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POLÍTICA É MISSÃO, NÃO PROFISSÃO - Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação, desfigura
neste texto sua visão peculiar sobre a política e a tradicional “politicagem”, em todas as esferas governamentais do Brasil, desde lá atrás, quando
nossos descobridores já distribuíam afagos e favores, em troca de apoio para governar nossa terra.
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Festa da Virada na Região
dos Lagos está confirmada

“Apenas o show da dupla João Bosco & Vinícius está suspenso até segunda ordem”, diz assessoria
Está confirmada para começar às 21 horas do dia 31
de dezembro a Festa da Virada
na Região dos Lagos, aberta
gratuitamente a população. A
programação idealizada pela
prefeitura de Barretos inclui a
apresentação de Paulinho 1001
e DJ Nenezinha, de Cuiabano
Lima e do grupo de samba e
pagode Nossa Imagem.
Também será montada
uma estrutura de Praça de
Alimentação, banheiros químicos e segurança, além do
grandioso palco dos shows.
Apenas o show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius
está suspenso, devido a uma liminar concedida após a Justiça
ser acionada. A Secretaria de
Negócios Jurídicos do município vai recorrer da decisão.
“A Prefeitura de Barretos informa que vai recorrer
da liminar que determinou a
suspensão do show de João
Bosco & Vinícius durante a
Festa da Virada, marcada para

a noite de 31 de dezembro, na
Região dos Lagos, com entrada gratuita. A Secretaria de
Negócios Jurídicos do Município iniciou a preparação do
documento de recurso, assim
que recebeu a notificação da
liminar”, diz a nota.
A Assessoria de Imprensa
da prefeitura confirmou, ainda, que a festa está confirmada e “apenas o show da dupla
está suspenso até segunda ordem”, diz nota divulgada na
tarde desta quinta-feira (19).
O evento acontece numa
união de forças de várias secretarias municipais, com
coordenação da Secretaria
Municipal de Turismo.
O secretário Adriano Santos comentou que “estamos
oferecendo uma programação
que pode, já neste ano, atrair
turistas da região e pode vir
a ser um grande gerador de
renda para o município, pois
turismo significa divisas para
a cidade”, disse o secretário.

Espaço Maker do Unifeb
conquista Selo Global do FAB LAB

O laboratório de inovação, tecnologia, networking e empreendedorismo FEB 360º, do Unifeb,
conquistou neste mês dezembro o Selo Global do FAB LAB, tornando-se o primeiro FAB LAB da
região, o segundo do interior do estado. “Com esse selo, o laboratório do Unifeb, nosso Espaço
Maker dentro do FEB 360º, passa a fazer parte da rede mundial de FAB LAB, criado pelo Massachusetts Institute of Technology”, explicou a reitora do Unifeb, Sissi Kawai Marcos. “É uma maneira de
intercâmbio para soluções de diferentes tipos de problemas, não apenas dos alunos, professores
e colaboradores do Unifeb, mas da comunidade como um todo, pois este é um espaço acessível
também às pessoas, às empresas e instituições”, destacou a reitora.
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Rancho do Peãozinho tem horário
especial para Natal e Ano Novo

Bom Prato comemora
Natal com cardápio especial

Nos dias 24 e 31
haverá horário
especial de
funcionamento

Instituto Pro
Família realiza
festividades
de final de ano
O Instituto Pro Família, localizado no bairro Santa Cecília, realizou na última terça-feira (17), no CEMEJA do bairro
São Francisco, uma recreação
com crianças e adolescentes da
oficina de futebol, finalizando
com jantar festivo de final de
ano. Na oportunidade, foram
entregues uniformes completos (camisa, calção, meião e
chuteiras) para os alunos da
instituição, bem como doação
de brinquedos. Os uniformes
são doações de empresários da
cidade em conjunto com pais
de alunos da escola Tia Mércia.
Na quarta-feira (18), na sede
do instituto, foi realizada confraternização da Tribo Mirim
e Oficina de Xadrez. Os participantes dos projetos também
foram agraciados com jantar,
brinquedos, roupas e calçados,
com participação de doações da
Marçonaria Fraternidade Paulista, Casa dos Engenheiros e
empresário da cidade. O presidente da entidade, Daniel Santos, comentou que ficou “muito
feliz com as parcerias, que visa
dar uma festividade digna e fraterna aos assistidos, com a ajuda da sociedade barretense”.

IV Festival Nacional
de Dança, que
acontecerá durante
a Festa do Peão de
Barretos, está com
inscrições abertas
Página 7

O Rancho do Peãozinho,
espaço dedicado às crianças no
Parque do Peão terá horário especial de funcionamento durante as comemorações do final do
ano. Nesta sexta-feira, dia 20, o
horário será das 9 às 12 horas, devido à confraternização dos colaboradores do Parque do Peão.
PAPAI NOEL - Neste final
de semana, dias 21 e 22, o Bom
Velhinho estará no Rancho do
Peãozinho distribuindo balas e
recebendo os pedidos das crianças. Pipoca e algodão doce serão
distribuídos gratuitamente, assim

como estará liberada a brincadeira no pula pula e piscina de bolinhas. A programação especial
acontecerá das 10 às 17 horas.
Nos dias 24 e 31 de dezembro
o local ficará aberto das 9 às 12
horas. Já nos dias 25 e 01 de janeiro o local estará fechado para
visitação. Nos dias 26 e 02 de janeiro volta o horário normal, das
9 às 17 horas. Réplicas de dinossauros estão entre as atrações do
Rancho do Peãozinho. O espaço
tem horário especial de funcionamento durante as festas de final
de ano (Foto: Francisco Santos)

Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, a unidade do Restaurante
Bom Prato de Barretos comemora o Natal com almoço especial. O
cardápio será diferente, composto de arroz, feijão, pãozinho, farinha
de mandioca e, como prato principal, Salada Noel, Pernil ao molho de
abacaxi, Batata natalina, salada, suco e manjar de sobremesa. Tudo
por R$ 1,00 e crianças de até seis anos não pagam pela refeição.

