marcos e Ângela que 
completou 12 anos de união na última terça-feira (17). Os dois co-

memoraram “Bodas de Seda” e fazem questão de dizer que a maior 
riqueza deles são os filhos, Matheus e Antônio. Tudo de bom!

A quarta-feira (18), foi de festa para o funcionário público, coreo-
grafo e empresário, Aristeu Faustino. A comemoração foi ao lado 
de sua bela família, da esposa Ana Carolina e dos filhos, Aristeu 

Filho de 06 anos e Antônio de 03. Parabéns! (foto: Jennifer Telles)

Hoje (20) tem bolo e guaraná para Cris Dantas que comemo-
ra mais um ano de vida. O carinho fica por conta dos filhos 
Khrystopher e Francisco, do marido Vinicius Ferreira Cris 

(foto), dos familiares e amigos!

André 
Cesar 
completa 
idade nova 
hoje (20), 
e o carinho 
mais que 
especial 
fica por 
conta da fi-
lha Cecília. 
Parabéns!

A terça-feira (17) foi dia do casal Adriano e Estela comemorar 
oito anos juntos. E dessa relação de companheirismo e muita 

cumplicidade, eles construíram uma família linda, sendo 
abençoados com as filhas Emanuely e Eloisa. Que essa data 

venha se repetir por muitos e muitos anos!

Rafael Santamaria é santista, mas atualmente mora na Capital Pau-
lista. O Analista de Segurança da Informação está contando os dias 
para dezembro, onde estará de férias. E dentre os roteiros de des-

canso está Barretos, onde ele vem matar a saudade de seus familia-
res e claro curtir o que tiver de melhor na terra do peão. Sucesso!

Teve parabéns especial na terça-feira (17) na casa 
da Jaqueline Sartori. Além dos cumprimentos de 

amigos e familiares, Jaque recebeu todo o carinho 
do marido Sérgio, e do filho Nicolas. Felicidades!

Ontem (19) foi dia de festa para Fabi Macedo, que celebrou mais 
um ano de vida. Ela recebeu na data especial, milhares de felici-
tações dos amigos e familiares, mas o carinho ficou por conta do 

maridão Marcos, e das filhas Melissa e Raissa (foto). Tudo de bom!

Parabéns e muitas realizações para Matheus Rabelo Garcia 
que completou 15 anos na quarta-feira (18). A comemoração 

foi ao lado dos pais Arthur e Silvana, e do irmão Gabriel, sabo-
reando muitas pizzas, refri e bolo. Felicidades Matheus!
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Paula Lemos entra para a história
 como primeira prefeita de Barretos

Vitória na eleição ocorreu com 27.540 mil 
votos válidos e gestão ocorrerá de 2021 a 2024
Nesta semana, teve início 

uma nova história em Barretos 
com a eleição de Paula Lemos 
para prefeita, a primeira mulher 
a assumir a gestão da cidade. O 
mandato vai de 2021 a 2024.

A eleição ocorreu com 
27.540 votos, que correspon-
de a 52,20% do total de votos 
válidos, segundo o TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral). Ao 
seu lado está o vice-prefeito, 
dr. Gustavo Sasdelli (PL).

O resultado confirma a li-
derança de Paula Lemos du-
rante toda campanha, de acor-
do com pesquisas divulgadas 
por veículos de comunicação.

“Agradeço primeiramente a 
Deus. Hoje pela manhã na ho-
milia, antes de ir votar, as pa-
lavras me tocaram muito. Era 
sobre os dons que Deus dá a 
todos. Rezei para exercer meus 
dons para todas as pessoas, 
como uma mulher forte, uma 
mulher que dignifica a todos”, 
disse Paula Lemos no último 
domingo, dia 15, dia da eleição.

Paula Lemos também agra-
deceu a todos que confiam em 
seu trabalho. “Quero expres-
sar minha gratidão por todos 
que confiam em meu trabalho 
e aproveito para cumprimen-
tar todos os vereadores eleitos. 
A Câmara é muito importante 
para o desenvolvimento da nos-
sa cidade e vamos criar diálogo 
com todos para que a democra-
cia seja exercida de forma ím-
par e exemplar”, disse.

Paula Lemos fará uma ges-

tão humana e baseada nos prin-
cípios da administração com 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efi-
ciência. “Vamos construir um 
governo parceiro da população, 
que ajuda as pessoas, que ouve 
os empresários, que abre portas 
e traz desenvolvimento”.

Paula Lemos é casada com 
René Radaeli de Figueiredo 
e mãe de Francisco, de cinco 
anos. É filha de Fernando Le-
mos, veterinário, e Graça Le-
mos, educadora, com quem 
aprendeu, desde cedo, os va-
lores morais da justiça, soli-
dariedade e respeito ao próxi-
mo. Ao lado das irmãs Letícia 
e Fernanda, teve uma infância 
simples e cercada de sólidos 
laços familiares.

