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Governo do Estado anuncia nova
classificação do Plano SP nesta sexta-feira
O governador João Doria e
sua equipe de secretários e membros do Centro de Contingência
atualizaram as informações sobre
o enfrentamento da pandemia, a
retomada econômica no estado
e anunciaram nova classificação
do Plano SP para esta sexta-feira
(15), tendo como base estudos
realizados pelo Centro de Contingência da Covid.
Na 2ª semana epidemiológica do ano, o estado de SP segue
em quarentena. Nas últimas horas, o estado registrou mais de 15
mil novos casos de Covid, com
323 óbitos. A média móvel está

acima de dez mil casos diários,
com taxa de óbitos acima de 200.
A média de internações
segue superior a 1600 internações diárias. Números estes
semelhantes aos do pico da
pandemia, em agosto passado.
A ocupação de leitos de UTI
no estado atingiu 66,3%. O
total de óbitos no estado pode
atingir nesta semana a 50 mil.
Em relação à primeira semana epidemiológica, houve
aumento de 11,7% no número
de novos casos, incremento de
3,3% nas internações e queda
de 19% no número de óbitos.

Diretoria do Rio das
Pedras foi empossada

No último dia 6 de janeiro, no salão nobre do Rio das
Pedras Country Club, a nova
diretoria do clube, comandada pelo presidente Weverson
Alves Moreira, foi empossada
para o biênio 2021/2022.
Além da diretoria, os sub-diretores
também tomaram posse. Destaque para as
presenças da prefeita, Paula
Lemos, do vice-prefeito, dr.
Gustavo Sasdeli, e demais au-

toridades que prestigiaram a
cerimônia.
O quadro de diretores e
sub-diretores ficou formado
da seguinte forma: Weverson
Alves Moreira (presidente),
Claudiné Roberto Pereira (vice-presidente), Roberto Donizeti Bordin (1º secretário),
Gilson Pedro Guimarães (2º
secretário), Cássio Murilo
Siqueira (1º tesoureiro), Douglas Rodrigues da Silva (2º
tesoureiro), Edson Alves da
Costa (1º diretor de Esportes), Mário Cesar Recco (2º
diretor de Esportes), Adilson
Joaquim de Souza (1º diretor
Social), José Renato Ferreira Borges (2º diretor Social),
Luiz Antônio Silveira Moschiar (diretor de Patrimônio)
e Simone Bretanha Oliveira
Ribeiro (diretora Cultural).

Câmara realiza reunião com empresa
de transporte público e trabalhadores

Prejuízos financeiros resultaram em atrasos no pagamento de funcionários da categoria

Nesta quinta-feira (14), a
Câmara Municipal recebeu
representantes da empresa
responsável pelo transporte
público de Barretos e trabalhadores do setor. A reunião
aconteceu no plenário do Legislativo, com as participações do presidente Paulo Correa e do 1º secretário, Ricardo
Batista da Rocha (Bodinho).
O objetivo do encontro
foi buscar soluções para as
dificuldades financeiras que

causaram prejuízos para a
empresa e o consequente
atraso no pagamento de salários de motoristas, cobradores e demais trabalhadores.
Segundo o advogado da
empresa, Lucas Meirelles de
Souza, a situação financeira
foi extremamente prejudicada
devido ao aumento no número
de passageiros que utilizam os
ônibus gratuitamente e também
a pandemia do coronavírus.
Já o diretor do Sindicato

dos Trabalhadores e o advogado Helmut Cezar Aguiar
disseram que a categoria
pode entrar em greve a partir
da meia noite da próxima segunda-feira, dia 18.
Paulo Correa e Ricardo
Bodinho afirmaram que a Câmara vai buscar todas as possibilidades para tentar resolver
o impasse. Imediatamente após
a reunião, os dois foram até à
prefeitura, para buscar soluções
com a prefeita Paula Lemos.

“Em reunião realizada na última terça-feira (12), na sede da prefeitura, estiveram presentes representantes da empresa VIASA (Viação Sarri Ltda), onde restou inviabilizada qualquer tentativa de
acordo em razão de aspectos legais e financeiros do município. Resolveu-se no sentido de notificar
extrajudicialmente a empresa VIASA a regularizar a situação salarial de seus empregados, conforme
noticiado pela imprensa no último dia 11, haja vista o dever do Poder Público (Inciso III, do art. 58, da
Lei n. 8.666/93) em fiscalizar a execução do contrato de concessão do serviço público de transporte
coletivo. Além disso, é dever da empresa a manutenção em dia de suas obrigações trabalhistas e
tributárias, inclusive a sua condição de habilitação e qualificação exigidas art. 55, Inciso XIII, da Lei n.
8666/93. Por tais considerações, não há possibilidade pelo município de subsidiar financeiramente a
empresa VIASA, repita-se, por questões legais e orçamentárias, razão pela qual, a mesma será notificada a manter a higidez do contrato de concessão, sob pena de rescisão”. Nota distribuída à imprensa
na última terça-feira, 12 de janeiro, pela secretaria de Comunicação da prefeitura de Barretos.

Fundo Social recebe doação de
cobertores de vereador barretense
A presidente do FSS (Fundo Social de Solidariedade)
de Barretos, Letícia Oliveira
Lemos, recebeu nesta quinta-feira (14), a visita do vereador Rodrigo Malaman, que
fez a doação de 135 cobertores, conseguidos por sua irmã.
“É um imenso prazer contribuirmos com o Fundo Social
de Solidariedade, com a cidade
de Barretos, principalmente as
pessoas de baixa renda, desabrigadas, que são as que mais
precisam. Com certeza vão
chegar aos mais necessitados”,
disse o vereador.

Rodrigo Malaman contou
que, mesmo antes se tornar
vereador, já trabalhava com
ajuda ao terceiro setor, pessoas
necessitadas e convidou a todos para a mesma iniciativa.
“Que possam contribuir
com o Fundo Social e as entidades para ajudar. Se cada um
fizer um pouquinho, muitas
pessoas serão beneficiadas”,
observou o vereador.
Letícia Lemos disse que recebeu de Malaman uma quantidade maravilhosa de cobertores, que vai ao encontro das
necessidades das pessoas. “As

peças serão doadas para pessoas cadastradas no FSS e pela
Saúde, que estão em situação
de vulnerabilidade. Serão destinadas para o lugar certo, com
muita coerência”, destacou.
A presidente do FSS disse
que as pessoas e empresas que
puderem seguir o exemplo do
vereador para fazer doações, podem dirigir-se a sede do órgão,
na rua 26, 929, entre as avenidas
25 e 27, ou entrar em contato
através do telefone 3323 4649.
“Todas as doações que atendam
as necessidades das pessoas são
muito bem-vindas”, ressaltou.