Barretense ganha carro do sorteio
das APAEs de Barretos e Guaíra
As APAEs de Barretos e Guaíra
realizaram uma promoção conjunta
para angariar fundos. A ação teve
seu encerramento nesta semana,
com o sorteio pela loteria federal
de um carro Fiat Mobi Easy, zero
quilômetro. O ganhador foi João
Vinhote, de Barretos.
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Política é missão, não profissão
Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação, desfigura neste texto sua
visão peculiar sobre a política e a tradicional “politicagem”, em todas as esferas governamentais do Brasil, desde lá atrás,
quando nossos descobridores já distribuíam afagos e favores, em troca de apoio para governar nossa terra. Segue.
A política não é um fim em
si mesmo. Trata-se de um sistema-meio para administrar
as necessidades do povo. Sendo assim, é uma missão, não
uma profissão.
Aristóteles ensina que o
cidadão deve servir à polis,
visando ao bem comum. Ao
se afastar dessa meta, dá lugar à corrupção. Que acontece quando “quem governa se
desvia do objetivo de atingir o
bem comum e passa a governar de acordo com seus interesses”, diz o filósofo.
Por conseguinte, a política não deve ser escada para
promover pessoas nem meio
para facilitar negócios. Como
sistema, desenvolve a capacidade de responder aspirações,
transformar expectativas em
programas, coordenar comportamentos coletivos e recrutar
para a vida pública quem deseja
cumprir uma missão social.
Esse acervo é utópico?
Pode ser, mas deve servir de
inspiração aos políticos. Infelizmente, em nossa cultura, a
política tem sido tratada por
muitos como um bom negócio.
Tradição que vem lá de trás.
Quando d. João III, entre
1534 e 1536, criou e doou aos
donatários 14 capitanias here-

ditárias, plantava a semente do
patrimonialismo, a imbricação
do público com o privado.
Os donatários recebiam a
posse da terra, podiam transferi-la para os filhos, mas não
vendê-la. Consideravam a capitania como uma possessão,
sua propriedade. A “res pública” virou coisa privada.
Hoje, parcela dos nossos
representantes considera espaços públicos ocupados por
seus indicados como feudos,
extensões de suas posses. É assim que a política se transforma em um dos maiores e melhores negócios da Federação.
O caminho é este: primeiro,
conquista-se o mandato; a seguir, a política transforma-se em
instrumento de intermediação.
Temos um amplo mercado
em um território com 27 Estados (com o DF), com nichos,
estruturas, cargos e posições
em três esferas: federal, estadual e municipal.
O negócio da política mexe
com cerca de 150 milhões de
consumidores, que formam o
contingente eleitoral. Para chegar até eles, um candidato gasta
uns bons trocados (o custo médio está hoje em torno de 12 a 15
reais por eleitor), a depender do
cargo disputado: vereador, pre-

feito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador
e presidente da República.
Para tanto, candidatos ricos bancam suas campanhas.
A maior parte recebe recursos do fundo partidário ou
doações. Para 2020, o fundo
partidário deve ser em torno
de R$ 2,5 bilhões, sendo que
o PSL e o PT, os dois maiores
partidos na Câmara, receberão as maiores fatias.
O que se sabe é que numa
campanha despende-se entre três
a quatro vezes mais recursos do
que a quantia apresentada aos tribunais eleitorais. São poucos os
que conseguem chegar ao Parlamento com somas pequenas.
Desse panorama, surge a
pergunta: se a campanha política no Brasil é tão dispendiosa
e se os candidatos gastam acima do que ganham, por que se
empenham tanto em assumir a
espinhosa e sacrificada missão
de servir ao povo? Será que
há muito desvio entre o espírito cívico de servir e o sentido
prático de se servir?
É arriscado inferir sobre
ações e comportamentos do
nosso corpo político, até porque parcela do Congresso tem
atuado de maneira nobre na
defesa de seus representados.

Sofre, injustamente, críticas
por conta da corrupção cometida por alguns.
E onde brota a semente da
corrupção? Vejamos. Nas cercanias da política há um costume conhecido como superfaturamento. Obras públicas, nas
três malhas da administração
(federal, estadual e municipal),
geralmente acabam recebendo
um “plus”, um dinheiro a mais.
Parcelas dos recursos servem aos achacadores e vão
para os cofres das campanhas,
formando o círculo vicioso responsável pelo lamaçal. Hoje,
esse lamaçal está sendo devassado pela Operação Lava Jato.
Mas há sempre uma fresta por
onde se desvia dinheiro. E isso
ocorre porque nos postos chaves estão pessoas de confiança
de políticos que as indicaram.
Portanto, há um PIB informal formado por recursos
extraídos das malhas da administração nas três instâncias federativas. Sanguessugas predadoras escondem-se em parcela
do corpo político para sugar as
veias do Estado brasileiro.
Dinheiro e poder são as
vigas da vida pública, mas
começam a soçobrar nesse
início de ciclo da ética e da
transparência.

Opinião
Um presente é para ser doado.
É por isso que quando pensamos em ser um presente na
vida de alguém, inevitavelmente pensamos em oferta,
doação, amor e partilha. Até
porque, o maior presente que
podemos dar a uma pessoa é
nosso amor transformado em
gestos concretos, às vezes bem
simples, mas que dão um sentido especial aos nossos dias.
Amar verdadeiramente é
a maior e mais nobre de todas as ofertas! Recordo-me,
por exemplo, de situações
nas quais eu, concretamente, não tinha nada a oferecer,
estava me sentindo vazia e
triste, e recebi um abraço
e uma palavra amiga de alguém. Era o presente que eu
mais precisava naquela hora
e marcou tanto minha vida,
que jamais esqueci.
Por outro lado, já recebi ofertas com valor material até alto,
porém, passaram com o tempo e
já nem me recordo delas. O que
fica é o essencial e o amor que
damos e recebemos é, sem dúvida, o presente que prevalece.
Nesta época em que, tra-

