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UM MANICÔMIO TRIBUTÁRIO CHAMADO BRASIL - “Samuel Hanan, engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administra-
ção de empresas e finanças, é empresário e foi vice-governador do Amazonas (1999-2002). Neste artigo, ele dá sua opinião sobre a realidade da di-
ficuldade econômica enfrentada pela população brasileira, expondo os números do alto custo de vida vivido, atualmente, por milhares de brasileiros.”
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Biblioteca Municipal 
realiza Feira de 
Troca de Livros

A Biblioteca Municipal de Barre-
tos promove a Feira de Troca de Livros 
com diversos títulos. A feira acontece 
até o dia 30 de novembro, das 8 às 17 
horas. A regra básica para a troca neste 
ano será: o leitor doa 1 livro em bom 
estado e leva outros 2 de seu interesse. 
Estão disponíveis livros didáticos, pa-
radidáticos, apostilas para concursos, 
enciclopédias, infantis, quadrinhos e 
muitos outros. A Biblioteca Municipal 
fica localizada na esquina da avenida 
15 com a rua 18 (antigo Fórum) e aten-
de pelo telefone 3325-2733.

A de autoria do vereador e 
presidente da Câmara munici-
pal, Paulo Correa, que instituiu 
o feriado da Consciência Negra 
em Barretos, completa 12 anos. 
O dia 20 de novembro é come-
morado como feriado em 544 
cidades brasileiras, incluindo 
Barretos. “Nas últimas décadas, 
políticas públicas têm sido cria-
das com o intuito de minimizar 
séculos de desigualdade e re-
pressão, entretanto, os dados 
apontam que a população ne-
gra ainda sofre com as marcas 
deixadas por uma história de 
358 anos de escravidão no Bra-
sil”, comentou Paulo Correa.

Lei de Paulo 
Correa que 

instituiu o feriado 
da Consciência 

Negra em Barretos 
completa 12 anos
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Recinto Paulo de Lima 
Correa recebe Encontro de 
Companhias de Santos Reis

O Grupo de Amigos Rea-
lizadores de Eventos Folclóri-
cos (G.A.R.E.F) realiza neste 
domingo, 21, no Recinto Pau-
lo de Lima Correa,  a partir 
das 7h30,  o 18° Encontro de 
Bandeiras de Santos Reis.

O evento tem apoio da pre-
feitura de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. A entrada é 1 kg de 
alimento não perecível, que 
será doado a entidades e famí-
lias carentes de Barretos.

Durante todo o dia serão 
apresentadas companhias de 
Santos Reis de diversas cida-

des do estado de São Paulo e 
Minas Gerais.

A programação começa às 
7h30 com missa campal realizada 
pelo pároco do Santuário Nossa 
Senhora do Rosário, padre Cos-
tante Gualdi. Na sequência será 
oferecido café da manhã e apre-
sentação das companhias. Das 12 
às 15 horas será oferecido almoço 
aos participantes. Ao todo partici-
pam 28 Cias de Santos Reis.

Companhias que desejam 
participar ainda podem con-
firmar presença com Gentil 
Borges, pelo telefone (17) 
98805 -609 (WhatsApp).

Feirão de Empregos recebeu mais de 1.000 
pessoas em busca de vagas de trabalho

Na última terça-feira 
(16), durante oito horas, mais 
1.000 pessoas passaram pelo 
Feirão de Empregos de Bar-
retos promovido pela prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico. Os candidatos entrega-
ram currículos para mais de 
560 vagas de empregos ofer-
tadas pelas empresas Barre-
tos Country Thermas Resort, 
Usina Continental Biosev, 
North Shopping Barretos, 
Mariol Embalagens, Tereos 
Açúcar e Energia, Eco Po-

wer, Friboi JBS, Net Barre-
tos, Vital Force, CIEE e PAT.

A prefeita Paula Lemos 
destacou a importância des-
te momento de retomada da 
economia. “Passamos por 
momentos difíceis, as salas 
de cinema, por exemplo, fica-
ram fechadas por quase dois 
anos e estar aqui recebendo 
o feirão tem um significado 
muito grande, pois sabemos 
que estamos retomando nos-
sas oportunidades. As em-
presas precisam de trabalha-
dores e nada melhor do que 

estarmos juntos com o Senac 
e o Sebrae para auxiliar nes-
se processo de construção de 
currículo e auto estímulo”, 
relatou a prefeita. 