Contribuinte já
recebe carnê do
IPTU em casa
pelo Correios

O Correios já está entregando os carnês do IPTU
em Barretos, num total de
58.694. O pagamento integral ou da primeira parcela
deve ser feito até o dia 19
de fevereiro. Já as demais
parcelas vencem sempre no
sexto dia útil do mês. O pagamento do IPTU pode ser
feito em qualquer agência
bancária, pois a prefeitura
adota a forma de boleto registrado. Além poder quitar
através do carnê, o contribuinte pode também pagar
antecipadamente pelo aplicativo DDA (Débito Direto
Autorizado), sistema criado
pela Febraban e bancos brasileiros. Além dessas duas
formas também é possível
ter o carnê em mãos dirigindo-se ao Departamento
de Receita da prefeitura, no
Paço Municipal ou no Serviço do Poupatempo Municipal, localizado no shopping
de Barretos ou imprimir
através do site: www.barretos.sp.gov.br. A prefeitura
lembra que pagar o IPTU é
um exemplo de cidadania,
um investimento social que
retorna em obras e serviços
públicos para todas as pessoas e que, para quem pagar à vista, o desconto pode
chegar até 45%.
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Editorial

Manter o foco para cumprir
as resoluções de Ano Novo

“Metas traçadas no início de um novo ciclo não são incomuns. O desafio é não desviar delas durante o ano que
passa. A psicologia positiva não tem a fórmula mágica, mas fornece as ferramentas para manter a determinação e
cumprir os objetivos estabelecidos”. Este é o recado de Flora Victoria, mestre em psicologia positiva aplicada pela
Universidade da Pensilvânia (EUA) e que estamos repassando para você neste espaço de opinião. Segue.
Boa parte da população
costuma se dedicar a tarefa de
estipular metas pessoais a cada
ano que é finalizado, contudo a
porcentagem dos que realmente finalizam esta jornada de
365 dias (366 em 2020) com a
sensação de dever cumprido é
baixa. De 8% segundo revelou
uma pesquisa norte-americana, divulgada na Revista Diário de Psicologia Clínica.
A boa notícia é que há maneiras mais eficientes de conseguir de fato tirar os projetos do
plano imaginário e colocá-los
em prática. Para a psicologia
positiva, a principal característica que deve ser trabalhada
para tanto é a assertividade, ou
seja, a capacidade emocional
contrabalançada com o poder
de ação do indivíduo perante
aos outros e, principalmente,
perante a si próprio.
Em primeiro lugar, é preciso avaliar se as metas que estão

sendo estipuladas são de fato
algo que se quer buscar ou se
são desejos e expectativas de
outros sobre a pessoa, que não
tem realmente a intenção de
realizá-los, mas se sente de certa forma forçada a atender estas
imposições, às vezes veladas.
Depois, dessa análise bastante honesta, cabe ao indivíduo começar a explorar sua assertividade e poder de decisão.
Uma das razões para quem
possui esta característica da assertividade de conseguir o que quer
é a comunicação transparente,
realizada com clareza e simplicidade, o que minimiza conflitos e
aumenta a sua credibilidade.
Importante observar que a
minimização de discórdias não
implica um comportamento
passivo; na verdade, trata-se de
um indivíduo pacífico, porém,
com capacidade de ação, que
não espera que as coisas simplesmente cheguem para si.

Vale relembrar que o comportamento gera maior felicidade pessoal, motivada pela
autoconfiança, uma vez que
a linha de raciocínio está adequada à sua postura de vida e
isso torna a pessoa menos distraída com conflitos pessoais
e mais propensa a ser tão boa
planejadora quanto executora.
O temperamento assertivo,
diferentemente do irascível
ou passivo, gera menor necessidade de compensações,
como vícios de todo tipo, o
que também permite que este
indivíduo esteja mais focado.
Há, claro, situações que
fogem do controle de qualquer um, por mais equilíbrio
que possa haver em sua vida
pessoal. Aí entra a capacidade
de resiliência, imprescindível
para não se desviar completamente de seus objetivos, mesmo que uma mudança de curso temporária seja necessária.

A resiliência é um dos pilares da psicologia positiva, já que
a noção de controle total é ilusória e, assim, nos distancia da
felicidade. No ano que passou,
tivemos de ter uma capacidade
de resiliência coletiva para enfrentarmos a pandemia, cada um
dentro de sua experiência pessoal, sem dúvida, mas fato é que
todos nós tivemos de nos adaptar
e adiar e ou redefinir planos.
A fluidez com que tratamos
as situações adversas leva à resolução mais rápida e sadia e isso
também é importante para evitar
a estagnação neste novo ano.
Por fim, aconselho a fazer
um exercício rápido de gratidão
com o passado mais recente.
Os aprendizados extraídos
dos bons e dos maus momentos
são muitos ricos e olhar com
gratidão para o passado é uma
mola propulsora para realizar
o presente, como se deseja nas
resoluções de Ano Novo.

Opinião
Carta aberta e manifesto em favor da ciência, da vacina contra
Covid-19, da vacinação imediata e gratuita para salvar vidas

EXPEDIENTE

Bráulio Luna Filho, Clóvis
Francisco Constantino Desiré, Carlos Callegari, Fernando Leite de
Carvalho e Silva, Gabriel David
Hushi, Gabriel Wolf Oselka, Guido Carlos Levi, Isac Jorge Filho,
João Ladislau Rosa, Lavinio Nilton
Camarin, Luiz Alberto Bacheschi,
Mauro Gomes Aranha de Lima,
Pedro Henrique Silveira e Renato
Azevedo Júnior. Todos, ex-presidentes do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP). Esta é a data do apelo: 12 de janeiro de 2021.
Nós, ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo, vimos a
público conclamar o CREMESP
para que se posicione enfaticamente a favor da ciência médica
e da vacinação contra a Covid-19.
A chegada das vacinas revela
a extraordinária vitória da ciência,
primeiro grande passo para deter
a tragédia sanitária que já tirou a
vida de mais de 200 mil cidadãos
brasileiros, com 50 mil mortes registradas em nosso estado.
No entanto, o êxito da campanha de vacinação, que terá início
em breve, pode ser ameaçado por
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informações falsas, conteúdos enganosos e distorcidos, amplamente
disseminados. Infelizmente há médicos que engrossam as fileiras da
desinformação catas-trófica.
Desde o início da pandemia,
profissionais com registro no CREMESP têm promovido medicamentos sem qualquer evidência científica para prevenir e tratar a Covid-19,
além de contestarem medidas comprovadamente eficazes, como o uso
de máscaras, o distanciamento social e, agora, as vacinas.
Ressaltamos que a autonomia
do médico não é ilimitada. O próprio
Código de Ética Médica subordina
a autonomia profissional a procedimentos cientificamente reconhecidos.
Repudiamos a ausência de
escrúpulos daqueles que violam
princípios éticos e desrespeitam
a dignidade humana. A divulgação de informações falsas é um
crime contra a saúde pública,
pois leva cidadãos a se infectar,
adoecer e transmitir o vírus.
É obrigação dos Conselhos
Regionais de Medicina, prevista
em lei federal, defender a saúde
da população e o exercício ético da profissão. Entretanto, não
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vemos qualquer pronunciamento
do CREMESP sobre medidas legais e administrativas, respeitado
o rito processual, a serem tomadas em relação à disseminação
de notícias falsas por médicos
durante a pandemia.
O CREMESP sequer se posicionou a favor das evidências científicas, como preconiza o Código
de Ética Médica. O momento é crucial: sem a total adesão dos médicos e da população às vacinas, dificilmente iremos conter a pandemia.
POR ISSO, CONCLAMAMOS
- Que o CREMESP, com urgência, venha a público, na condição de representante dos 154 mil
médicos paulistas, e defenda com
veemência a vacinação para todos.
- Que o CREMESP se dirija à
população, explicando os benefícios, a segurança e a eficácia das
vacinas contra a Covid-19.
- Que o CREMESP promova
a importância da adesão à vacinação, bem como o uso de máscaras e o distanciamento social,
enquanto a imunidade individual
e coletiva não for alcançada.
- Que o CREMESP cumpra
sua função legal e adote medidas
enérgicas em relação a qualquer
médico que se posicione contra
as vacinas ou espalhe informações falsas neste momento.
Em defesa da vacina, da ciência, da saúde pública e da vida!
Assinam esta Carta Aberta TODOS os ex-presidentes vivos do
Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo.
A OAB SP, em parceria com
centenas de entidades, lançam
manifesto que exige do Poder
Público garantia à vacinação
imediata e gratuita a todos
Em uma iniciativa em prol ao
direito da população à imunização
contra a Covid-19, a OAB SP, por
meio de sua Comissão de Direitos

Humanos, juntamente com cerca
de 200 entidades de vários setores
da sociedade civil (como as Centrais Sindicais, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, União
Nacional dos Estudantes e Associação Brasileira de Imprensa), lança o
manifesto “Vacinação Já”, que pleiteia o início imediato da vacinação
gratuita e para todos, sem interferências políticas que atentem contra
a saúde dos brasileiros.
A manifestação pública é reflexo de decisões do Governo Federal, como o veto à autorização
de gastos especiais, que permitiria
a vacinação ampla à população.
As entidades pedem a derrubada do veto presidencial, em todas as
instâncias, pois sua manutenção coloca em risco a vida dos cidadãos.
A ação faz, ainda, um apelo
para que a vacina não tenha viés
político e para que a sociedade se
mobilize junto aos governos estaduais e municipais para o início
urgente da imunização.
Assinam este manifesto,o presidente da OAB Nacional, Felipe
Santa Cruz; o presidente da OAB
SP, Caio Augusto Silva dos Santos; o vice-presidente da OAB SP,
Ricardo Toledo; a vice-presidente
da Comissão de Direitos Humanos
da OAB SP, Ana Amélia Mascarenhas Camargos, entre outros representantes das diversas entidades
que subscrevem o documento.