Seja você um presente
dicionalmente, vivemos as
confraternizações e a troca de
presentes, vale lembrar que
não é o valor material que
fará o gesto ser valioso, mas o
amor que o envolve.
Muitas vezes, doar algo
que seja de uso pessoal e tenha um valor mais afetivo do
que material, fará muito mais
sentido do que simplesmente
ir a uma loja e comprar um
presente caro.
Nosso coração tem sede de
verdade, ternura e simplicidade, é por isso que gestos simples envolvidos pelo amor fazem tanta diferença em nossa
vida. Vestirmo-nos com zelo e
colaborarmos com nosso visual, por exemplo, pode não
parecer, à primeira vista, mas
principalmente em um relacionamento amoroso, é uma
forte expressão de amor para
a outra pessoa.
Cuidar da própria saúde
também é uma expressão de
amor próprio e amor àqueles
que Deus nos confiou. Um
pai que se cuida para ter boa
saúde e poder estar por mais
tempo ao lado dos filhos e
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da esposa, está dizendo com
atitudes que deseja ser um
presente valioso e duradouro
para a sua família.
E são atitudes assim, simples e concretas, que nos
transformam em presentes
vivos neste mundo que tanto
carece de amor. Então vamos
repensar nossa forma de dar
presentes neste fim de ano?
São atitudes novas que faz
o ano ser realmente novo. Não
se preocupe com feitos grandiosos, pois o desejo de amar,
de certa forma, já é amor, assim como o desejo de acertar
já é um passo para o acerto.
Você pode começar sorrindo com gratuidade para a
próxima pessoa que encontrar. Existem momentos em
nossa vida nos quais tudo o
que mais precisamos é de um
sorriso e você pode dar esse
presente a muitas pessoas
ainda hoje. Mantenha acesa a

chama do amor!
Esta é uma escolha desafiante e enriquecedora, que precisa ser diária, pois amor é mais
decisão do que sentimento.
Não desista de amar, no ponto
em que você se encontra, ouse
seguir em frente. Dê um passo
de cada vez, mas não pare.
Lembre-se que “quem
ama, sempre vence” e o amor
fará de você um vencedor, um
valioso presente!
Dijanira Silva
Missionária da
Comunidade Canção Nova

Um brinde a José

A figura que mais me encanta no Natal é José. Acho incrível que José aceitou a história
de Maria. Um anjo veio e disse
que ela teria um filho de Deus.
Ela, então, conta para José e
José acredita, aceita e acolhe.
Cria o menino como seu, corre
riscos por ele, ama e educa. O
carpinteiro José, discreto e humilde. Que homem! Admiro e
sinto-me muito pequeno diante
da lembrança dele.
Imagina hoje, um José,
quantos existem? O menino
Jesus, pequenino ainda, um
belo dia some e quando o encontram está lá conversando
com os rabinos.
Bronca? Castigo? Nada. O
bom e velho José aceita e acolhe. Ele é uma Constituição,
com fundamentos e princípios
claros de como criar um salvador. E, assim, chegou Jesus à
vida adulta. E foi para o sacrifício. E é, principalmente, nesse
momento, que a minha fantasia
diverge da fantasia comum.
Esse Jesus que brigou com
os vendilhões do templo, enfrentou as autoridades religiosas, aceitou as acusações injustas, o sofrimento físico e a
morte na cruz, era assim porque era o filho que José criou,
com firmeza de caráter, determinação de ideias, coragem
de assumi-las e sustentá-las.
Pois, quem mais deu um
exemplo desses a Jesus? Deus,
distante e ambíguo, incapaz
de um “tete a tete” direto com
Maria, a ponto de mandar um
mensageiro para uma decisão
tão fundamental?
Não. José, esse sim foi
o macho da porra que deveria ser lembrado e celebrado
como o modelo do homem

que compõe, agrega, aceita e
assume o amor da mãe - a Maria, que gerou o menino que
foi salvo por José, rápido no
gatilho, que soube que deveria
fugir quando o rei maluco queria matar todos os primogênitos. Poderia ter aí, José, testado
o Deus fecundador.
Ora, se é Deus, por que sou
eu, o carpinteiro, que tenho de
fugir, correr riscos, dormir ao
relento, ver minha esposa dar
a luz em meio aos bichos, para
salvar o filho que nem é meu?
Mas José não entrou nessa discussão cheia de testosterona com o Pai celestial.
Fez a parte dele. E sem cobrar crédito ou reivindicar
privilégios. Fez e pronto.
Nasceu o menino Jesus,
bonitinho, moreninho, os cabelos e olhos negros como os
do lugar, o choro de criança
saudável, logo buscando o seio
materno, o amor materno.
O pai, sabe Deus onde
estava. Mas José estava ali,
ao alcance da mão. Esse José
eu brindo no Natal. Sem ele,
não haveria Jesus. Ou haveria. Mas não seria amoroso
e cheio de compaixão. Jesus
teve com quem aprender. E
aprendeu. MazalTov.
Daniel Medeiros
Doutor em Educação
Histórica pela UFPR e professor de
História no Curso Positivo
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Nós nunca conheceremos a nós mesmos ou a força dos nossos relacionamentos até que ambos tenham sido testados pela adversidade.” (J.K. Rowling)
Destaque para Janaina Garcia que veste body azul
e estampas da “Outlet 20!!! A loja do preço único de
Barretos com produtos de ótima qualidade. Confira
você também, avenida 21 ruas 24x26 - Centro.

Ontem (19), foi dia de festa para Debora Richieri.
Ela recebeu o carinho especial das filhas Samara
e Lavínia, de sua mãe Nanci, sua irmã Camila, e
curtiu a data com amigos ao som de Paulo Miklos, em show na cidade de Colina. Parabéns!!!

Beatriz Alonso e Flávio Rodrigues disseram sim
para o amor no último sábado, dia 14. A cerimônia aconteceu na igreja São Benedito e reuniu
amigos e familiares. Felicidades aos noivos!

Hoje (20) é dia de festa para Julia Ramos que
celebra mais um ano de vida, ladeada por seus
amigos, familiares, dos pais Pedro e Wilma, dos
irmãos Wesley e Di, do sobrinho Pedro e das
cunhadas Ana e Vanessa. Parabéns!!!
E depois de 20 anos juntos, eles resolveram oficializar a união. O casal Antônio Carlos Calil e Valéria Cristina vão receber as bênçãos amanhã (21), e vão
partilhar desse momento especial com os familiares e amigos, em especial,
com os filhos Fabrício e Laís Helena, e o genro Renan. Felicidades!!!