A ação contou com o apoio 
do North Shopping Barretos e 
Centerplex Cinemas, que ce-
deu o espaço para a realização 
do Feirão, Senac e Sebrae, que 
levaram orientações e pales-
tras para o publico presente. 

Devido ao sucesso, a ex-
pectativa é promover mais 
uma edição no mês de abril 
de 2022.

Eventos marcam o Dia da 
Consciência Negra em Barretos

O Conselho Municipal de 
Juventude, com o apoio da pre-
feitura de Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
realiza diversas ações em come-
moração ao Dia da Consciência 
Negra. Essas ações acontecem 
nesta sexta-feira (19) e sábado 
(20), na Estação Cultural.

Nesta sexta-feira estão pro-
gramadas atividades artísticas e 
culturais com apresentações de 
dança, mesa redonda e fórum de 
bate-papo. No sábado serão reali-

zados exposição artística e even-
to inter-religioso organizado pelo 
Conselho Municipal de Igual-
dade Racial/Coordenadoria de 
Políticas para Igualdade Racial, 
com a participação de represen-
tantes de terreiros, rodas de ca-
poeira, musicocapoeirapia, apre-
sentação de ogãs e apresentação 
da Lei de Intolerância Religiosa 
nº 7.716/89 – Lei Nº 9.459/9 e 
do Trabalho de regularização dos 
Terreiros na cidade de Barretos 
-Coordenadoria/COMIR.

Diocese apresenta procedimento de exumação 
do corpo do Padre André Bortolameotti

A Diocese de Barretos rea-
lizou, no Santuário Diocesano 
Nossa Senhora do Rosário, a 
apresentação de como aconte-
cerá a exumação do corpo do 
Servo de Deus Padre André 
Bortolameotti, falecido em 
outubro de 2010 e sepulta-
do no santuário. A exumação 
será feita na próxima segun-
da-feira (22).

O procedimento da exu-
mação integra a metodologia 
diocesana da Causa de Santi-
ficação. O Vaticano reconhe-
ceu as virtudes heróicas do 
padre em 16 de junho de 2016 
que, desde então, recebeu o tí-
tulo de Servo de Deus.

“Após a finalização do 
processo diocesano, se aceito 
pela Santa Sé, o padre An-
dré passará a ser chamado 

de Venerável. Se confirmado 
um milagre, é beatificado; e 
se mais um milagre sob sua 
intercessão for reconhecido, 
padre André será canonizado 
e recebe o título de Santo”, 
explicou o padre Tiago Me-

deiros, perito da Diocese de 
São José do Rio Preto, que de-
verá acompanhar a exumação 
“processo para a conservação 
do corpo do padre André, até 
que o Vaticano reconheça e 
declare o padre como Santo”.

NOVEMBRO AZUL - Du-
rante o mês de novembro, as 
unidades de atenção primária 
de saúde (UBSs e USFs) e 
de atenção secundária (am-
bulatórios) estão realizando 
diversas ações de orientação 
e conscientização para a im-
portância da prevenção ao 
câncer de próstata e também 

à diabetes. Assim, as unidades receberam decorações alusivas ao No-
vembro Azul e os pacientes estão sendo orientados sobre a importância 
de realizar os exames preventivos. De acordo com Maria Aurélia da Sil-
veira Assoni, supervisora de Atenção Primária, esse trabalho é de suma 
importância. “A decoração chama a atenção dos pacientes, por isso é ne-
cessária. Além dela, os profissionais também explicam como é possível 
fazer essa prevenção de forma gratuita, pela própria rede pública”, explica 
Alessandra Maria Balbo (coordenadora da Educação Permanente).
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Opinião

Thiago Martello
Educador financeiro 

e fundador da Martello 
Educação Financeira, que já 

realizou mais de 1000 atendi-
mentos e possui 500 alunos

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PRETOS SEM ESPAÇO
Chegando o Dia da Cons-

ciência Negra, lembro que o 
vereador Paulo Correa (PL) foi o 
autor da lei municipal em 2009 
e que tornou feriado no municí-
pio. Apesar das lutas, os pretos 
ainda são minorias nas Câmaras 
Municipais e nos setores de li-
derança da sociedade.  