PAINEL

GREVE DO TRANSPORTE 1
Apesar de iniciativas que
até podem ser consideradas
nobres, a gratuidade do transporte público para algumas
classes tem onerado a Viasa
há muitos anos. Desde 2014 a
concessionária do transporte
público de Barretos sofre com a
ampliação das passagens gratuitas por meio de projetos de
lei de vereadores. Junto a isso,
somam-se estudantes, pessoas
com 60 anos ou mais (antes, o
benefício era a partir de 65, de
acordo com lei federal) e policiais militares e membros das
forças armadas. Em 2019, pelo
menos 48% dos passageiros
não pagaram e 10% pagaram
metade da tarifa.

GREVE DO TRANSPORTE 2
Há quem defenda que a
gratuidade deve ser concedida somente aos idosos maiores de 65 anos, garantido pelo
Estatuto do Idoso. Atualmente, 15.440 pessoas acima de
60 anos vivem em Barretos,
segundo o IBGE. Em 2030,
esse número poderá chegar a
23.407 de acordo com estudos
da FEI (Fundação Educacional
Inaciana) por conta do envelhecimento da população.
GREVE DO TRANSPORTE 3
A direção da Viasa vem solicitando para a prefeitura há
mais de seis anos o financiamento das gratuidades. Não é
de hoje que o diretor Renato
Sarri se reúne com vereadores
e prefeitos pedindo soluções e
apresentando planilhas de despesas e de receitas. A chegada
dos aplicativos de transportes
como Uber e 99 e a pandemia,
que reduziu o número de passageiros, agravou ainda mais a
situação financeira da empresa.
GREVE DO TRANSPORTE 4
A conta da Viasa não fecha
há muito tempo e as gratuidades impostas pelos vereadores
refletem na má prestação de
serviços. A bomba estourou
nas mãos da prefeita Paula Lemos (DEM). Analistas políticos
consideram que ela deverá
buscar fontes de receita para
bancar o transporte gratuito e
integração entre linhas. Uma
delas, por exemplo, seria repassar para a população que
possui automóveis o custo do
transporte coletivo com a cobrança da CIDE (Contribuição
de Intervenção de Domínio
Econômico) municipal sobre
a tributação de combustíveis.
A outra, negociar com os vereadores a revogação gradual
de gratuidades com adoção
de um critério de renda como
alternativas justas.

PREFEITA DO DIÁLOGO
“A Paula é uma pessoa de
diálogo e não de perseguição
política que é um atributo do
prefeito atual”. A afirmação é
do vereador Adilson Ventura
(PL) durante entrevista na rádio
logo após sua eleição em 2020.
FICHA CORRIDA 1
Eleito vereador, Elson Santos, do Republicanos, tem 51
anos, é casado, declara ao
TSE a ocupação de vereador e
tem ensino médio completo.
Ele tem um patrimônio declarado de R$ 38.000,00.
FICHA CORRIDA 2
Primeiro suplente, Eduardo do Mercado, do Republicanos, tem 47 anos, é casado,
declara ao TSE a ocupação
de comerciante e tem ensino médio completo. Tem
patrimônio declarado de R$
3.000,00. Assumiu a cadeira
da Câmara Municipal após a
saída de Elson Santos para a
Secretaria de Defesa Civil.
MAIS NOVO
Gabriel Uchida (DEM) foi
eleito vereador da Câmara
Municipal de Barretos aos
28 anos de idade em 2020.
Já em 2016, Raphael Dutra
(PSD) também foi eleito aos
28 anos. Ambos carregam o
título de parlamentar mais jovem do município.
APOIO DOS VEREADORES
Em seu discurso de posse,
Paula Lemos (DEM) disse que
quer contar com cada vereador na votação de projetos e
nas indicações que possam
nos ajudar a otimizar os recursos que são escassos. “Num
esforço conjunto pelo bom andamento dos trabalhos de ambos os poderes e pela construção de uma Barretos melhor”.
DO MESMO LADO
Na volta ao trabalho, após
recuperar-se da Covid-19,
o vice-presidente Hamilton
Mourão (PRTB) reafirmou que,
sendo eleito Arthur Lira (PP)
ou Baleia Rossi (MDB), ambos
representarão lados diferentes do mesmo governismo.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.” (Confúcio)

Gustavo Figueiredo encara novos desafios em 2021. Depois
de 08 anos prestando serviços na última administração, como
chefe de gabinete de secretário, Presidente do Conselho do
Idoso, dentre outros cargos, ele agora segue como Coordenador da APAE Barretos, integrando as políticas públicas de saúde, assistência social e educação. No entanto, antes de iniciar
as novas funções, recarrega as energias em merecidos dias de
descanso nas Praias de João Pessoa/PB. Muito bom!

Dia desses, Neto Mattos foi clicado na Praia da
Enseada – Guarujá/SP, esbanjando boa forma e
simpatia, e claro, tomando aquela gelaaada. Sucesso!

Momento fofura! Lívia Sória Minuncio esbanja graça
e simpatia em ensaio fotográfico. O tema escolhido foi Branca
de Neve e os 7 Anões. Lívia está completando 09 meses de
vida e o maior tesouro dos papais de primeira viagem, Guilherme e Lídia. Ela é fofa demais! (foto: Camila Siqueira)
A quarta-feira (13) foi de festa em torno de
Danilo Rodrigues Ferreira que brindou mais um
ano de vida. O carinho especial ficou por conta da amada
Natali e do filho Eduardo (foto). Parabéns!

Amanhã (16) é dia de festa, bolo e guaraná para
Fernando Henrique Pires, que completa seus 02 aninhos.
Esse lindão recebe o carinho dos familiares, em especial,
da mamãe Paula e do irmão Marcus. Parabéns!

Parabéns e muitas felicidades para Letícia Ferreira que
celebra mais um aniversário domingo (17). As felicitações e
carinho ficam por conta de amigos e familiares, em especial,
de sua mãe Rosana da Costa. Tudo de bom!