O mundo através de dicas, relatos e opiniões sobre
os mais variados assuntos através das redes sociais! E tudo
feito com categoria através das influencers digitais Núbia
Abreu (@nubiaabreubarretos) e Beatriz Juliano (@beatrizlbj).
O encontro foi no Espaço FEB Maker 360 no UNIFEB. Vale a
pena conferir o trabalho dessas garotas.

No último dia 11, as lindas bailarinas do Tio Maicon deram um
show na apresentação do 9° SARAU CULTURAL “Jardim das Flores”, que
aconteceu na Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário, evento
anual que encerra as atividades do local. Parabéns meninas, foi lindo.

A toda estilosa Méllyéne Silva comemorou
mais um ano de vida terça-feira (17), e passou
a data recebendo as felicitações dos amigos e
familiares, o carinho de sua mãe, sua avó, do
filhão Bryan, e do amado Ray. Tudo de bom!!!

Papai Noel no
Rancho do Peãozinho
Ontem (19), o dia foi de festa e comemoração para
Debora Oliveira, que foi muito cumprimentada por amigos e
familiares. O carinho ficou por conta do marido Tiãozinho e
das filhas Júlia e Sophia (foto). Tudo de bom Débora!!!

O Papai Noel vai chegar no Rancho do Peãozinho neste sábado e
domingo! Junto com o Bom Velhinho tem muita diversão no pula
pula e piscina de bolinhas, além de distribuição de pipoca e algodão doce, tudo gratuitamente. A programação especial de Natal
será das 10h às 17h. O espaço ainda tem como atrações réplicas
de dinossauros, quadras poliesportivas, playground, casa na árvore
e muito espaço gramado para piqueniques. Ótima opção de lazer
para toda a família. (foto: Roberto Galhardo)
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Concessões de incentivos fiscais às
TSE aprova regra para 2020 que dá
direito de resposta contra fake news empresas deverão passar pela Câmara
Projeto aprovado é de autoria do vereador Paulo Correa

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) incluiu na resolução sobre propaganda eleitoral das eleições de 2020 um
dispositivo para tornar mais
fácil aos candidatos obter direito de resposta contra informações inverídicas ou notícias falsas, as chamadas fake
news, propagadas por campanhas adversárias.
A resolução diz que o próprio candidato se responsabiliza pelas informações apresentadas na propaganda eleitoral,
inclusive as “veiculadas por
terceiros”, como sites e jornais,
ficando pressuposto que os dados apresentados tiveram sua

veracidade checada pela campanha antes de sua veiculação.
Caso haja a disseminação
de informações consideradas
falsas, a resolução prevê que
os atingidos poderão pedir direito de resposta.
A medida sobre disseminação de notícias falsas vale para
a propaganda política de qualquer modalidade, ou seja, desde o horário eleitoral no rádio
e TV até a propagação de santinhos impressos ou a propaganda pela internet e redes sociais.
A resolução sobre propaganda eleitoral em 2020 foi
aprovada na última quarta-feira (18) pelo TSE.

O texto afirma que a concessão do direito de resposta não
exclui eventual responsabilização penal. O Código Eleitoral
prevê como crime o ato de “divulgar, na propaganda, fatos que
sabe inverídicos, em relação a
partidos ou candidatos e capazes
de exercerem influência perante
o eleitorado”. A pena é de detenção de dois meses a um ano ou o
pagamento de multa.
Nas últimas sessões o tribunal tem aprovado uma série de
resoluções que vão disciplinar
as eleições de 2020. No próximo ano, vão ser eleitos prefeitos
e vereadores de todo o país. A votação será realizada em outubro.

A Câmara de Barretos
aprovou projeto de lei de
autoria do vereador Paulo
Correa (PL), que determina
que as concessões e prorro-

gações de incentivos fiscais
realizadas pela prefeitura às
empresas de Barretos sejam
feitas mediante autorização
legislativa.
“As isenções eram realizadas através de decreto municipal, não passando pela
Câmara, em virtude de não
sabermos as empresas que estavam sendo beneficiadas e
se as mesmas estavam cumprindo os requisitos estabelecidos para concessão dos incentivos, aumento do quadro
de funcionários, aumento do
faturamento bruto da empresa em, no mínimo, 20%, entre outros requisitos. Por isso,
apresentei o projeto”, justificou Paulo Correa.
Os incentivos às empresas vão desde a isenção de

IPTU à redução de 40% do
ISS, ressarcimento do valor
do aluguel às empresas que se
instalarem em edificações já
existentes, ressarcimento dos
recursos financeiros investidos nos serviços e obras de
natureza pública, isenção de
taxa de licença para fiscalização de funcionamento, vigilância sanitária, entre outros.
A
lei
complementar
84/2007 instituiu o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento das Atividades
Econômicas e o Conselho de
Desenvolvimento Econômico
para Geração de Emprego e
Renda no município, podendo esses benefícios ser ampliados em até 20 anos para as
empresas que cumprirem as
condições definidas na lei.

Governo anuncia a contratação
de Diretor Regional de Trabalho e
Empreendedorismo em Barretos

Na última segunda-feira (16),
o vice-governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia, e a Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patrícia Ellen, anunciaram a contratação de um Diretor Regional
de Trabalho e Empreendedorismo para atuar no controle operacional dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da
região de Barretos.
Os novos diretores foram
cuidadosamente selecionados em um processo seletivo
que ocorreu em quatro etapas: inscrição pelo site; vídeo

com estudo de caso de alguma Região Administrativa e
teste online; entrevista online
e banca examinadora.
Os diretores têm a responsabilidade de gerenciar
os programas e políticas públicas de apoio ao trabalho e
empreendedorismo, em uma
das 16 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo,
bem como atuar na ligação
entre estes agentes locais e a
Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e Trabalho (CERT). Além disso, eles