É formada em Direito e viu 
no exercício dessa profissão o 
caminho para lutar pela igual-
dade entre as pessoas. Atua 
como servidora municipal, ten-
do como atribuição o cargo de 
advogada na Procuradoria Ge-
ral da Prefeitura de Barretos.

Exerceu dois mandatos no 
Legislativo barretense. O pri-
meiro entre 2013/2016 e o 
segundo 2017/2020, sendo a 
mais votada, recebendo a con-
fiança da população pelo seu 
trabalho exemplar, o que lhe 
garantiu também oito prêmios.

Foi relatora da CPI dos Con-
tratos e trouxe inúmeras emen-
das para Barretos, em diversas 
áreas, como saúde, esporte, in-
fraestrutura, entre outras.

O VICE DR. GUSTAVO 
SASDELLI

Filho do médico Gilber-
to Teixeira Sasdelli e Celinha 
Sasdelli, Gustavo Abrão Sas-
delli é nascido e criado em 
Barretos ao lado dos irmãos 
Fernanda, Caio e Heloísa. Aos 
17 decidiu-se pela carreira na 
área da medicina, inspirado 
pelo pai. Formou-se pela Uni-
versidade Federal do Triângu-
lo Mineiro, fazendo residên-
cia médica em neurologia.

É casado com Carolina Gar-
cia com quem tem o filho Ga-
briel, com dois anos de idade.

Em 2002 alistou-se na Ae-
ronáutica e atuou como médico 
e segundo tenente em Brasília. 
Alguns anos depois, da capital 
federal voltou para São Paulo, 
onde integrou a equipe do re-
nomado neurologista Marcelo 
Calderaro por quatro anos.

Em 2010, retornou a Barre-
tos. Foi médico da Santa Casa 
de Barretos por oito anos, onde 
atendia os casos mais graves 
pelo Sistema Único de Saúde 
e outros seis no Ambulatório 
Municipal de Especialidades.

“Sempre acompanhei a políti-
ca local e sei o quanto as pessoas 
precisavam de uma administra-
ção capaz, com ações que real-
mente vão mudar a vida da nossa 
gente. E isso eu encontrei na Pau-
la Lemos, a quem conheço desde 
criança. Aceitei o desafio porque 
gosto de ajudar as pessoas e sei 
do comprometimento e capaci-
dade da Paula”, complementou.

O deputado federal do DEM/SP, Geninho Zuliani, acompanhou a então 
vereadora Paula Lemos e o dr. Gustavo Sasdelli durante votação

Atualização do Plano SP é adiada 
para 30 de novembro por instabilidade 

no sistema do Ministério da Saúde
Os problemas onde são notificados casos graves e óbitos por 

coronavírus provocam instabilidade nos dados; nova atualização do 
Plano SP foi adiada para garantir correta análise das estatísticas

O governador João Doria 
anunciou na última segunda-
-feira (16), o adiamento da 
nova atualização do Plano SP 
para o dia 30 de novembro.

A medida foi necessária, 
segundo ele, em razão de ins-
tabilidade nos dados sobre 
óbitos e casos graves de coro-
navírus, provocada por falhas 
no sistema SIVEP do Gover-
no Federal. Objetivo é garan-
tir transparência na análise 
das estatísticas e mais segu-
rança para a população.

“A atualização do Plano SP, 
em virtude da pane no sistema 
de dados do Ministério da Saúde, 
será feita no dia 30 de novembro. 
Esta pane afetou a normalização 
das informações em todo Brasil e 
aqui em São Paulo em especial. 
Por esta razão estamos adiando a 
atualização do Plano SP. É uma 
medida de cautela e que demons-
tra a nossa responsabilidade em 
não alterar a classificação das re-
giões do Estado sem ter todos os 
indicadores disponíveis”, disse o 
governador.

Em razão das dificuldades de 
acesso ao sistema federal SIVEP, 
em seis dos últimos nove dias, 
houve problemas tanto na noti-

ficação por parte dos municípios 
quanto na extração de dados pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

Isso afetou diretamente a 
contabilização dos números 
das semanas epidemiológicas 
45 e 46. Na última segunda-
-feira, o Estado ingressou na 
47ª semana epidemiológica.

“Pelos indicadores dispo-
níveis, a maioria da popula-
ção do Estado seria promovida 
para a fase verde do Plano SP. 
Porém, indicadores de ocupa-
ção de UTI e internações, sob 
responsabilidade do governo 
do Estado, cresceram nesta úl-
tima semana em relação à an-
terior. O momento requer pre-
caução para uma análise mais 
completa para a proteção da 
população”, afirmou Doria.

ESTATÍSTICAS
O secretário estadual de 

Saúde, Jean Gorinchteyn, 
fez um alerta para o cresci-
mento de estatísticas de in-
ternação pelo coronavírus 
em São Paulo.

Segundo dados apresenta-
dos por ele, houve um aumento 
de 18% no número de interna-
dos, tanto na rede pública quan-
to no sistema privado. Os nú-
meros, porém, são comparados 
com a semana epidemiológica 
45, quando os dados foram os 
menores do Plano São Paulo.