Destaque para Jeandra Analice Sartori que está assumindo a
Coordenação de Captação de Recursos e Marketing do Instituto Rosentino Bispo. Em breve novidades, e ela espera contar
com a população com todo tipo de doação que será muito
bem vinda, pois a Instituição cuida e preza pela qualidade de
vida de idosos, e atualmente tem um projeto educacional com
crianças. Sucesso nessa nova empreitada!
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Secretaria de Obras aponta problemas recorrentes
não resolvidos antes das chuvas pela gestão passada

“Herdamos alguns problemas graves e recorrentes, que
não foram resolvidos em tempo
hábil antes das chuvas pela gestão passada”. A afirmação é do
secretário municipal de Obras
e Serviços Urbanos, engenheiro Reinaldo Garcia, que aponta, entre outros, deslizamentos
de terras, inundações de terra e
concepções de alto risco, como
regular a vazão de água através
do volume de lagos.
Nas observações, o secretário falou da água que vem
de uma propriedade e deságua
na rotatória de acesso do bairro Vida Nova. Já no trevo da
Avenida 43, o secretário explicou que na construção da Avenida Engenheiro Ducatti, uma
parte das águas provenientes
das chuvas foram direcionadas
para captação na região local e
os pontos de captação não têm
sido suficientes.
“De antemão não podemos
afirmar se houveram erros de
dimensionamento de projeto
ou erro na execução das obras
do sistema de drenagem. Supondo que não houve, a outra
agravante é que esta região está
recebendo um grande acúmulo de terra vindo junto com as
águas de chuvas, proveniente
de erosão de taludes de uma das
margens da avenida, que estão
muito íngremes e propícios
para deslizamentos em épocas

chuvosas. Esta terra acumulada
pode causar a obstrução e, consequentemente, o entupimento
do sistema de drenagem”, relatou o secretário.
Reinaldo Garcia afirmou
que conversou com o setor
de Engenharia da Concessionária TEBE e que a empresa
avisou, verbalmente, a gestão
passada sobre este direcionamento das águas da avenida
para este ponto e que não estavam de acordo, mas informaram não ter tido retorno de
como o assunto seria resolvido e que vão encaminhar um
ofício à prefeitura.
“Mais uma agravante, mas
este já é recente. É que uma
grande quantidade de terra vindo de uma empresa que
está executando a terraplenagem de obra que fica próximo
ao trevo, que afirmou que tomará providências. Porém, vamos notificá-los. Vamos também analisar os projetos e a
execução do sistema de drenagem da região como um todo.
Ao mesmo tempo, solicitamos
ao SAAE limpeza de galerias e
pedimos a interdição do trânsito nos períodos de fortes chuvas”, frisou o secretário.
Reinaldo Garcia falou, ainda, da situação na Avenida
Fraternidade Paulista e também de parte da Avenida Rio
Dalva, que tem acúmulo de

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

CAETANO CITA BARRETOS EM MÚSICA
O baiano Caetano Veloso cita Barretos na canção “Nú Com
Minha Música”, que está no disco Outras Palavras, de 1.981. A
cantora Marisa Monte também gravou a composição.
UEBE REZECK AVALIA GOVERNO DÓRIA
“O governador João Dória está muito preocupado em fazer alguma coisa para se cacifar para a presidência da República”, avalia o médico Uebe Rezeck.
volume de água muito intenso
na região e a captação existente não tem sido capaz de escoar antes do alagamento. Ele,
também, fez apontamentos no
Jardim Europa com problemas
recorrentes e precisa de muita
atenção nesta época chuvosa.
Sobre uma das rotatórias
de acesso ao bairro Vida Nova
Barretos, o secretário explicou que no local há uma rua
ainda sem pavimentação, que
traz uma grande quantidade
de água de áreas mais altas,
inclusive zona rural.
“Enquanto não for feita a
pavimentação e resolvido o
sistema de drenagem conviveremos com o problema. Claro
que tomaremos ações imediatas para evitar novamente o
transtorno do final de semana
passado. Estamos fazendo vá-

rias cacimbas (bacias de contenção) na lateral mais baixa
da rua, fazendo com que a velocidade da água diminua. Esta
é uma solução paliativa. O que
precisa é resolver a situação da
avenida e todo seu sistema de
drenagem, que deveria ter sido
feito pela administração anterior e pela empresa que fez o
loteamento”, apontou.
A prefeita Paula Lemos falou que confia no trabalho ágil e
na transparência da secretaria de
Obras em solucionar problemas,
com toda atenção para atender
as necessidades das pessoas.
“São muitos problemas
herdados da gestão anterior,
mas estamos trabalhando desde o primeiro dia de nossa gestão, enfrentando contratempos,
mas buscando o bem-estar das
pessoas”, enfatizou a prefeita.

Prefeita visita canteiro de obras da Pacaembu em Barretos e
indica secretários para agilizar documentação dos imóveis

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, visitou na última
quarta-feira (13), o canteiro
de obras do Residencial Vida
Nova Barretos 3, construído
pela Pacaembu Construtora,
com 696 novos imóveis, já finalizados e financiados pela

Caixa Econômica Federal.
Na visita, Paula Lemos percorreu o novo bairro, acompanhada de secretários de sua
equipe de governo: Reinaldo
Garcia (Obras e Serviços Urbanos), Célia Rodrigues (Habitação) e Carlos Henrique

Rotina de trabalhos da Defesa Civil é
apresentada à prefeita Paula Lemos

Gonçalves Lúcio (Planejamento Territorial e Urbano).
Após, anunciou esforço conjunto para agilizar a documentação que compete ao município para a entrega das casas do
empreendimento.
Estiveram presentes, também, os representantes da Pacaembu Construtora, Victor Almeida (vice-presidente) e José
Stucki Junior (diretor de engenharia). A Caixa Econômica Federal foi representada por Carlos
Alexandre Ferrari (gerente geral
de rede) e Munir Wehbe (gerente executivo de varejo).
A prefeita agradeceu pelo
empreendimento e conversou
sobre demandas de equipamen-

tos públicos na região, como
uma Unidade Básica de Saúde e
a ampliação da malha viária de
acesso aos bairros dessa região.
Para haver agilidade na
entrega das 696 moradias, a
prefeitura tem que preparar as
documentações pertinentes.
“Designamos o secretário
Henrique (Planejamento) e
Reinaldo (Obras) para acompanhar e dar celeridade na
documentação para a entrega
das chaves e, claro, dar dignidade para todas estas famílias”, afirmou Paula Lemos,
que recebeu dos dirigentes
da Pacaembu, nova proposta
para a construção de mais moradias na mesma região.

Final de semana teve intensa
fiscalização contra Covid-19

EX-PREFEITO ANALISA ADMINISTRAÇÃO
Segundo o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), o governo
Paula Lemos (DEM) começou a todo vapor. Ressaltou que
é preciso dar um tempo para fazer uma análise tranqüila da
atual administração. Ele espera que em cem dias a prefeita
consiga implantar as mudanças que Barretos precisa.
O IMPARCIAL VEREADOR TUCANO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) garantiu que seu mandato não é de oposição nem de situação ao governo municipal.
Frisou que está na Câmara Municipal para trabalhar pelo povo.
ADILSON OUVIU QUEIXAS NA UPA
Em visita a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) o vereador Adilson Ventura (PL) ouviu reclamações sobre a demora no atendimento. Ele entende que a prefeitura deve assumir a administração da unidade. O contrato vigente com a
ONG (Organização Não Governamental) que dirige o atendimento termina em março.
NINGUÉM ESTÁ GARANTIDO ATÉ O FIM
Ninguém tem cargo de confiança permanente no governo
municipal, segundo o líder da prefeita na Câmara, vereador
Nestor Leonel (DEM). Ele atribuiu a afirmação à chefe do
executivo barretense.
VEREADOR ÂNGELO TEGAMI É LIVRE
Na sessão extraordinária da Câmara Municipal, o vereador Ângelo Tegami (PV) garantiu sua posição política livre.
Esclareceu que não tem nada contra a prefeita.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Nelson
James (PSDB), lei de 21 de outubro de 1.993, instituía o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAÚDE. O objetivo era criar
condições financeiras e de gerência dos recursos destinados
ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
TRÊS LEGISLATURAS PARA ZECÃO
O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Zecão Falleiros, foi vereador em três legislaturas. Ele ocupou uma das
cadeiras da Câmara Municipal de Barretos no período de
1.983 a 1.996. E foi presidente no biênio 1.993/1.994.
INTIMADA MALUFISTA A VEREADORES
O então prefeito Melek Zaiden Geraige garantia que a represália promovida pelo governo Maluf contra três vereadores barretenses que trocaram o PDS pelo PP, não intimidaria
os políticos da cidade. A desavença política foi noticiada pelo
Estadão em junho de 1.980.
JOSÉ SERRA DANÇOU NO CALÇADÃO
O candidato à presidência da República, José Serra
(PSDB), veio fazer campanha em Barretos em agosto de
2.002. Ele participou de carreata e foi à Queima do Alho, no
Parque do Peão. No calçadão, convidou uma moça para dançar, animado pela batucada de cabos eleitorais. A cena foi registrada por fotógrafos e cinegrafistas.