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

exercem um papel decisivo na
redução do desemprego e aumento do empreendedorismo.
Participaram do processo
seletivo mais de 2 mil candidatos com nível superior completo e experiência em assuntos relacionados ao cargo e
em posições de liderança.
O cargo de Diretor Regional de Trabalho e Empreendedorismo, enquadrado como
Diretor Técnico II, é um cargo em comissão estatutário de
livre provimento do Governo
do Estado de São Paulo.
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Espaço Maker do Unifeb conquista Selo Global do FAB LAB
O laboratório de inovação,
tecnologia, networking e empreendedorismo FEB 360º, do
Unifeb, conquistou neste mês
dezembro o Selo Global do
FAB LAB, tornando-se o primeiro FAB LAB da região, o
segundo do interior do estado.
“Com esse selo, o laboratório
do Unifeb, nosso Espaço Maker dentro do FEB 360º, passa
a fazer parte da rede mundial de
FAB LAB, criado pelo Massachusetts Institute of Technology.
Assim, os projetos realizados
aqui podem ser compartilhados
com o mundo todo e teremos
acesso ao que outros espaços
como este estão fazendo em seus
laboratórios”, explicou a reitora
do Unifeb, Sissi Kawai Marcos.
“É uma maneira de intercâmbio para soluções de diferentes tipos de problemas,
não apenas dos alunos, professores e colaboradores do
Unifeb, mas da comunidade
como um todo, pois este é um
espaço acessível também às
pessoas, às empresas e instituições”, destacou a reitora.

O gestor do FAB LAB do
FEB 360º, André Vanzolin,
disse que o local tem o objetivo de incentivar a busca pelo
conhecimento.
“Nesse espaço, os estudantes, os educadores, as empresas, os profissionais, os
curiosos e especialistas podem
adquirir conhecimento, trocar
experiências e utilizar os equipamentos para tornar realidade
os seus projetos, para resolver
desde problemas individuais
até questões comunitárias”,
apontou Vanzolin.
Vanzolin coordenou o processo para a conquista do Selo
Global e comentou que “somos um centro avançado de
desenvolvimento em pesquisas
e projetos, uma vez que temos
acesso à toda documentação
de outros Fab Labs do mundo
todo. Podendo inclusive, criar,
melhorar ou reproduzir esses
protótipos dentro da disciplina
de Projetos Integrador, onde
a cada semestre os alunos do
Unifeb tem de fazer uma proposta que é apresentada com

todo conceito aprendido durante o semestre, tendo de resolver um problema específico
ou observado no cotidiano”.
“Além disso, os estudantes
poderão também compartilhar
esses projetos com outros FAB
LABs, e consequentemente ajudar outros lugares do mundo,
em tempo real”, frisou Vanzolin.
Uma das características dos
FAB LABs é a abertura gratuita
à comunidade a que pertencem.
A partir de janeiro de 2020, após
o recesso de férias, o FEB 360º
vai abrir suas portas todas as tardes de segunda-feira, com atendimentos agendados e gratuitos.
Os usuários precisarão
apenas se cadastrar, agendar
horário e, caso seus projetos
levem a maquetes ou impressões em 3D, pagar apenas
pela matéria prima.
O Espaço Maker do Unifeb possui maquinários, como
impressoras 3D, cortadoras a
laser, plotter de recorte, fresadoras PCB, CNC Router,
entre outros equipamentos.
(Foto: André Monteiro)

SOBRE O FAB LAB
O FAB LAB é uma rede de laboratórios públicos - espaços de criatividade, aprendizado e inovação acessíveis a
todos interessados em desenvolver e construir projetos. Os processos de criação devem ser compartilhados, como o
uso de ferramentas de fabricação digital. O FAB LAB também tem como objetivo trazer à população a possibilidade
de aprender, projetar e produzir diversos tipos de soluções materiais, e em diferentes escalas. Outras informações
podem ser obtidas no site www.unifeb.edu.br ou seguindo o Unifeb no Instagram pelo perfil @unifeb_barretos
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Após ação da Defensoria, TJ-SP determina recálculo de prestação de
financiamento habitacional e restituição de valores cobrados a mais
A Defensoria Pública de
SP obteve no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) uma
decisão determinando que o
Banco do Brasil refaça o cálculo dos valores das parcelas
de 548 mutuários beneficiários do programa Minha Casa
Minha Vida, com renda de
até R$ 1,6 mil, que residem
no Residencial Leda Silveira
Amêndola, em Barretos.
Com a decisão, os valores
que estavam em vigor (de R$
800 a R$ 270) passarão a ser de
R$ 25 a R$ 80, com devolução

dos valores excedentes já pagos.
Um grupo de moradores
do condomínio procurou a
Defensoria Pública em 2016
e relatou que os beneficiários
estavam arcando com pagamento de parcelas relacionadas ao financiamento dos
imóveis em percentual acima
do que deveriam.
Desta forma, o Defensor
Público, Fábio Henrique Esposto, responsável pelo caso,
ingressou com ação judicial
pedindo para que o cálculo
das prestações fosse refeito e

que o valor indevido já pago
fosse restituído.
O ônus excessivo se devia à
cobrança de parcelas com base
nos parâmetros fixados pela
Portaria Federal Interministerial n° 99, de março daquele
ano, que aumentou o valor dessas prestações para pessoas que
fossem beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida e
tivessem sua indicação formalizada perante a instituição financeira após 30 de junho de 2016.
Assim, embora a indicação
dos beneficiários tenha sido rea-

lizada em dezembro de 2015,
ou seja, mais de 6 meses antes
do tempo , que permitiria o pagamento das parcelas com base
nos parâmetros anteriores, como
ficou comprovado nos autos, o
Banco do Brasil emitiu os contratos com base nos novos valores.
INDICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
“Mesmo com a indicação
dos beneficiários tendo sido
feita antes de junho de 2016,
o Banco do Brasil só realizou
a entrega efetiva das casas e
assinou os contratos em agos-

to, embora já pudesse fazê-lo
desde fevereiro, sendo que
as pessoas assinaram os contratos e, posteriormente, descobriram que estavam sendo
praticados os valores novos
do financiamento”, sustentou
o Defensor Público na ação.
Fábio Esposto ressaltou,
também, que a Portaria Interministerial determina que o
termo para aplicação dos valores é o dia de indicação dos
beneficiários, regra que não
foi aplicada pelo banco.
O pedido foi acolhido em

juízo de primeiro grau, tendo
o banco interposto recurso.
Em acórdão, a 38ª Câmara
de Direito Privado do TJ-SP,
por unanimidade, confirmou a
decisão anterior, determinando que o valor da prestação
mensal deve ser correspondente a 5% da renda familiar
bruta mensal, com valor mínimo de R$ 25, conforme previsto no inciso I, do artigo 3º,
da Portaria Interministerial nº
99 de março de 2016, e que
sejam restituídos os valores
pagos indevidamente.