SOCORRO AOS PETS 1
Todo animal que for atrope-

lado nas ruas de Barretos deverá 
ser socorrido imediatamente. É 
o que diz a lei de autoria de Ro-
drigo Malaman (PSDB) e aprova-
da pelos vereadores. Como não 
existe um “SAMU Animal”, a gen-
te deve ligar para a Polícia Am-
biental para socorrer o bichinho?

SOCORRO AOS PETS 2
Após o socorro, o bichinho 

será levado para qual hospital? 
Se não houver hospital para o 
animal, o único caminho será 
para uma clínica veterinária? E se 
o autor do atropelamento for po-
bre, como custeará as despesas?

NADA PODE 1
Projeto de lei de Fabrício Le-

mos (PSL) proíbe a utilização de 
verba pública em eventos que 
promovam “a sexualização de 
crianças e adolescentes no mu-
nicípio”. O vereador, que é evan-
gélico, está se utilizando da velha 
mistura de religião com política, 
que costuma não trazer resulta-
dos positivos à comunidade.

NADA PODE 2
Além de inconstitucional 

por vício de iniciativa (o projeto 
de lei deveria ser apresentado 
pelo executivo - leia-se, a pre-
feita Paula Lemos), o projeto 
ignora a existência do Estatuto 
da Criança e Adolescente e não 
foi debatido com especialistas 
das áreas às quais se propõe a 
atingir. Também teria caráter 
excepcionalmente conservador 
e impõe censura.

VACINAÇÃO PREOCUPA
Pecuaristas estão preocupa-

dos com a campanha contra a fe-
bre aftosa. A falta de vacinas atin-
ge todo o Estado de São Paulo e 

PAINEL 
segundo a federação não é nor-
mal. Na quarta-feira (17) apenas 
uma revenda em Barretos estava 
comercializando o produto.

TURISMO O ANO INTEIRO 1
Um memorial em homena-

gem às vítimas da Covid-19 foi 
construído em frente ao Cemi-
tério Municipal de Olímpia (SP). 
Inaugurado logo após o feriado 
de Finados, a escultura em aço 
possui 3 metros de altura.

TURISMO O ANO INTEIRO 2
O projeto conta com um 

monumento simbólico e com 
uma lápide que leva o nome 
dos olimpienses que lutaram 
bravamente contra o vírus. 

ESTÁ DE OLHO
Ex-prefeito Valdemir Morales 

está de olho na sucessão de Dieb 
Taha (PSDB). Poderá retornar ao 
trono do Paço Municipal.

TOTAL AUTONOMIA
Gilberto Kassab deixou cla-

ro que Geraldo Alckmin terá no 
PSD a autonomia que não tinha 
nem no PSDB, podendo dispu-
tar e ganhar novamente o go-
verno de São Paulo.

GRANDES NEGÓCIOS
Jair Bolsonaro fez em 2021 

o que o então governador de 
São Paulo, Paulo Maluf (PP) fez 
no final dos anos 1970: grandes 
negócios com reis e príncipes 
donos dos petrodólares. 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

Um manicômio tributário chamado Brasil
Samuel Hanan, engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de 

empresas e finanças, é empresário e foi vice-governador do Amazonas (1999-2002). Neste artigo, ele dá 
sua opinião sobre a realidade da dificuldade econômica enfrentada pela população brasileira, expondo 

os números do alto custo de vida vivido, atualmente, por milhares de brasileiros. Segue.
Das várias reformas que o 

Brasil precisa para voltar a se 
desenvolver e propiciar uma 
vida digna aos seus 213 mi-
lhões de habitantes, talvez a 
mais urgente seja a tributária.

Isso porque, ao optar por 
tributar fortemente o consumo, 
e não a renda/capital, o país es-
colheu o caminho errado. Essa 
sinuosa estrada arrecadadora 
não é nada segura e sacrifica 
o bolso dos mais pobres. Re-
presenta a aceleração das desi-
gualdades ladeira abaixo.