“Por precaução e responsa-
bilidade, o Governo do Estado 
optou por não realizar a reclas-
sificação do Plano SP na data 
de hoje. Essa medida visa não 
só a transparência, como prin-
cipalmente a segurança da po-
pulação para que haja melhor 
análise dos índices de saúde”, 
ponderou o secretário.

Ribeirão Preto terá regras da 
Fase Verde mesmo na Fase 

Amarela do Plano São Paulo
Anúncio foi feito na última segunda-feira (16) pelo prefeito Duarte Nogueira

O prefeito de Ribeirão Preto, 
Duarte Nogueira, decretou na 
última segunda-feira (16) as no-
vas regras para o funcionamen-
to do comércio local, shoppings, 
bares, restaurantes e similares. 
Ficam autorizados a funcionar, 
sem limitação de horários e com 
limitação de 60% da capacida-
de, todos os setores econômicos 
cujo funcionamento seja permi-
tido no Plano São Paulo.

Em dezembro, fica permi-

tido o “Horário de Funciona-
mento Especial de Final de 
Ano” para o comércio local, 
shopping centers, galerias e 
estabelecimentos congêneres, 
e o comércio em geral, con-
forme previsto em alvará ou 
definido em acordo ou con-
venção coletiva de trabalho.

Segundo o presidente do 
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Ribeirão Preto e da Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 

de Ribeirão Preto, Paulo César 
Garcia Lopes é muito impor-
tante para o comércio varejista 
entrar na fase verde do Plano 
São Paulo esse fim de ano.

“É com bom com olhos 
que vemos essa decisão do 
governo municipal. Defende-
mos a retomada da economia 
com segurança e os números 
apontam que a nossa cida-
de está em fase controlada da 
doença”, explicou Lopes.
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A prefeitura de Barretos 
entregou na última sexta-feira, 
13 de novembro, o Ecoponto 
do bairro Zequinha Amêndola, 
que já está em funcionamento.

O ato foi marcado pelo 
descerramento de placa pelo 
prefeito Guilherme Ávila e o 
secretário municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente; 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira.

O horário de funciona-
mento é das 7 às 19 horas, de 
segunda a sexta-feira, e das 8 
às 18 horas, aos sábados.

O novo equipamento tem 
uma área total de aproxima-
damente 1.890 metros qua-
drados, estando localizado na 
confluência das Avenidas Má-
rio Petroni e Guilherme Sera-
phico de Assis Carvalho.

“A construção atende pe-
dido dos moradores daquela 
região da cidade, após diver-
sas denúncias para fiscaliza-

ção de descartes irregulares 
de resíduos nas imediações 
dos bairros Zequinha Amên-
dola, Leda Amêndola, Dom 
Bosco, Jardim dos Coqueiros 
e Distrito Industrial 2”, obser-
vou Marco Antônio Ferreira.

“Com esta unidade a prefei-
tura disciplina ainda mais o des-
carte correto de materiais e re-
síduos melhorando a qualidade 
do Meio Ambiente”, destacou o 
prefeito Guilherme Ávila.

Ecoponto é um equipa-
mento público destinado ao 
recebimento gratuito de re-
síduos da construção civil e 
resíduos volumosos em pe-
quenas quantidades, gerados 
e entregues pelos cidadãos.

Barretos, que contava com 
cinco Ecopontos localizados 
nos bairros Califórnia, Cris-
tiano de Carvalho, Exposição, 
Nadir Kenan e Santa Cecília, 
passa a ter seis com o do Ze-
quinha Amêndola.

O tratamento do câncer de 
próstata conta com um impor-
tante aliado para diagnosticar 
a agressividade do tumor com 
antecedência. A partir das in-
formações do teste genético 
OncotypeDx, o especialista 
pode adotar critérios especí-
ficos para combater a doença.

“Ele amplia as possibili-
dades de melhores resultados, 
antecipando se será possível 
adiar ou até evitar cirurgias, 
por exemplo, ou adotar outros 
procedimentos paralelos”, 
explica o médico oncologis-
ta Ramon Andrade de Mel-
lo, professor da disciplina de 
oncologia clínica da Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo), da Uninove e da Esco-
la de Medicina da Universida-
de do Algarve (Portugal).

Para os homens com alto 
risco da doença, mas que não 
apresentam sintomas, o teste 
genético OncotypeDx pode 
ajudar na prevenção com 
medicamentos que retardam 
o desenvolvimento das célu-
las cancerígenas.

O Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra, ce-
lebrado em 20 de novembro, 
foi instituído oficialmente 
pela Lei nº 12.519, de 10 de 
novembro de 2011. Em Barre-
tos, a data/feriado foi instituí-
da através de lei de autoria do 
vereador Paulo Correa.

A data faz referência à 
morte de Zumbi, o então líder 
do Quilombo dos Palmares, 
situado entre os estados de 
Alagoas e Pernambuco, na 
Região Nordeste do Brasil.