Secretaria de Estado da Habitação assina
Programa de inovação inédito no Brasil
desenvolve soluções de baixo custo voltadas convênios para a construção de 28 residências
para idosos do Programa Vida Longa
à prevenção do câncer ginecológico
A primeira edição do programa de Inovação Médica
(B.ES.T) Innovation Course promovida no Brasil, no
Instituto de Treinamento em
Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD Barretos), tem
a missão de desenvolver soluções para facilitar o acesso à
prevenção de um dos cânceres
que mais matam mulheres no
Brasil, o ginecológico.
O câncer ginecológico
atinge especialmente os Estados mais carentes, estando
em primeiro lugar na taxa de
mortalidade do norte do país.
Desde a última segunda-feira (16), 20 pessoas entre
médicos, designers, engenheiros, veterinários e pesquisadores do Peru, Holanda, Brasil e
Equador, que tiveram o melhor
desempenho na fase online do
programa, estão em imersão,
na unidade do instituto localizada ao lado do Hospital de
Amor, criando estas soluções
juntamente com os principais
especialistas em inovação da
área da saúde no mundo.
Com cerca de 15 horas diárias de atividades juntamente
com experts dos Estados Unidos, França, Holanda, Itália e
Brasil, os alunos do B.E.S.T
estão aprendendo sobre a inovação em saúde nas próximas
duas décadas, cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia
5.0, prototipagem, inovação
médica na América do Sul, e
também realizam vários exercícios voltados para gestão,
empreendedorismo e propriedade intelectual.
Inclusive, todos os projetos estão protegidos pelo

O dr. Luis Romagnolo falou sobre o presente e o futuro
da cirurgia. Todas as informações sobre o programa no
Brasil estão no site www.ircadamericalatina.com.br

instituto, para que após o programa se faça a patente do
projeto vencedor.
Um dos 15 docentes, convidados especiais do B.E.S.T,
é o mestre em ciência de gestão de Engenharia, Dennis McWilliams. Ele é fundador da
SparkMed, empresa referência
mundial no desenvolvimento
de soluções médicas, e Apollo
Endosurgery, empresa focada
em dispositivos cirúrgicos e
endoscópicos minimamente
invasivos para o tratamento da
obesidade, cânceres gastrointestinais e outros distúrbios
gastrointestinais, considerada
líder global em cirurgia menos
invasiva da obesidade, com
aproximadamente US $ 70 milhões em receitas e operações
comerciais em mais de 50 países ao redor do mundo.
Incentivador da tecnologia disruptiva, um dos instrumentos que ele criou e que
considera de maior impacto
no tratamento de doenças é o
OverStitch, dispositivo para
suturas utilizado em todo o

mundo desde 2011. O processo de desenvolvimento envolveu cerca de 6 anos.
Participante do B.E.S.T
em Barretos, o médico do
Equador, Diego Zambrano,
revelou já ter participado de
outros eventos de inovação
como o Hackmed Equador e o
Programa de Inovação e Desenvolvimento Empresarial
da primeira escola de negócios do Equador (ESPAE).
O projeto que desenvolveu
de maior relevância até o momento, é o projeto de dispositivo
inteligente que alerta os parâmetros antes de um infarto. Zambrano afirmou ser muito interessante o programa B.E.S.T ao
promover a integração de várias
áreas e revelou sua expectativa
de implantar uma incubadora de
inovação em seu país.
O projeto vencedor do
B.E.S.T Brasil, promovido pelo
IRCAD Barretos, será revelado nesta sexta-feira (20), com
grandes expectativas de impactar a saúde mundial na prevenção do câncer ginecológico.

O secretário de Estado da
Habitação, Flávio Amary, e o
presidente da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU), Reinaldo
Iapequino, assinaram convênios do Programa Vida Longa
com quatro municípios para a
construção dos primeiros conjuntos residenciais, projetados
especialmente para atender as
necessidades de idosos em situação de vulnerabilidade com
60 anos ou mais e que vivem
preferencialmente sozinhos.
Nesta primeira fase do Vida
Longa serão investidos R$ 11,3
milhões para viabilizar 96 unidades nos municípios de Barretos (28 unidades – valor do
convênio de R$ 3.177.490,43),
Bauru (22), São José do Rio
Pardo (26) e São Roque (20).
O Vida Longa integra a política habitacional do Estado e
tem caráter protetivo. É uma
ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Habitação,
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os municípios paulistas interessados.
ISENÇÃO DE
ÁGUA E LUZ
Os imóveis são projetados
segundo parâmetros de acessibilidade do Desenho Universal,
que estabelecem um conceito
arquitetônico adaptável para
permitir facilidade no uso da
moradia por qualquer indivíduo

com dificuldade de locomoção,
temporária ou permanente.
Com até 28 unidades, como
é o caso de Barretos, os conjuntos habitacionais terão unidades
de 28 m² de área privativa cada,
distribuídos em cozinha, sala
de estar e dormitório conjugado, banheiro e área de serviço.
Constam no projeto itens
de segurança e acessibilidade,
como barras de apoio, pias e
louças sanitárias em altura
adequada, portas e corredores mais largos, interruptores
em quantidade e altura ideais,
alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.
Recursos de acessibilidade
também serão instalados nas
áreas comuns para facilitar a
locomoção e dar segurança e
conforto ao idoso.
Os residenciais possuirão
espaços comuns para convivência e lazer, com salão com
refeitório e área para assistir televisão, área com churrasquei-

ra e forno à lenha, aparelhos
para atividade física, mesa de
jogos, bancos de jardim, horta
elevada e paisagismo.
O público-alvo do Vida
Longa são as pessoas com
60 anos ou mais, que preferencialmente sejam sozinhas,
expostas à situação de vulnerabilidade em razão de vínculos fragilizados e risco social
e sem acesso à moradia.
Como requisito, os idosos
beneficiários não podem ter
renda que ultrapasse dois salários mínimos, devem residir há
pelo menos dois anos no município, além de terem autonomia
para realizar tarefas diárias.
O município é responsável
pela indicação dos beneficiários
potenciais, pela doação de terreno para a construção dos imóveis e pela gestão e manutenção
do empreendimento após a conclusão das obras. O investimento é a fundo perdido e o morador
não pagará taxa de ocupação,
nem contas de água e luz.
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IV Festival Nacional de Dança, que acontecerá durante
a Festa do Peão de Barretos, está com inscrições abertas
Promovido pela Seth Assessoria, concurso terá premiação inédita em dinheiro em 2020