Na última terça-feira (12), a
prefeita Paula Lemos esteve com
o secretário da Defesa Civil, Elson Santos, juntamente do deputado estadual Sebastião Santos,
conhecendo as dependências da
pasta e toda a parte operacional
realizada pela equipe local.
Na oportunidade, o secretário Elson Santos e a prefeita Paula Lemos realizaram a
assinatura de um ofício solicitando ao deputado Sebastião Santos, uma emenda parlamentar para aquisição de
um kit de equipamentos para

ações de Defesa Civil.
Esse kit consiste em duas
tendas, duas motosserras, dois
geradores, duas balsas infláveis e dois holofotes torre de
iluminação, além de um veículo caminhonete Nissan
Frontier 4x4 equipada com
acessórios de combate de incêndio e um veículo pick-up.
Paula Lemos ressaltou a
importância para o município,
através do apoio de emendas
parlamentares que contribuem
sempre para a realização de
ações e melhorias na cidade.

A prefeitura promoveu de
sexta (8) a domingo (10), uma
ação de intensa fiscalização
das medidas de distanciamento social dentro das ações de
combate ao avanço do novo
coronavírus em Barretos.
A operação contou com
os profissionais da Vigilância
Sanitária da secretaria municipal de Saúde, Polícia Militar e Ronda Municipal.
Durante todo o último final
de semana foram supervisionados 407 estabelecimentos
comerciais, sendo 126 abor-

dados e exigido a apresentação de documentação/alvará,
e 39 notificações.
De acordo com a prefeita,
Paula Lemos, “este balanço demonstra o empenho deste novo
governo no cumprimento das
medidas de combate à proliferação do coronavírus. A ação foi
uma resposta ao voto de confiança dado pelo governo do estado
ao não rebaixamento da região
para a fase laranja. Agora é preciso que as pessoas se coloquem
no lugar do outro e colaborem
mantendo essas medidas”.

O ESPETÁCULO DO GRUPO TEATRAL
O Grupo Teatral Negro de Barretos apresentou o melhor espetáculo no 1º Festival de Teatro Amador do Vale do
Rio Grande, em agosto de 1.970. A turma apresentou a peça
“Quarto de Empregada”, de Roberto Freire. E teve, ainda, a
melhor atriz do festival, Maria de Lourdes Silva.
KENAN É PADRINHO DA RODOVIA
Foi o deputado Nadir Kenan que apresentou projeto de lei
que denominou a rodovia SP-425 de “Assis Chateaubriand”.
PATRÍCIO TIRA O BLOCO DA RUA
O jornalista Patrício Augusto anunciou que em 2.021 não
haverá desfile do Cordão Carnavalesco Espalha Samba. E
justificou o motivo: prevenção a Covid-19.
EM TEMPOS DE INÍCIO DE GOVERNO...
... Já dizia a amada tia Su: “não faltam puxa-saco, tiririca
e pardal”.
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Centro Administrativo de Os Independentes recebe
nome em homenagem a Antônio de Sant´Ana dos Santos
Inauguração simbólica aconteceu no domingo, dia 10, com a presença de familiares e membros da associação

A sede administrativa de Os
Independentes recebeu placa
com a denominação de Antonio de Sant´Ana dos Santos, em
homenagem ao ex-presidente
do Conselho Fiscal da associação, que faleceu aos 81 anos,
em agosto do ano passado.
Sant’Ana, como era conhecido, era membro de Os
Independentes desde 1961,
exercendo diversas funções ao
longo de sua trajetória no clube.
A proposta da homenagem
foi apresentada pelo presidente de Os Independentes,
Jerônimo Luiz Muzetti, em
assembleia, e aprovada por

unanimidade. O descerramento da placa aconteceu no último domingo, dia 10.
De acordo com a viúva Marilda Sant´Ana, a família ficou
muito feliz com a homenagem
e reconhecimento de Os Independentes em relação ao trabalho e histórico do marido.
“Eu e meu filho recebemos
a homenagem com muita gratidão e onde ele estiver tenho
certeza que está muito feliz
pelo reconhecimento de sua
dedicação ao clube e ao projeto alcançado pelo trabalho
realizado durante todos esses
anos”, disse Marilda.

Jerônimo Muzetti conta
que Sant´Ana sempre contribuiu muito com a associação
e que o reconhecimento de
sua história ficará registrado
para as próximas gerações.
“O Sant´Ana sempre foi
muito ativo, sempre foi muito
dedicado e presente no trabalho para o fortalecimento de
Os Independentes e da Festa
do Peão de Boiadeiro de Barretos, envolvendo, inclusive
sua família. Essa homenagem
é um pouco do que podemos
deixar de sua história para o
futuro da associação e do nosso legado”, justificou Muzetti.

Auditores pedem prisão para empresário
ou trabalhador que sonegar imposto
Quem frauda imposto
hoje, seja empresário ou trabalhador, não vai para a cadeia, se pagar ou prometer
pagar o que deve.
O Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal) propõe
que isso mude com a reforma
tributária e que haja sanções
penais, como a prisão, para
quem fraudar impostos, mesmo após a quitação dos débitos
com a Receita Federal.
A proposta faz parte de estudo da entidade obtido com
exclusividade pelo UOL.
Pelas leis vigentes no país,
não há prisão se o fraudador pagar a dívida. Por exemplo, um
empresário que não repassa ao
governo o Imposto de Renda
retido do trabalhador ou a contribuição previdenciária não
sofre sanções penais se o crime
for descoberto e ele simplesmente aderir a um programa de
parcelamento. As normas também beneficiam o trabalhador
que frauda a sua declaração de
Imposto de Renda.
“Mesmo que o ato seja
descoberto, que o infrator seja
autuado e representado pelo
Ministério Público, basta-lhe
pagar o débito junto ao Fisco
para ficar livre de qualquer sanção penal. Na verdade, não é
preciso nem sequer pagar; basta aderir a um dos programas
tradicionais de parcelamento
(Refis)”, afirmou o Sindifisco.
O presidente do Sindifisco,

Deputado Sebastião Santos inicia 2021
recebendo lideranças d e Barretos e região

Kleber Cabral, afirmou que as
punições penais para crimes
de sonegação deixaram de
existir a partir de 1995.
Segundo ele, a extinção
das sanções promove a sensação de impunidade e a sonegação passou a ser uma “atividade de risco calculado”, pois
o máximo que pode acontecer
é o pagamento do tributo devido com multas.
“O Brasil tem uma taxa de
sonegação estimada em 27%
e isso se deve, em parte, pela
legislação leniente. Corrupção e sonegação são irmãos
gêmeos. Têm a mesma natureza e deveriam ter as mesmas
regras. O corrupto tem que
devolver o dinheiro público
roubado e pagar a pena. O sonegador não”, declarou.
Outra proposta do Sindifisco é a de tributar lucros
e dividendos de empresas e
pessoas físicas. Segundo o
estudo da entidade, entre 19
países latino-americanos pesquisados, apenas o Brasil não
tributa lucros e dividendos.

Essa tributação específica
também ocorre em todos os
33 países da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física.
DIVIDENDOS DE
ATÉ R$ 40 MIL
FICARIAM ISENTOS
Pela proposta do Sindifisco, seriam isentos da tributação os contribuintes que recebessem até R$ 40 mil por ano
em programas de repartição
de lucro e dividendos. Pelas
contas dos auditores, a proposta isenta 63% dos declarantes de dividendos.
Os demais contribuintes
pagariam uma alíquota que
variaria de 20% a 35%, a depender do valor recebido. As
empresas pagariam um imposto de 15%.
Pelas contas da entidade,
a proposta permitiria uma arrecadação de R$ 60,8 bilhões,
sem levar em conta os lucros
distribuídos por empresas do
Simples Nacional.