Hoje a tributação sobre o 
consumo responde por 41% a 
44% do total da arrecadação 
tributária. Praticamente meta-
de disso advém da tributação 
sobre a renda: de 21% a 23%. 
Nos Estados Unidos, a maior 
economia do mundo, ocorre 
exatamente o inverso: a tribu-
tação sobre a renda responde 
por 44% da arrecadação total 
e apenas 18% são resultado do 
consumo. No Japão, essa rela-
ção é de 49% para 19%. Outros 
países de economia forte tam-
bém adotam tributação maior 
sobre a renda do que sobre o 
consumo, como Holanda, Rei-

no Unido, Itália e Canadá.
Esta é uma das origens do 

aprofundamento das desigual-
dades sociais brasileiras, uma 
verdadeira fábrica de pobreza. 
Basta conferir a incidência de 
tributos em alguns gêneros de 
produtos de primeira necessi-
dade: 24,02% na água encana-
da tratada por concessionária, 
48,28% na energia elétrica, 
30,15% na linha de telefone 
celular, 22,79% no óleo co-
mestível, 26,80% na carne de 
frango, 16,30% no macarrão. 
Uma geladeira tem 46,21% de 
impostos no preço final. Uma 
vassoura, 34,27%.

Programas de distribuição 
de vale-gás e de absorvente 
higiênico não seriam neces-
sários se o governo federal 
simplesmente reduzisse os 
tributos sobre esses produtos 
– hoje de 34,04% e 34,48%, 
respectivamente, tornando-os 
mais acessíveis à população 
de baixa renda.

O atual sistema tributário, in-
justo e regressivo, é responsável 
– juntamente com outras causas 
– pela situação de penúria da 
maioria da população brasileira.

Como exemplo, um tra-
balhador com remuneração 
mensal de dois salários-mí-
nimos, devolve todo mês aos 
governos federal, estadual e 
municipal, no mínimo, R$ 
386,82 em tributos. Esse cál-
culo envolve as alíquotas 
sobre água, energia elétrica, 
gás de cozinha, alimentação 
básica, telefone celular, pro-
dutos de higiene e limpeza, 
vestuário, material escolar e 
medicamentos. Nesse cálcu-
lo básico, 28,27% dos rendi-
mentos desse trabalhador vão, 
compulsoriamente, para os 
cofres públicos.

Essa carga tributária é um 
fardo pesado para o trabalha-
dor carregar. Em 2020, o total 
de impostos pagos anualmen-
te por um brasileiro corres-
pondia ao rendimento de 151 
dias de seu trabalho. O que 
significa dizer que nossos ci-
dadãos trabalham cinco dos 
12 meses do ano apenas para 
pagar impostos.

É preciso rever também a 
questão dos gastos tributários, 
que somam nada menos do 
que 15% do total arrecadado. 

Somente os gastos tributários 
da União representam 3,91% 
do PIB nacional.

Como agravante, temos a 
irresponsabilidade na conces-
são de benefícios fiscais, com 
muita generosidade e sem pra-
zo determinado, sem regres-
sividade ao longo do tempo e 
sem nenhum mecanismo de 
avaliação prática que se tornou 
comum ao longo do tempo, so-
mando, por mais de uma déca-
da renúncia de R$ 287 bilhões/
ano  pela União (Fonte: SRF/
LDO’s e CONFAZ), e mais R$ 
50 bilhões/ano pelos estados, 
neste caso, o correspondente a 
0,72% do PIB nacional.

Tudo isso em tolerado des-
cumprimento à legislação bra-
sileira (Constituição Federal de 
1988 e Leis Complementares).

Esse quadro deixa claro 
que o Brasil se transformou 
em um manicômio tributário. 
O país está preso em sua pró-
pria camisa-de-força, o que 
impede seu desenvolvimento.

E a conta dessa loucura 
quem paga é a população, es-
pecialmente a mais pobre, jus-
tamente a mais necessitada.

Por que o 13º salário gera “confiança” nos brasileiros?
O fim do ano está chegan-

do, mas antes de pensar no 
Natal as pessoas já estão de 
olho no 13º salário. Com o 
dinheiro em mãos, muitos se 
perguntam: como usar esse 
valor extra da melhor forma? 