Zumbi foi morto em 1695, 
na referida data, por bandei-
rantes liderados por Domin-
gos Jorge Velho. Atualmente 
existe uma série de estudos 
que procuram reconstituir a 
biografia desse importante 
personagem da resistência à 
escravidão no Brasil.

POR QUE DIA 20 
DE NOVEMBRO?

A data de sua morte, des-
coberta por historiadores no 
início da década de 1970, mo-
tivou membros do Movimen-
to Negro Unificado contra 
a Discriminação Racial, em 
um congresso realizado em 
São Paulo, no ano de 1978, 
a elegerem a figura de Zum-
bi como um símbolo da luta e 
resistência dos negros escra-
vizados no Brasil, bem como 
da luta por direitos que os 

afro-brasileiros reivindicam.
Com isso, o 20 de novembro 

tornou-se a data para celebrar 
e relembrar a luta dos negros 
contra a opressão no Brasil.

Por essa razão, o Treze de 
Maio, data em que a abolição 
da escravatura aconteceu, foi 
deixado de escanteio. O argu-
mento utilizado é que o Treze 
de Maio representa uma “falsa 
liberdade”, uma vez que, após 
a Lei Áurea, os negros foram 
entregues à própria sorte e 
ficaram sem nenhum tipo de 
assistência do poder público.

A escolha do 20 de novem-
bro aconteceu no contexto de de-
clínio da Ditadura Militar (final 
da década de 1970 em diante) e 
de redemocratização do país. O 
enfraquecimento da ditadura deu 
força aos movimentos de oposi-
ção e aos movimentos sociais, 
como o movimento negro.

Com a redemocratização 
do Brasil e a promulgação 
da Constituição de 1988, vá-
rios segmentos da sociedade, 
inclusive os movimentos so-
ciais, como o movimento ne-
gro, obtiveram maior espaço 
no âmbito das discussões e 
decisões políticas.

A participação desses gru-
pos no cenário político deu 
certo resultado, sendo aprova-
das medidas que tinham como 
proposta promover certa repa-

ração histórica.
Entre essas medidas, pode-

mos destacar a lei de precon-
ceito de raça ou cor (nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989) e 
leis como a de cotas raciais, 
voltada para a educação su-
perior, e, especificamente na 
área da educação básica, a Lei 
nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, que instituiu a obrigato-
riedade do ensino de história e 
cultura afro-brasileira.

Essas legislações prevêem 
certa reparação aos danos so-
fridos pela população negra 
na história do Brasil. Por trás 
dessas leis, estão as iniciativas 
para acabar com o apagamen-
to que os negros e a história 
e cultura dos africanos sofre-
ram no Brasil.

No caso do Dia Nacional 
de Zumbi e da Consciência 
Negra, a data foi criada por 
meio da citada Lei nº 12.519, 
no dia 10 de novembro de 
2011, durante o governo de 
Dilma Rousseff.

Essa lei não transformou a 
data em feriado nacional, as-
sim, os governos de cada es-
tado e cidade do Brasil devem 
optar por ser feriado ou não. 
Até o final de 2018, o dia 20 
de novembro era feriado em 
1047 municípios do Brasil (de 
um total de 5561 municípios), 
incluindo Barretos.

Novo Ecoponto entra em funcionamento 
no Bairro Zequinha Amêndola

NOVEMBRO AZUL
Teste amplia abordagem para o câncer 

de próstata, explica professor da Unifesp
Agressividade do tumor pode indicar o melhor tratamento, 

segundo o oncologista Ramon Andrade de Mello

“Para o grupo que já foi diag-
nosticado com tumor na prósta-
ta, ele identifica as mutações 
genéticas e aponta as probabili-
dades de disseminação”, escla-
rece o professor da Unifesp.

O câncer de próstata é o se-
gundo mais comum entre os 
homens brasileiros, atrás apenas 
do câncer de pele não-melano-
ma. Cerca de 75% dos casos no 
mundo são diagnosticados em 
homens com idade a partir de 75 
anos e por isso ele é considerado 
um câncer da terceira idade.

“Exames regulares, a par-
tir dos 50 anos de idade, aju-

dam no diagnóstico precoce 
e uma abordagem que pode 
alcançar resultados positivos 
para o paciente”, explica o 
médico oncologista. 

Estimativas do Inca (Ins-
tituto Nacional de Câncer) 
apontam que o país deve re-
gistrar 65.840 novos casos 
em 2020. O fator hereditário 
aumenta o risco da doença.

Ramon Andrade de Mello 
lembra, ainda, que um estilo 
de vida saudável ajuda a pre-
venir o câncer de próstata: “o 
excesso de gordura é outro 
importante fator de risco”.

20 DE NOVEMBRO
Dia da Consciência Negra



BARRETOS, 19 de novembro de 2020 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

6

COTIDIANO

A saúde financeira do siste-
ma bancário parece ter sido uma 
das poucas a não sofrer grandes 
abalos após oito meses de pan-
demia da covid-19 no país. A 
economia brasileira começou o 
ano com registro de “pibinho” 
por falta de ações do governo 
pela recuperação da economia. 
De março para cá, a situação só 
se agravou.