Durante a programação da
65ª Festa do Peão de Barretos,
nos dias 22 e 29 de agosto de
2020, acontecerá o IV Festival Nacional de Danças.
O tema será livre e os grupos interessados em participar
já podem fazer sua inscrição
acessando http://www.sethassessoria.com. O prazo para o
cadastro é 30 de abril e os selecionados serão divulgados
até dia 31 de maio de 2020.
Serão aceitas inscrições
para duas modalidades: mirim, que compreende crianças
e pré-adolescentes de 5 a 13
anos de idade e adultos, a partir de 14 anos completos.
No dia 22 as apresentações
serão no Palco Culturando e no
dia 29 no Rancho do Peãozinho.
Cada apresentação terá o tempo

máximo de até 5 minutos, o número de vagas é limitado em 30
apresentações por categoria.
Os critérios que serão avaliados pelos jurados são: inovação, figurino, harmonia da
dança, sincronia entre dança,
letra, música e movimentos, interpretação, cognição e magia.
Os cinco primeiros colocados receberão Troféu em Assemblage, do artista plástico e
multicultural cultural Elio Floriano. Para a categoria adulto,
além do troféu, os vencedores
receberão premiação no valor
de R$ 5.000,00 para primeiro
colocado, R$ 2.000,00 para segundo colocado e R$ 1.000,00
para terceiro colocado.
“O significado da dança
vai além da expressão artística, podendo ser vista como

No governo Bolsonaro, quem
perde renda são os mais pobres
Estudo do Ipea mostra que, nos dois últimos
trimestres, houve queda nos rendimentos
justamente entre quem ganha menos

Grupo 100 fronteiras foi o campeão da terceira edição do Festival
realizada durante a 64ª Festa do Peão de Barretos (foto: Pedro Najax)

um meio para adquirir conhecimentos, como opção de
lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e
importante forma de comunicação. Através da dança, uma
pessoa pode expressar o seu
estado de espírito”, destaca o
professor Edemilson “Sete”,

organizador do evento.
A competição tem apoio da
Associação Os Independentes,
Associação de Gestão Cultural
no Interior Paulista (AGCIP),
Grupo Colombo - Açúcar Caravelas - Professora Tais Monaro e realização da Seth Assessoria e Semear Produções.

Senac Barretos abre nova turma de Técnico em Teatro e oferece bolsas de estudo

A arte de se expressar, por
meio de histórias e personagens,
foi se reinventando ao longo dos
anos. Hoje, o ator conta com diversas possibilidades e espaços
de expressão, como teatro, cinema, televisão e internet.
Nesse contexto, o Senac
Barretos oferece o curso Técnico em Teatro para quem
deseja atuar na área de comunicação e artes com uma formação completa.
“Apresentamos as princi-

pais teorias e práticas essenciais para os alunos, que fazem
diversos exercícios cênicos no
decorrer das aulas”, explica
Geraldo Firmino de Oliveira,
professor da área de comunicação e artes do Senac Barretos.
Durante o curso, o aluno
aprende as técnicas por meio
de improvisações individuais
e coletivas. Para isso, aprimora
seus recursos vocais, corporais,
emocionais, plásticos e tecnológicos. “Trabalhamos o Método

Stanislavski durante as aulas.
Com essa técnica, despertamos
sentimentos internos que, aliados a imaginação, ajudam o aluno a construir um personagem”,
contextualiza o professor.
Com as redes sociais em
alta, surgem novas e inúmeras
possibilidades de criação de
conteúdo para sites de vídeos
e plataformas digitais.
“O curso auxilia também
quem pretende iniciar uma
carreira neste segmento, afinal, trabalhamos também com
muitos exercícios para desinibição e espontaneidade”,
antecipa o professor. O aluno
aprenderá também sobre rádio e TV, entendendo melhor
como se portar diante de microfones e câmeras.
Ao término do curso, o aluno terá a habilitação de acordo
com as exigências legais de
formação do ator profissional,

Dicas para terminar o ano de 2019 no azul
Terminar o ano no azul é
uma tarefa que requer muito esforço e disciplina. Natal,
ano novo, férias, material escolar e impostos, são alguns
dos gastos que exigem reserva
financeira, mas caso você não
tenha se programado, ainda dá
tempo de se organizar para começar 2020 com o pé direito.
Especialistas da Acordo
Certo, empresa de renegociação de dívidas online, prepararam algumas dicas para terminar o ano no azul e saldar
dívidas de forma eficiente.
Veja com antecedência
quais as dívidas estão em
aberto: um dos comporta-

mentos mais comuns, quando
se trata de contas, é se “esconder” delas. Por isso, faça
uma relação com as dívidas
que possui, busque informações sobre os valores atualizados e prazos.
Negocie: com estas informações em mãos, o próximo
passo é negociar. Dependendo do tempo em que a dívida
está em aberto, as empresas
podem oferecer descontos
substanciais.
Utilize o 13º para quitar
dívidas: acorde o número de
parcelas e valores que cabem
no seu bolso e considere a
possibilidade de utilizar o

13° salário para eliminar os
débitos. No caso de pagamento à vista, busque descontos junto à empresa de
renegociação de dívidas.
Procure os meios que oferecem mais descontos: um
dos formatos com excelentes taxas de desconto são os
canais digitais. Ao negociar
online você pode comparar
opções de pagamento, fazer
contas com calma, sem ser
pressionado, além de que,
normalmente, os descontos
fornecidos pelas empresas
credoras são concedidos integralmente no site, sem a necessidade de negociação.

podendo obter o registro junto
ao órgão competente e exercer
legalmente suas atividades.
Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos.
O aluno deve estar cursando
ou ter concluído o segundo
ano do ensino médio. A unidade também oferece bolsas
de estudos para este curso.
Para participar do processo
de seleção para as bolsas de estudos e conferir outras informações, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/barretos.

Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) mostra que a
faixa de renda dos brasileiros
mais pobres foi a única que
perdeu rendimento durante o
governo Bolsonaro.
Segundo os dados, 51,8%
dos mais pobres não tiveram ou
perderam rendimentos nos primeiros três trimestres do ano.
Os dados do Ipea são cruzados com a base da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do IBGE.
Nos dois últimos trimestres,
houve registro de queda nos
rendimentos entre os mais pobres, de 1,43% e 0,34%, respectivamente. Neste ano, a queda
somada é de 1,67%.
Comparado com a estagnação, chama a atenção o outro lado da sociedade. Dividida entre seis faixas, a classe
média da faixa quatro, que
possui renda entre R$ 4,1 mil
e R$ 8,2 mil por domicílio,
teve alta de 13,1% nos nove
primeiros meses do ano.
Nas outras faixas de classe

houve melhora no rendimento.
A faixa cinco, de quem possui
renda entre R$ 8,2 mil e R$
16,4 mil, teve aumento de 7,8%
nos três trimestres. Segundo a
pesquisa, entre julho e setembro
a renda domiciliar do trabalho
da faixa de renda alta era 30,5
vezes maior que a da faixa de
renda muito baixa, que reúne
quase 30% (29,6%) dos domicílios brasileiros – com renda
mensal de até R$ 1.643,78.
Em entrevista ao portal
UOL, a pesquisadora do Ipea
Maria Andreia Parente Lameiras explicou que a perda
dos mais pobres ocorreu porque houve ganhos nominais
abaixo das outras.
“Quando você olha outro
dado, da inflação por faixa, vê
que é entre os mais pobres que
foi ela maior em 2019. Além
de reajustes menores, a inflação acabou corroendo mais o
salário porque houve muitos
aumentos de preços no alimento, na energia, coisas que
são mais pesadas para os mais
pobres”. (Fonte: RBA)

Norma que autoriza intervenções médicas
sem consentimento da gestante é suspensa

O juiz federal Hong Kou
Hen, da 8ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendeu
na última terça-feira (17) a
eficácia do parágrafo 2º, artigo 5º, da Resolução CFM nº
2232/2019, e parcialmente
os artigos 6º e 10º da mesma
Resolução, que permitem que
as gestantes brasileiras sejam
obrigadas a passar por intervenções médicas com as quais
não concordam.
Segundo o Ministério Público Federal, autor da ação
civil pública movida contra o
Conselho Federal de Medicina
(CFM), a referida norma abre
espaço para que a autonomia
da mãe na escolha de procedimentos durante o parto, seja
caracterizada como abuso de
direito da mulher em relação
ao feto, mesmo que não haja
risco iminente de morte.
O MPF alega que os artigos, da forma como estão
redigidos, permitem que o
médico não aceite a recusa

da gestante em se submeter a
determinadas intervenções e
que o profissional adote medidas para coagir a paciente
a receber tratamentos que não
deseja, inclusive com a possibilidade de internações compulsórias ilegais.
A resolução prevê, por
exemplo, que casos de recusa terapêutica por “abuso de
direito” da mulher deverão
ser comunicados “ao diretor
técnico [do estabelecimento
de saúde] para que este tome
as providências necessárias
perante as autoridades com-

petentes, visando assegurar o
tratamento proposto”, o que
implica ainda na violação ilegal do sigilo médico.
Segundo o magistrado, a
liberdade de escolha terapêutica, por sua vez, conta com
expressa proteção legal.
O juiz determinou, ainda,
que o Conselho Federal de
Medicina faça ampla divulgação da referida decisão à classe médica, inclusive com publicação em sua página oficial
da internet e dos conselhos
regionais, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00.
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Barretos EC está formando um time forte e competitivo para a Série A3
O gerente de futebol, Luis
Eduardo Cortillazzi, “Luisão”,
afirmou nesta semana que o
Barretos Esporte Clube está formando uma equipe forte e competitiva para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3.
Apesar de todas as dificuldades financeiras, Luisão
Cortillazzi afirmou que os
atletas que permanecem treinando no Estádio Fortaleza,
são aqueles que realmente
estão fechados com o clube e,
mesmo com a disputa da Sé-

Touro do Vale faz
primeiro jogo treino
neste sábado

O Barretos EC segue os treinamentos visando a disputa do
Campeonato Paulista da Série
A3. Após duas semanas de treinos físicos, o preparador físico,
César de Cillo, disse que a equipe está sendo preparada para o
jogo treino diante da equipe Sub
19 do Mirassol, agendado para
este sábado, dia 21, às 10h30.
O Touro do Vale estréia no Campeonato Paulista da Série A3 no
dia 26 de janeiro,enfrentando a
equipe do Grêmio Osasco, em
Osasco, no Estádio Prefeito José
Liberati. Para César de Cillo, a
diretoria e o gerente Luisão Cortilazzi formaram um bom elenco.
“Hoje os atletas estão mais conscientes, seguindo uma cartilha
para que cheguem em melhores
condições físicas na estréia do
campeonato”, afirmou de Cillo.

rie A3, abraçaram o projeto.
“Apesar da dificuldade
financeira, devido à falta de
patrocínios, a diretoria vai liberar um vale de Natal, já está
sendo assinado o contrato oficialmente e não existe risco de
perder atletas”, explicou Luisão, durante entrevista ao programa Opinião 1070, da Rádio
Jornal, de Barretos (foto).
APOIO
Luisão Cortillazzi afirmou,
também, que é necessário o
clube ter o apoio dos órgãos

públicos e empresas da cidade, para atingir o seu sucesso
dentro de campo. “O futebol
indo bem reflete em toda a
cidade, desde as pessoas que
vende a pipoca, rede hoteleira
e comércio geral”, afirmou o
dirigente do BEC.