O período dos últimos meses 
do ano é excelente para negocia-
ção de dívidas, pois muitas em-
presas estão fechando o exercício 
fiscal e apurando os resultados, 
por isso, o poder de barganha 
aumenta. Tendo a quantia do 
13º em mãos, é possível estudar 
a possibilidade de realizar o pa-
gamento das pendências à vista 
e isso promove mais descontos e 
facilidade na negociação.

É bem interessante quitar 
as dívidas atrasadas, principal-
mente pelo alívio psicológico 
e emocional envolvidos, para 
parar de pagar juros abusivos 
e cortar de vez o mal pela raiz, 
de jogar “dinheiro fora”. 

No entanto, vale levar em 
consideração que os primei-
ros meses do ano merecem 
atenção especial pois chegam 
cheios de novos compromis-
sos como IPVA, IPTU,  ma-
trículas, uniformes e materiais 
escolares, por exemplo.

Então, não adianta usar 
todo o dinheiro disponível 
para quitar as contas e já no 
mês seguinte precisar de di-
nheiro emprestado, seja com 
um amigo ou até com o pró-
prio banco – o que certamente 
acarretará altos juros.

Black Friday e Natal po-
dem ser “vilões” do planeja-
mento financeiro? 

Vale destacar que o salário 

extra no final do ano vai além 
de somente uma “segurança” 
para comprar ou quitar dívi-
das. Pelas pessoas ficarem no 
limite ou até mesmo no ver-
melho na maior parte do ano, 
elas enxergam no 13º uma 
salvação financeira e passam 
a contar com o dinheiro, antes 
mesmo de tê-lo em mãos. 

O uso do valor adicional, 
muitas vezes, é para satisfazer 
alguma demanda reprimida, 
colocar as contas em dia ou até 
para se permitirem certas in-
dulgências ou extravagâncias.

É difícil para nosso cére-
bro associar uma consequência 
ruim a determinado compor-
tamento específico caso não 
aconteça de imediato. Se o im-
pacto negativo da ação não vem 
logo em seguida, acabamos 
atenuando e dando menor valor 
à sua causa real, ainda mais em 
períodos como a Black Friday 
e Natal, quando temos muitos 
“prazeres” associados. 

Abaixo, destaco os princi-
pais comportamentos econô-
micos que ficam ainda mais 
latentes no período de festas: 

- Em geral, as pessoas se 
permitem certos “mimos” 
como justificativas de mere-
cimento por um ano difícil, 
principalmente com a fala “eu 
posso, eu mereço”; 

- É um período em que as 
pessoas querem aproveitar, 
se presentear, anseiam por 
mudanças, por confraterniza-
ções, por realizarem algumas 
demandas reprimidas e com 
muitas emoções envolvidas. 

Portanto, ao receber o 13º, 

a sensação de alívio naquele 
momento é o que mais conta, 
sendo que as consequências de 
gastá-lo sem estratégia só virão 
meses depois, tempo suficiente 
para não associar uma coisa a 
outra e repetir o mau comporta-
mento no próximo ano. 

COMECE O ANO 
COM O PÉ DIREITO
É importante ter uma aten-

ção especial para as contas no 
início do ano, pois o montan-
te de débitos pode pesar para 
quem não se organizou duran-
te o ano anterior.

A dica principal para quitar 
esses débitos é juntar dinheiro 
ao longo dos meses para hon-
rar com esses compromissos 
em dia e, de preferência, pa-
gar à vista, de modo a apro-
veitar os descontos.

Já os parcelamentos devem 
ser evitados a qualquer custo, 
pois enquanto o brasileiro não 
inverter a lógica, ficará difícil 
ter saúde financeira. A ação 
correta é: primeiro guardar e 
depois comprar. 

Para quem está apertado e 
sabe dos compromissos nos 
primeiros meses do ano, o jei-
to é economizar com Natal e 
Ano Novo. O recomendado é 
usar do 13º salário com essas 
contas que chegarão em ja-
neiro, por exemplo, ainda que 
isso implique em algumas re-
núncias no período de festas. 
13º COMO “SALVADOR 

DA PÁTRIA”
O salário extra no final do 

ano pode ser uma ótima oportu-
nidade para começar a organizar 
um planejamento financeiro, 

tanto para quem tem as contas 
em dia ou para as pessoas que 
estão com dívidas. Em ambos os 
casos é preciso ter uma visão de 
futuro, de onde se quer chegar. 