O tombo previsto para o 
PIB no ano é superior a 5%. 
Empresas perderam negócios e 
trabalhadores perderam empre-
gos. O desemprego explodiu, 
para mais de 14%. Com medo 
da inadimplência, os três maio-
res bancos do país aumentaram 
suas provisões.

Por isso, o lucro líquido 
alcançado por Bradesco, Itaú 
e Santander entre janeiro e se-
tembro deste ano foi de “ape-
nas” R$ 34 bilhões. Apesar da 
saúde sólida, as demissões nos 
bancos não pararam de ocorrer.

Em março, os três haviam se 
comprometido, em negociações 
com os sindicatos da categoria, 
que não haveria demissões nos 
bancos durante a pandemia.

A onda de contágios ainda 
não acabou, o país chega a 6 
milhões de casos, as mortes em 
decorrência da covid-19 volta-
ram a rondar a casa do milhar 
por dia e já somam 164 mil vi-
das perdidas. Mas se a pande-
mia seguiu de pé, a palavra dos 
bancos, não.

DEMISSÕES 
NOS BANCOS TÊM 

NOME E ROSTO
Segundo o Cadastro Geral 

de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do governo, houve 
quase 13 mil demissões no sis-
tema financeiro em nove meses. 
O Bradesco, sozinho, deixou 
sem trabalho 1.300 pessoas en-
tre março e setembro, de acordo 
com os bancários.

Uma das reações encontrada 
pelos sindicatos e a confederação 
nacional da categoria foi recorrer 
às redes sociais para denunciar o 
trio de bancos que agravou a si-
tuação da economia do Brasil.

Uma série de vídeos vem 
sendo divulgada pelo Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região. Gravadas por 
atores, as mensagens são basea-
das em relatos de personagens 
reais, de funcionários que não 
podem se expor, tidos como 
exemplares por Bradesco, Itaú 
e Santander.

Expressam o sentimento de 
traição dos bancos ao promover 
demissões de empregados que 
passaram anos cumprindo com 
suas obrigações. Postados no ca-
nal da entidade no YouTube, os 
testemunhos de ex-bancários dos 
três maiores bancos do país já tive-
ram mais de 52 mil visualizações.

BÁRBARA, 12 ANOS 
DE BRADESCO

“Eu batia as metas, cobria 
as férias do chefe, licença mé-
dica e licença-maternidade. 
Teve dias que eu não almocei. 
Não fui ao banheiro. Sofri assé-
dio moral, ameaça de demissão. 
E quando argumentava para o 
gerente-geral que eu estava so-
brecarregada, ele falava que o 
problema era do gerente regio-
nal. Mesmo assim eu me empe-
nhava. Estava sempre entre os 
melhores. Até que numa segun-
da-feira eu fui demitida. Para o 
Bradesco, eu não tive uma boa 

performance”.
ÁLVARO, 15 

ANOS DE ITAÚ
“Eu trabalhei durante 11 

anos na Central 30 horas. De-
pois, fui para a mesa de finan-
ciamento auto. Até ganhamos 
prêmio de satisfação ao cliente. 
‘Nós’, não, porque foi por mi-
nha causa. Mas eu mesmo nem 
fui convidado pra festa. Eu era 
um funcionário diferenciado, 
elogiado dentro e fora do depar-
tamento. Até chegar um gestor 
e começar a perseguir. Nisso eu 
fui demitido pelo time. Quinze 
anos de banco, cumprido metas. 
Explorado, assediado, pressio-
nado, doente. De repente: ‘Não 
tem perfil’”.

LUIZ CARLOS, NOVE 
ANOS DE SANTANDER

“Eu me lembro da Copa de 
2014. Vai, Brasil! Eu vestia li-
teralmente a camisa do banco. 
Muitos estrangeiros no país bus-
cando os canais do banco. E eu 
era linha de frente no SAC do 
Santander. Atendimento em in-
glês, em espanhol. Vai, Brasil! 
E no SAC, a chefia te monitora 
o tempo todo. Ainda tem ava-
liação do cliente. Eu nunca re-
cebi uma reclamação, nenhuma 
advertência. Ao contrário: eu 
recebia muitos elogios. E eu fui 
demitido. Motivo? Baixa produ-
tividade”.

HUMANIZAR 
OS NÚMEROS

“O sindicato quis mostrar 
com esses vídeos uma coisa 
mais humana. Quando a gente 
vê só os números, fica uma coi-
sa muito fria. A gente quis, com 
atores, mostrar a história verda-
deira dos bancários. Que se de-
dicam muito. Cumprem metas 
e mesmo assim são demitidos”. 
A explicação é da presidenta do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Ivone Silva.

“A gente quis dar um rosto 
para essas demissões. São pais 
e mães de família. São pessoas 
de quem suas famílias depen-
dem. Pessoas que profissional-
mente se dedicaram muito e 
mesmo assim foram demitidas. 
E isso apesar de todos os lucros 
dos bancos”.