Secretaria da Fazenda do Estado atualiza
os valores da UFESP e do novo valor
mínimo exigido para emissão de Nota
Fiscal de Venda a Consumidor para 2021

A Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação
de Dívida da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo publicou, no
dia 18 de dezembro 2020, os
Comunicados DICAR n° 86 e

A viúva Marilda Sant’Ana com o vice-presidente de Os Independentes Emílio Carlos
dos Santos e o presidente Jerônimo Muzetti durante a cerimônia. (Foto: Diego Rodrigues)

87, divulgando os novos valores da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP),
incluindo o valor mínimo
obrigatório para emissão de
Nota Fiscal de Venda a Consumidor para o período de 1°

de janeiro a 31 de dezembro
do 2021, desde que não exigida pelo consumidor.
UFESP
O diretor substituto de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de dívida, comunicou
que o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo
(UFESP), para o período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de
2021, será de R$ 29,09 (vinte
e nove reais e nove centavos).
No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021,
a emissão de Nota Fiscal de
Venda a Consumidor será facultativa quando o valor da
operação for inferior a R$
15,00 (quinze reais), desde que
não exigida pelo consumidor.

O deputado estadual, Sebastião Santos (Republicanos),
mesmo em período de recesso
parlamentar não deixa de atuar
em seu Escritório Regional na
cidade de Barretos, onde vem
recebendo lideranças de várias
cidades do Estado de São Paulo.
Bastante atuante, o parlamentar recebeu nesta primeira
semana de janeiro, o prefeito
de Ipuã, Dr. Ronywerton; o
prefeito de Pitangueiras, Marcos Soriano, e o prefeito de
Jaborandi, Silvinho Vaz de Almeida, além do secretário de
Defesa Civil de Barretos, Elson Santos e do vereador barretense, Eduardo do Mercado.
“Todos trouxeram algumas
demandas que estaremos reivindicando junto ao Governo
de São Paulo através de programas e emendas parlamen-

Sebastião Santos recebeu o secretário municipal
da Defesa Civil de Barretos, Elson Santos e o
vereador Eduardo do Mercado em reunião

tares para atender estes municípios”, explicou o deputado.
A partir do dia 15 de janei-

ro, o deputado também estará
cumprindo agenda em algumas cidades paulistas.
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Programa de volta às aulas na rede estadual
foi apresentado a todos os prefeitos paulistas
O governador João Doria e
os secretários de Estado, Rossieli Soares (Educação) e Marco Vinholi (Desenvolvimento
Regional) apresentaram aos
645 prefeitos do Estado os detalhes da volta às aulas presenciais a partir de 1º de fevereiro
na rede pública estadual.
No encontro online também
foi anunciado investimento de
R$ 80 milhões para o programa
de ampliação de oferta de vagas
em creches escolares.
A retomada ocorrerá no
próximo dia 1º de fevereiro.
Para este ano, foi autorizada
pelo Governo do Estado a
abertura das escolas em todas
as fases do Plano São Paulo,
obedecendo aos critérios de

Reunião do CODEVAR
discuti ações contra COVID-19
A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, participou na
última terça-feira (12) de
uma videoconferência com
representantes do CODEVAR (Consórcio Público de
Desenvolvimento do Vale do
Rio Grande), com o objetivo
de compartilhar experiências
e discutir ações conjuntas
que beneficiem os municípios envolvidos no combate
ao Covid-19.
Durante esse encontro, o
debate central ficou em torno do tratamento adotado
pela cidade de Volta Redonda, em um convênio com a
Universidade Federal do
Rio de Janeiro, que utiliza o
medicamento Nitazoxanida,
que visa tratar precocemente
os pacientes, evitando a evolução da doença com consequências mais graves.
Após a apresentação do
protocolo, a prefeita Paula
Lemos disse que “analisará
junto aos especialistas para
trazer sempre o melhor para
as pessoas e a cidade”..

CODEVAR
É um Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio
Grande. A entidade de Direito
Público tem como objetivo
desenvolver políticas de de-

senvolvimento integrando os
municípios e aumentando sua
representatividade perante os
governos estadual e federal.
A primeira diretriz do CODEVAR é a elaboração do Plano

de Turismo Regional, aproveitando o crescimento exponencial do setor. Luis Fiorani,
prefeito reeleito da cidade de
Vista Alegre do Alto, preside o
Codevar no biênio 2021/2022.

MP-SP pede suspensão de IPVA para
deficientes após 80% perderem benefício

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) pediu nesta quinta-feira (14) a concessão de uma liminar na Justiça
para suspender o pagamento
do IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores) por deficientes que

tinham o benefício de isenção
até o ano passado e perderam
para 2021.
Em dezembro, a gestão
do governador João Doria
(PSDB) sancionou uma lei
que reduziu em 79,4% a quantidade de pessoas aptas ao be-

nefício no estado paulista.
Em uma ação civil pública, Wilson Ricardo Coelho
Tafner, da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do
MP-SP, pede à Vara da Fazenda da capital que suspenda o
pagamento por parte dos deficientes que perderam o benefício. Isso porque o IPVA de
2021 já está sendo cobrado.
No texto da ação, o promotor da Área de Pessoa com
Deficiência alega “inconstitucionalidade” na mudança
promovida pelo governo estadual, que pretende economizar R$ 525 milhões em
renúncia fiscal com a redução
do benefício.
Tafner afirma que a gestão
Doria tratou com discriminação os deficientes, mantendo
a isenção apenas para aqueles
que necessitam de adaptações
individuais no veículo.
O promotor citou ainda o
fato de a administração paulista utilizar a redução do
benefício como forma de au-

mentar a arrecadação estadual
em meio à pandemia.
“Ninguém desconhece o
momento fiscal delicado que
se enfrenta em face da pandemia de covid-19”, escreveu
Tafner. “Agora, não é às custas de se praticar inconstitucional discriminação contra
pessoas deficientes que se
deve buscar aumentar a arrecadação do Estado”, completou o promotor do MP-SP.
No pedido feito à Justiça,
Tafner ainda solicitou que a
suspensão do pagamento seja
feita até que a Secretaria da
Fazenda e Planejamento estadual analise caso a caso as
isenções que foram retiradas.
Com a concessão do benefício apenas para pessoas com deficiência grave ou severa e que
precisem de adaptação individual, o próprio governo de São
Paulo estimou que os então 316
mil proprietários de veículos
PCD (Pessoas com Deficiência)
com isenção em 2020 passariam
para 65 mil neste ano.

segurança estabelecidos pelo
Centro de Contingência do
Coronavírus.
“Estamos seguindo a ciência e junto com as prefeituras,
vamos avançar para priorizar
cada vez mais a educação,
abrindo nossas escolas para
todos os estudantes”, explicou o Secretário da Educação,
Rossieli Soares.
Além do tema da volta às
aulas, foram abordadas as parcerias entre estado e municípios, como materiais didáticos,

merenda e transporte escolar.
No encontro virtual, também foi anunciado um novo
programa para ampliação de
vagas em creches municipais.
O diferencial para este ano
é que as prefeituras poderão
ofertar seus próprios projetos
de obras para construção.
O número de vagas ofertadas dependerá das demandas
dos municípios. Detalhes sobre o programa serão publicados em resolução nos próximos dias.