Para quem tem dívidas, o 
13º pode ser o salvador da pá-
tria. Para isso, é ideal avaliar 
se o padrão de vida atual é o 
adequado para a realidade fi-
nanceira, visto que para ficar 
no azul é necessário se planejar 
para quitar as dívidas, sair do 
vermelho, construir uma reser-
va de emergência e, por último, 
investir - assim será possível 
começar a realizar os sonhos.

Agora, em um cenário em 
que o planejamento financeiro 
é feito de maneira antecipada 
e a pessoa não está no verme-
lho, é possível pular algumas 
etapas e aproveitar um grande 
benefício: investir o dinheiro 
guardado, ganhando juros ao 
longo do período aplicado.
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Quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo, é invencível.” (Morihei Ueshiba)

Hoje (19), tem festa e muita comemoração em torno de 
Adriano Fernandes, que completa mais um ano de vida.  O 

Corretor de Imóveis, que atua em Barretos e região, comemo-
ra a data ao lado da esposa Lucimara (foto), e recebe milhares 

de cumprimentos de amigos e familiares.  Felicidades!

Quem completou idade nova ontem, quinta-feira (18), foi 
Leandro Pelissari. O empresário da Revenda da Cervejaria 

Império, de Barretos, comemorou a data ao lado de sua ama-
da Letícia Iashima (foto), e recebeu o carinho da filha Isabela, 
dos netos Joaquim e Helena, além de muitos cumprimentos 

de familiares e amigos. Parabéns Leandro!

Ana Lúcia Gonçalves, empresária de Publicidade e Propaganda, vira mais uma folhinha do calendário da vida, hoje, sexta-feira (19). Ela pas-
sa o dia recebendo mensagens de parabéns de amigos e clientes, e todo o carinho do filho Bruno e da mãe Antônia (foto). Felicidades Ana!

Amanhã, sábado (20), quem sopra velinhas é Sirlene Menezes. 
A Ouvidora Geral do Município, passa a dia ao lado da filha 
Duda Menezes, que presenteia a mãe com netinho Joaquim 

em Fevereiro de 2022, e da dona Maria, a mãezona que 
é a base de tudo. Parabéns Sirlene!

A terça-feira (16), foi dia de Neriuza Aparecida de Araújo 
Correia completar mais um ano de vida. Nei, para os mais 

próximos, recebeu todo o carinho do maridão Benê, dos filhos 
Adriano, Fabiola e Luana, de seus netos, e foi bastante 

cumprimentada pelos amigos e familiares. Felicidades Nei!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

Lei de Paulo Correa que instituiu o feriado da 
Consciência Negra em Barretos completa 12 anos

A lei 4.151 de 2009, de au-
toria do vereador e presidente 
da Câmara, Paulo Correa, que 
instituiu o feriado da Cons-
ciência Negra em Barretos, 
completa 12 anos.

O dia 20 de novembro é co-
memorado como feriado em 
544 cidades brasileiras. Nos es-
tados de Alagoas, Amazonas, 
Amapá, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro, é feriado estadual. No 

estado de São Paulo, 106 muni-
cípios celebram a data.

O autor da lei municipal, 
Paulo Correa, salienta que o 
dia da Consciência Negra é de-
dicado à reflexão sobre a luta 
e resistência dos negros à es-
cravidão, a colaboração na for-
mação cultural, social e econô-
mica do Brasil e a importância 
de políticas públicas de forma 
consistente para o enfrenta-

mento do racismo e a promo-
ção da igualdade racial.

“Nas últimas décadas, po-
líticas públicas têm sido cria-
das com o intuito de minimi-
zar séculos de desigualdade e 
repressão, entretanto, os dados 
apontam que a população negra 
ainda sofre com as marcas dei-
xadas por uma história de 358 
anos de escravidão no Brasil”, 
comentou Paulo Correa.