De acordo com Ivone, o 
sindicato vem promovendo 
ações nas redes sociais e toda 
semana essas campanhas, que 
“atingem, sim, a imagem dos 
bancos”, aparecem entre os as-
suntos mais comentados. E os 
bancos são cobrados e acabam 
tendo de se explicar.

“Isso porque a imagem dos 
bancos é aquela coisa de propa-
ganda, olha, vem pra cá, nós esta-
mos preocupados com sua saúde, 
somos seus parceiros. Parceiro 
nada. Estão colaborando para os 
péssimos números de demitidos 
na economia, apesar de seus lu-
cros serem exorbitantes”, afirma 
a presidenta da entidade.

“A gente tem tido bastante 
retorno positivo. Gente falan-
do ‘é isso mesmo!’ E os ban-
cos têm de dar satisfações aos 
clientes, porque eles sentem a 
contradição entre a propaganda 
e a vida real”, observa.

“As demissões afetam as con-
dições do atendimento. Você pas-
sa nas agências e vê filas enormes. 
Principalmente no Bradesco, que 
tem feito muita propaganda, as 
pessoas estão vendo que as agên-
cias não condizem com as propa-
gandas”. (Fonte: RBA)

Vídeos dão nomes e rostos 
ao drama das demissões nos 
bancos em plena pandemia
Testemunhos de bancários vítimas de demissões por 
Bradesco, Itaú e Santander, que somam lucro de R$ 
34 bilhões no ano, denunciam desrespeito a compro-

misso assumido durante a pandemia de covid-19
Expandir os negócios, me-

lhorar a gestão financeira e in-
gressar no mundo digital são 
alguns dos motivos que já le-
varam mais de 400 empreen-
dedores a se inscreverem no 
Desafio Serasa Experian para 
Micro e Pequenas Empresas.

Serão escolhidos 20 proje-
tos e cada um terá R$ 25 mil 
para investir na sua ideia.

Dentre os inscritos, a maior 
parte (38%) deseja usar os recur-
sos da premiação para ampliar o 
empreendimento. Já 32% que-
rem adaptar seus negócios nos 
âmbitos digital, ambiental, co-
mercial ou na forma de trabalho, 
como no caso dos que precisaram 
viabilizar o trabalho de seus fun-
cionários a partir de suas casas.

Outros 24% querem me-
lhorar processos, aprimorar 
as operações, logística ou a 
qualidade dos produtos e 6% 

O governo federal assinou 
um acordo na última segunda-
-feira (16) na qual se compro-
meteu com o Ministério Públi-
co Federal a analisar pedidos de 
benefícios do INSS em prazos 
que variam entre 30 e 90 dias.

Atualmente, o prazo ofi-
cial do órgão para dar res-
postas aos requerimentos da 
população é de 45 dias. Na 
prática, porém, muitos segu-

A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo inicia na pró-
xima quarta-feira, dia 25 de 
novembro, o pagamento da 
renda básica emergencial aos 
artistas e profissionais do se-
tor cultural aptos a receber o 
auxílio da Lei 14.017/20, co-
nhecida como Aldir Blanc.

Criada para mitigar os im-
pactos da pandemia do novo co-
ronavírus, a lei recebeu em cerca 
de quase dois meses 13.611 ins-
crições pela plataforma www.
dadosculturais.sp.gov.br.

Os beneficiários receberão 
R$ 3 mil em parcela única e, 
no caso de mãe/provedora, o 
valor será dobrado. Os profis-
sionais podem acompanhar o 
processo diretamente na pla-
taforma com login e senha 

Serasa Experian distribui R$ 500 mil 
para micro e pequenos empreendedores 

adaptarem seus negócios ao novo 
ambiente causado pela pandemia

Empreendedores poderão contar com mentoria gratuita para ajudar a pensar 
no projeto. As inscrições podem ser feitas pelo desafioserasaexperian.com.br

investirão no treinamento de 
seus funcionários.

O prêmio também vai aju-
dar a gerar novos postos de tra-
balho no país: 65% dos partici-
pantes inscritos afirmaram que 
vão contratar mais pessoas, 

caso vençam o desafio.
As inscrições podem ser 

feitas até o dia 27 de novembro 
pelo site  desafioserasaexpe-
rian.com.br. Além da premia-
ção em dinheiro, os participan-
tes poderão receber mentoria 

de profissionais voluntários da 
Serasa Experian para ajudar na 
ideação dos projetos.

As etapas do desafio serão 
revisadas e asseguradas pela 
EY e o Sebrae é o parceiro de 
divulgação.

INSS faz acordo para analisar 
benefícios em até 90 dias

Compromisso com o Ministério Público Federal é para acabar com filas de espera

rados esperam meses.
Segundo o comunicado emi-

tido pela AGU (Advocacia-Ge-
ral da União), que representa o 
governo na Justiça, o acordo vai 
possibilitar o fim das filas de es-
pera por benefícios previdenciá-
rios em todo o país.