Desmonte do Banco do
Brasil vai precarizar
atendimento à população
Com corte de pessoal e fechamento de
agências, agricultores familiares,
microempresários, idosos e correntistas
de baixa renda devem ser os principais
prejudicados, aponta dirigente sindical

O Banco do Brasil anunciou na segunda-feira (11)
que pretende demitir 5 mil
funcionários até o início de
fevereiro e desativar 361
unidades, entre as quais 112
agências e 242 postos de atendimento. Além do ataque aos
direitos dos trabalhadores,
que estão sendo removidos
dos seus pontos, com comissões reduzidas, esse desmonte também deve afetar o atendimento à população.
Em entrevista ao Jornal
Brasil Atual, na quarta-feira
(13), o coordenador nacional
da Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do
Brasil (CEBB), João Fukunaga, disse que o banco se utiliza do crescimento do atendimento digital para justificar
o fechamento das agências.
Contudo, nem todos têm
acesso aos meios virtuais.
De um lado, esse fechamento pode abrir espaço
para a atuação de bancos
privados, que cobram tarifas
mais elevadas e juros mais
altos. Por outro, há regiões
onde não há interesse da iniciativa privada em manter o
atendimento. Os principais
prejudicados, segundo Fukunaga, serão os agricultores
familiares, micro e pequenos
empresários, idosos e correntistas de baixa renda.
“Estamos no meio de uma
pandemia. É óbvio que o atendimento digital vai aumentar.
Mas, mesmo assim, é possível
perceber a quantidade de pessoas buscando atendimento
nas agências, principalmente
aquelas que têm acima de 60
anos. Essas pessoas não têm
familiaridade com o banco digital”, criticou.
Da mesma forma, a população carente também tem
dificuldade em acessar essas
ferramentas. “Para acessar o
aplicativo, é preciso ter acesso a internet. Normalmente
essas pessoas têm celulares
que são pré-pagos, o que
dificulta. O banco não vai
atender essa pessoa pelos ca-

nais digitais, não vai atender
nas agências tradicionais.
Vão fazer o quê? Perder esses clientes?”, questionou.
CRÉDITO
O representante dos funcionários destacou que o BB
responde por cerca de 55%
do crédito agrícola voltado
para a agricultura familiar.
Nesse processo de “reestruturação”, a instituição
anunciou a abertura de 14
“escritórios agro”. Mas são
unidades voltadas para atender ao agronegócio e não aos
pequenos produtores.
“Se o banco está fechando unidades comerciais
normais, entende-se que a
agricultura familiar vai ter
dificuldade de acessar esse
crédito. Já o agronegócio é
voltado para a exportação e
não traz o alimento para as
nossas mesas. É terrível essa
segmentação que o banco
está fazendo e uma falta de
respeito com a população”.
Além disso, Fukunaga
também destacou que, durante a pandemia, o Banco
do Brasil atendeu a mais de
110 mil micro e pequenas
empresas. Os recursos emprestados através do Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe) somaram R$ 6,9 bilhões.
BALANÇO
Além do prejuízo ao público, o dirigente afirma que
os cortes também não se
justificam, considerando o
balanço financeiro da instituição. Em 2020, por exemplo, o banco registrou lucro
líquido de R$ 17 bilhões,
com crescimento de 122%
em relação ao ano anterior.
Enquanto isso, a base de
clientes também cresceu,
atingindo a marca de 73 milhões. Contudo, nos últimos
cinco anos, entre o início de
2016 e setembro de 2020,
o BB já eliminou mais de
17 mil postos de trabalho,
fechando 1.058 agências.
(Fonte: RBA)
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Barretos oferece cursos de pós
graduação para profissionais da saúde

Com o objetivo de oferecer novas competências técnicas a profissionais da área
de saúde, a FACISB oferece

11 especialidades de cursos
de pós graduação Latu Sensu
para complementar a formação acadêmica. Profissionais

da área de enfermagem, psicologia, fisioterapia, musicoterapia, assistentes espirituais,
assistência social, biologia,
nutrição, farmácia, odontologia, medicina e aqueles, que
atuam ou pretendem atuar na
área de pesquisa clínica podem se aperfeiçoar através
dessas especializações.
A estrutura tecnológica de
salas e laboratórios da faculdade busca oferecer uma vivência prática para os alunos em
ambientes simulados, além da
integração com o Hospital de
Amor e Santa Casa de Misericórdia de Barretos, onde são
realizados os estágios.
O corpo docente é formado
por mestres, doutores e especialistas, altamente qualifica-

O impacto na economia após o fim do auxílio
emergencial e dos benefícios às empresas
Economista Alessandro Azzoni comenta quais são as medidas
que o governo pode tomar para recuperar a economia
A continuação da pandemia e de seus efeitos negativos
na economia do país, somada
ao fim do auxílio emergencial
oferecido pelo governo brasileiro, certificam uma dura
realidade: milhões de brasileiros começaram o ano sem ter
como pagar suas contas.
Essa ajuda, que se mostrou
primordial para enorme parcela da população, chegou ao
fim sem nenhum anúncio de
um novo programa social para
substituir a renda extra.
Pesquisa recente publicada
pelo Datafolha apontou que,
entre as famílias que receberam o benefício, 36% não têm
outra fonte de renda.
O advogado e economista,
Alessandro Azzoni, confirma a previsão de um cenário
preocupante para esse início
de 2021.
“Com o fim do auxílio
emergencial, teremos uma
queda acentuada no poder de
compra das famílias, o que irá
provocar uma natural retração
da demanda. Essa ajuda deveria continuar, pois as famílias
poderiam equilibrar a renda
e sobreviver, pois não têm de
onde tirar recursos. E se você
partir para um novo isolamento social horizontal, como foi
feito em algumas cidades, isso
neutraliza alguns setores empresariais e causa um impacto

na economia”, afirma Azzoni.
Embora defenda a manutenção do auxílio, o economista reconhece que o governo atingiu o teto de gastos e
precisa arrumar recursos para
oferecer novos incentivos.
“As saídas são ampliar o teto
dos gastos públicos, aumentar
a arrecadação ou reduzir gastos do governo”.
Alessandro Azzoni aponta
algumas saídas. “O governo
tem que fazer a sua lição de
casa, continuar com as reformas propostas e o pacote de
privatizações, que ainda não
avançou. As privatizações reduzem os gastos da máquina
e geram capital para o caixa
do governo, em um fluxo positivo. Isso seria um dos passos que ainda não avançou”,
comenta Azzoni.
O segundo passo, vital segundo o especialista, passaria
pelas reformas administrativa
e tributária.
“A reforma administrativa
é uma das mais importantes
na minha opinião, pelo alto
custo da folha de pagamento.
Se você somar os gastos com
previdência e funcionalismo
público, temos quase 90%
do orçamento comprometido.
Isso provoca endividamento
para tocar as obras de infraestrutura. E a reforma tributária
tem que ser mais favorável ao

setor produtivo, deveria trazer
redução da carga, mas nenhuma das propostas apresentadas falam em reduzir, pelo
contrário, falam em aumento,
além da criação de um imposto sobre transações eletrônicas”, critica Azzoni.
A alta carga tributária do
país é apontada como um obstáculo ao crescimento pelo
economista.
“Se você reduz os tributos,
você consegue aumentar a arrecadação e isso pode ser feito. Precisamos reduzir esses
impactos tributários. A tabela do Imposto de Renda, por
exemplo, está defasada desde
o governo Lula. Com isso, várias faixas salariais que estariam isentas hoje ainda pagam
tributos”, finaliza.

dos, que utilizam estratégias
teóricas e práticas, além de
casos clínicos, com o intuito
de proporcionar ao aluno situações similares à realidade
do mercado onde atuarão.
“Os cursos oferecem uma
metodologia de aula, que faz
com que os alunos interajam e
participem das tomadas de decisões, fazendo a grande diferença quando este profissional
for inserido no mercado de trabalho”, comenta a coordenadora da pós graduação Latu sensu
da FACISB, Eliana Chubaci.
As aulas são presenciais
(práticas) e onlines (as teóricas), quinzenais ou mensais.
O investimento varia de R$
500,00 a R$ 700,00, de acordo com o curso.