Com a assinatura do acor-
do, serão suspensas as ações 
judiciais que tramitam em 
primeira instância e no STF 

(Supremo Tribunal Federal) 
para questionar a demora nas 
análises do INSS.

Os novos prazos do INSS 
vão variar conforme o tipo de 
benefício solicitado.

Em casos de auxílio-doen-
ça, por exemplo, o INSS terá 45 
dias para finalizar a análise. A 
pensão por morte terá prazo de 
60 dias. Para o salário-materni-
dade, o limite será de 30 dias.

Os prazos estabelecidos 
para análise e conclusão dos 
processos administrativos co-
meçarão a valer seis meses 
depois da homologação pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Nesse intervalo, INSS e 
Perícia Médica Federal de-
vem se organizar para cum-
prir o compromisso.

Os prazos para realização da 
perícia médica e da avaliação 
social permanecerão suspensos 
enquanto perdurarem os efei-

tos das medidas adotadas para 
o enfrentamento da pandemia 
do coronavírus que impeçam o 
pleno retorno da perícia.

No acordo, a União tam-
bém se compromete a realizar 
as perícias médicas no pra-
zo de até 45 dias após o seu 
agendamento.

O limite subirá para 90 
dias nas unidades da Perícia 
Médica Federal que exigirem 
o deslocamento de servidores 
de outras unidades.

O acordo também prevê 
prazos para o cumprimento de 
decisões judiciais favoráveis 
à concessão de benefícios e 
que devem ser considerados a 
partir da intimação do INSS.

O descumprimento do acor-
do obriga o INSS a analisar o 
requerimento administrativo, no 
prazo de dez dias, por meio da 
Central Unificada de Cumpri-
mento Emergencial de Prazos.

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado inicia 
pagamento da Renda Básica Emergencial a partir de 25 de novembro

Artistas e trabalhadores do setor irão receber auxílio emergencial no valor 
de R$ 3 mil em parcela única. Foram mais de 13 mil pessoas inscritas

cadastrados no momento da 
inscrição ou pelo e-mail: au-
xiliocultura@turismo.gov.br.

O total de recursos des-
tinado para o Estado de São 
Paulo pela Lei Aldir Blanc foi 
de R$ 566 milhões, sendo que 
o governo estadual recebeu 
diretamente R$ 264 milhões.

SOBRA DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

Parte dos recursos da ren-
da básica remanescente será 
realocado para os 25 editais 
do ProAC Expresso LAB, que 
teve cerca de 5 mil inscrições. 
Ao todo, o programa deve 
apoiar a realização e premiar 
1,8 mil projetos e profissio-
nais do setor cultural de todas 
as regiões do Estado de São 
Paulo, com uma média de R$ 
41,6 mil por beneficiado.

Os valores das linhas va-
riam de R$ 5 mil a R$ 200 mil. 
Ao menos 50% dos recursos 
serão destinados aos propo-
nentes do interior e do litoral.

Os processos de avaliação 

dos projetos culturais cadas-
trados nos editais estão pre-
vistos para serem finalizados 
até o final de novembro. Já 
os pagamentos iniciam na se-
gunda quinzena de dezembro.
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No contexto atual de en-
frentamento ao coronavírus, 
a solidariedade assumiu um 
papel ainda mais importante 
para a sociedade.

Até 31 de dezembro, con-
tribuintes podem destinar até 
6% do Imposto de Renda para 
instituições sociais, sem gastar 
um centavo a mais por isso. 

As doações podem ser feitas 
por aqueles que optam pelo for-
mulário de modelo completo na 
hora da declaração, o que per-
mite o abatimento de itens como 
educação, saúde, previdência 
privada, entre outros. A simula-
ção pode ser feita calculando o 

potencial de doação baseada na 
declaração do ano anterior.

Ao escolher apoiar proje-
tos sociais, a população con-
tribui para instituições que 
estão necessitando muito, so-
bretudo em um ano altamente 
impactado pela pandemia.

As instituições cadastra-
das nos fundos da Infância e 
Adolescência estão presentes 
nas áreas de extrema vulne-
rabilidade social, regiões com 
grande número de casos e im-
pacto da pandemia do corona-
vírus durante este ano.

Apoiar projetos que estão 
nesta área é garantir os direitos 

fundamentais para as crianças, 
adolescentes e suas famílias, é 
a oportunidade de fazer o bem 
e beneficiar diretamente quem 
está precisando.

PORQUE DOAR? 
Segundo dados da Recei-

ta Federal, mais de 97% das 
pessoas que têm potencial de 
doação não fazem essa desti-
nação. O Imposto de Renda 
pode ser visto como ferra-
menta de melhoria da popu-
lação e acompanhamento dos 
projetos. O contribuinte tem a 
oportunidade de saber exata-
mente como e onde o seu di-
nheiro está sendo empregado.

O mundo mudou com a 
pandemia e o método de apren-
dizagem oferecido pelo Centro 
de Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas (IR-
CAD) também mudou.