Tereos encerra nesta
sexta-feira seleção para 180
vagas de Jovem Aprendiz
Inscrições são online para jovens de 16 a
22 anos, que sejam residentes nas cidades de
São José do Rio Preto, Olímpia, Pitangueiras,
Barretos, Colina, Guaíra, Guaraci, Altair ou Tanabi
A Tereos Açúcar & Energia
Brasil, subsidiária integral do
grupo Tereos, segundo maior
produtor de açúcar do mundo,
encerra nesta sexta-feira (15) as
inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz.
Ao todo, são 180 vagas
nas sete unidades produtoras
do grupo, localizadas nas cidades de Guaíra, Guaraci, Pitangueiras, Tanabi, Olímpia,
Severínia e Colina.
O programa completo terá
18 meses de duração e será
realizado em parceria com instituições como a ETEC Paula
Souza, Senac, Senai e CIEE.

Para se inscrever, os interessados devem ter entre 16 e 22
anos, ter cursado ou estar cursando o ensino médio ou estar cursando algum curso de graduação
e morar nas cidades de São José
do Rio Preto, Olímpia, Pitangueiras, Barretos, Colina, Guaíra,
Guaraci, Altair ou Tanabi.
Aos selecionados, a empresa
oferece bolsa auxílio, aulas práticas e teóricas, transporte para
as unidades Tereos, refeitório na
empresa, vale alimentação. As
inscrições devem ser feitas pelo
link https://trabalheconosco.vagas.com.br/tereos/oportunidade/jovem-aprendiz/2147111.

Governo de São Paulo abre inscrições
para curso gratuito e online de Libras
As aulas têm como objetivo ampliar as possibilidades de interação pessoal entre
pessoas com e sem deficiência auditiva por meio da Língua Brasileira de Sinais

A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência abre inscrições para o
curso de educação a distância
(EaD) de Libras (Língua Brasileira de Sinais). O curso, totalmente gratuito, está sendo
oferecido para todo o estado
de São Paulo, a fim de promover a inclusão das pessoas
com deficiência.

Para ampliar a autonomia
do público com deficiência, o
conteúdo tem o objetivo de capacitar o usuário para a comunicação por meio da Libras, a
fim de incluir as pessoas com
deficiência auditiva que utilizam
essa língua para a comunicação.
Em parceria com o Centro
de Tecnologia e Inovação (CTI),
a secretaria realiza o curso de

forma online em virtude da pandemia do novo coronavírus. Os
alunos matriculados poderão
acessar os conteúdos e aulas e,
ao final do curso, receberão o
certificado de conclusão.
IMPORTÂNCIA
Atualmente, vivem quase
500 mil pessoas com deficiência auditiva no estado de São
Paulo, de acordo com a Base
de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Pensando em facilitar a
compreensão de todos e aperfeiçoar a comunicação entre
pessoas com e sem esta deficiência, a secretaria realiza de
forma gratuita o Curso de Libras, que em 2020 formou mais
de 500 pessoas em diversas regiões do território paulista.

Período de transferências para a rede
estadual termina nesta sexta-feira
Foi prorrogado até nesta sexta-feira (15) o período
para pedidos de transferências para, ou entre escolas
da rede estadual. Pais, responsáveis ou estudantes com
mais de 18 anos podem pedir a mudança. Os pedidos
podem ser realizados diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula e nas unidades do Poupatempo.
Alunos que já fazem parte da rede estadual também podem fazer a solicitação online pela plataforma Secretaria
Escolar Digital (SED). Essa movimentação pode ser feita
por alunos que já estão matriculados na rede estadual e desejam mudar de unidade ou estudantes oriundos das redes municipais. Ainda é possível solicitar transferências para as unidades do
Programa de Ensino Integral (PEI). Vale ressaltar que, caso não haja a possibilidade de vaga na
escola desejada, o aluno será direcionado para a unidade mais próxima do seu endereço e que
se enquadre nas suas necessidades. Nenhum estudante fica sem vaga na rede estadual paulista.
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Elenco da websérie Turma
do Peãozinho está definido
Projeto é desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc

A websérie Turma do
Peãozinho, que será gravada
em Barretos, já está com o
elenco definido. Com o apoio
da Secretaria Municipal de
Cultura, os testes foram realizados no sábado (9), na Estação Cultural, e no domingo
(10) em locais diferentes, respeitando as normas de segurança contra a disseminação
do Covid-19.
João Otávio Neves, de 8
anos, com 1,25m, morador de
Barretos, foi o escolhido para
ser o protagonista Tavinho. O
personagem tem o apelido de
Peãozinho por viver competindo em rodeios de carneiros
e se vestir como tal. Ele vive
com a família num rancho encantado em Barretos e lá os
bichos e plantas falam.
Nesta série, que terá os 15
episódios postados no Facebook, Instagram e YouTube,
o Peãozinho vai se aventurar
junto ao Saci na mata assombrada pelo Lobisomem, a Mula-sem-cabeça e outras assom-

brações do folclore brasileiro.
Além disso, com o Saci,
terá que enfrentar o lobisomem atrapalhado para libertar sua irmãzinha. A história
é uma livre adaptação de “O
Saci”, de Monteiro Lobato.
Além de João Otávio, foram selecionados os seguintes
atores e atrizes:
- Dri: Helena Sobiescki – 6
anos – modelo
- Hugo: Gabriel Vetuche – 17
anos – Estudante e Digital Influencer
- Vartim - o Super Cowboy:
Bruno Leal – 38 anos – Analista Financeiro
- Vô Bertino: Giuliano Gambarotto – 50 anos – Policial
Militar
- Espantalho: Vagner Cotrim
– 40 anos – Palhaço
- Sereia Iara: Dulce Maria
Santos – 18 anos – Estudante
- Lôbi – o lobisomem atrapalhado: Zelão Gomes – 33 anos
–Professor
- Saci: João Sartori – 33 anos
– Professor de Teatro

Com exceção de Gabriel (Matão/SP), Zelão (Bebedouro/
SP) e Vagner (Colina/SP), a
série para a web despertou
interesse de participação no
elenco de pessoas da região
como Guaíra, São José do Rio
Preto, além das cidades de Sertãozinho/SP, Frutal/MG, São
Paulo, Salvador e Brasília.
Nos próximos dias o
elenco passará a receber os
roteiros e participarão de
workshops até o início das
gravações, que estão previstas
para o final de fevereiro.
A equipe de produção é
formada por Milton Figueiredo (criador, roteirista e diretor
artístico do projeto), Cláudia
Ávila (diretora), Vagner Cotrim (assistente de direção),
Diego Zampieri (produção),
Racil Júnior (direção de fotografia) e Ursula Araújo (ilustração para redes sociais).
O projeto é desenvolvido
com recursos da Lei Aldir Blanc
e conta com supervisão da Secretaria de Cultura de Barretos.

Prefeita mantém reunião
com representantes do
segmento de restaurantes,
bares e similares

A prefeita Paula Lemos
conduziu reunião com os representantes do segmento de
restaurantes, bares e similares
na noite da última quarta-feira
(13), na sede da prefeitura.
Participaram da reunião
os secretários de Negócios
Jurídicos, Aline Ferreira Pio
da Silva; de Saúde, Kleber
Rosa; de Indústria, Comércio

e Emprego, Roberto Arutim;
e de Administração, Thyago
Abrão Reis.
O governo municipal ouviu as demandas dos donos
de bares e restaurantes e reforçou a necessidade de cumprimento do Plano São Paulo
e do decreto municipal para
manutenção das atividades do
comércio local.

A categoria se comprometeu a atuar fortemente no
cumprimento das medidas
para não inviabilizar, o já fragilizado segmento que sofreu
com a pandemia.
A aplicação das medidas
se dará nos dias de semana e
finais de semana, cabendo aos
estabelecimentos a informação ao público.

A informação com precisão e credibilidade