A incorporação de novas tec-
nologias no ensino presencial e 
aulas online complementam o 
conteúdo de grande parte dos 
cursos do centro, que já estabe-
leceu a aprendizagem híbrida 
como nova metodologia que 
permanecerá após a pandemia.

A inovação faz parte do 
dna do IRCAD. Entre as 
ações visionárias implemen-
tadas antes da pandemia, por 
exemplo, está a universida-
de virtual para cirurgiões, o 

WebSurg, criado em 2010, 
exclusivamente para promo-
ver as habilidades de treina-
mento médico e cirúrgico, 
gratuitamente, para médicos 
de todo o mundo.

Hoje o canal tem 470 mil 
médicos registrados, que acom-
panham conteúdos gerados, se-
manalmente, por especialistas de 
renome mundial da medicina.

As cirurgias ao vivo, trans-
mitidas do Hospital de Amor 
e Centro de Treinamento por 
links enviados pelas secreta-
rias de cursos, também inte-
gram o cronograma.

Com a implantação das 
novas salas de aula on-line, os 
médicos de todo mundo po-

dem assistir às aulas teóricas 
em tempo real ou ainda rever 
a transmissão por até 30 dias 
após os cursos, com mais mo-
bilidade e conforto.

De acordo com o coorde-
nador científico do IRCAD, 
Luis Romagnolo, o método 
híbrido é muito importante 
independente da etapa de for-
mação do cirurgião.

“Temos que considerar os 
diferentes formatos e ofere-
cer ferramentas cada vez mais 
acessíveis; porém, se for ape-
nas virtual o método não fun-
ciona. Sempre precisaremos 
do treinamento presencial. O 
que o tempo não nos permite é 
parar”, disse Romagnolo.

Durante o mês de novem-
bro, Furnas realizará a soltura 
de cerca de 25 mil peixes no 
rio Pardo, em Minas Gerais, 
um dos afluentes do rio Gran-
de, no reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Marimbondo.

Serão soltos alevinos das es-
pécies Pacu Caranha, Piapara e 
Piracanjuba, sendo esta última 
categorizada como ameaçada 
de extinção. Tais ações fazem 
parte do subprograma de Repo-
voamento com Espécies de Pei-
xes Nativos da Bacia Hidrográ-
fica, implantado pela empresa.

Além da soltura no rio 
Pardo, a empresa realizou, no 
mês passado, atividade seme-
lhante no rio Sapucaí (MG), 

Doações com Imposto de Renda Solidário dão 
esperança para comunidades afetadas pela pandemia

Até 31 de dezembro contribuintes podem destinar até 6% do IR e beneficiar instituições sociais

EDUCAÇÃO MÉDICA

IRCAD irá manter ensino 
híbrido após a pandemia

Salas de aulas virtuais, cirurgias exibidas ao vivo, 
videoteca virtual são alguns dos recursos incrementados

Furnas realiza soltura de 
25 mil peixes no rio Pardo

Área do reservatório da usina de Marimbondo receberá espécies 
Pacu Caranha, Piapara e Piracanjuba, que corre risco de extinção

A prefeitura de 
Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Cultura, prepara 
para o próximo do-
mingo (22), a partir 
das 11 horas, uma 
programação espe-
cial para a retomada 
do projeto “Viola e 
Canturia”, no Mer-
cadão Municipal. O 

evento terá a apresentação das duplas Dino Prado & Paulinho Lopez e Décão da Viola & Itamir. 
O evento deve seguir todos os protocolos de prevenção ao covid-19, conforme orientações dos 
órgãos responsáveis de saúde. É obrigatório o uso de máscara para a entrada e permanência no 
Mercadão Municipal. Será disponibilizado álcool gel nas imediações do evento. Segundo se-
cretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé, a programação “prepara a volta do projeto 
com as duplas mais requisitadas no projeto Viola e Canturia este ano. Nosso objetivo é voltar a 
proporcionar uma programação de qualidade, celebrando todo o trabalho da secretaria municipal 
de Cultura de reafirmação das nossas tradições e cultura sertaneja e raiz”.

Mercadão Municipal terá “Viola e 
Canturia Especial” no próximo domingo

um dos afluentes do rio Gran-
de, no reservatório de Porto 
Colômbia. Na ocasião, foram 
soltos 40 mil alevinos de Pacu 
Caranha  e Curimbatá.

Até o fim deste ano, Furnas 

terá feito o repovoamento com 
mais de 65 mil alevinos nati-
vos, sempre com o acompanha-
mento do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA).

Rio das Pedras 
agora tem 
o BALDE 
MALUCO
Uma novidade que aca-

ba de chegar no Rio das Pe-
dras Country, como parte do 
planejamento de melhorias 
do clube em benefício dos 
associados: é a aquisição do 
BALDE MALUCO. O Balde 
Maluco, com capacidade de 
2.000 litros de água, é a nova 
atração do clube e faz par-
te da revitalização da praia 
2,  localizado na piscina de 
bóias. É mais uma diversão 
garantida para toda família.
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