Vereador Ricardo Bodinho 
pede mais segurança em 

frente à escola localizada no 
Distrito de Alberto Moreira
Em razão do grande fluxo 

de veículos e pedestres, agra-
vada pela movimentação de 
entrada e saída de crianças e 
pais, expondo os mesmos a 
risco de acidentes, em frente 
à Escola Zuleica Inácio Lopes 
Ferraz, localizada no Distrito 
de Alberto Moreira, o verea-
dor Ricardo Rocha “Bodinho” 
(PP) solicitou à administração 
municipal, a instalação uma 
plataforma elevada para a tra-
vessia de pedestres na Avenida 
5, em frente a referida escola.

Bodinho ressalta que, 
“com a implantação de traves-
sia de pedestres haverá maior 
segurança para as crianças, 
para as famílias e funcioná-

Alesp realiza abertura dos 
trabalhos do IBGE para Censo 
Demográfico de 2022 no Estado

A Assembleia Legislativa 
realizou na última quarta-feira 
(17) a abertura dos trabalhos 
do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística) 
para dar sequência ao censo 
demográfico de 2022, no Es-
tado de São Paulo.

O censo demográfico é 
uma ampla pesquisa realizada 
nas residências de todo o ter-
ritório nacional para coletar 
dados sobre as condições de 
vida da população.

A ação envolve uma par-
ceria entre diversas entidades 
como a Fundação Seade (Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados), o IGC (Instituto Geo-
gráfico e Cartográfico), além 
de prefeituras, Câmaras Mu-
nicipais e outros.

A periodicidade da pesqui-
sa é decenal e estava previs-
ta para ser realizada no ano de 
2020, entretanto, foi adiada 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19 e de cortes no 
orçamento para a realização, 
por parte do Governo Federal.

METODOLOGIA
As visitas dos recenseado-

res à população vão ocorrer 
entre junho e agosto de 2022. 
A estimativa é de que cerca de 
78 milhões de domicílios sejam 

investigados, sendo mais de 17 
milhões apenas no estado.

No Censo Demográfico do 
próximo ano, algumas mudan-
ças serão implementadas. A pri-
meira delas é nos questionários, 
no qual o classificado como bá-
sico vai contar com 26 pergun-
tas, enquanto o documento com 
versão estendida, chamado de 
amostra, possuirá 77.

As versões passadas pos-
suíam 34 questões na forma 
simplificada e 102 na expan-
dida. De acordo com o IBGE, 
algumas perguntas foram reti-
radas, pois será possível veri-
ficá-las por outros meios.

A outra mudança será na 
coleta dos dados. O méto-
do presencial continuará sen-
do priorizado, embora outros 
meios como internet e telefo-
ne serão aplicados de acordo 
com a dinâmica necessária, 
como por exemplo no caso de 
um morador de uma residên-
cia não ser encontrado após 
diversas tentativas de contato.

No dia 4 de novembro des-
te ano teve início o primeiro 
teste nacional de coleta de da-
dos para o Censo, que deverá 
ser concluído até dezembro de 
2021. Cerca de 250 recensea-
dores participam da ação.

ACIB e Sincomercio preparam 
Semana do Freguês e Black 

Friday no comércio de Barretos
A ACIB (Associação Co-

mercial e Industrial de Barre-
tos) e o Sincomercio (Sindi-
cato do Comércio Varejista) 
promovem de 22 a 26 de no-
vembro a “Semana do Fre-
guês 2021” no comércio de 
Barretos, junto com a promo-
ção “Black Friday 2021”, que 
acontece em 26 de novembro, 
última sexta-feira do mês.

Descontos, promoções e 
atrativos de compra em todos 
os segmentos  para o público 
em geral. As promoções tra-
rão ainda oportunidade aos 
lojistas na retomada da eco-
nomia após as grandes difi-
culdades enfrentadas durante 
a pandemia da Covid-19.

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, as promo-
ções de novembro possibili-
tam ainda mais ânimo para o 
comércio de Barretos.

“As promoções deste mês 
são uma oportunidade para o 
cliente comprar por um pre-
ço menor, antecipar presen-
tes de natal ou realizar aque-
le desejo especial de compra. 
Para os lojistas representam 
incentivo para investimento 
no setor, que vem crescendo 
gradativamente em 2021, es-
pecialmente com a abertura 
do comércio, mas mantendo 
as medidas de distanciamento 
social e de combate à pande-
mia”, disse Rossini.

São Paulo anuncia a ampliação da dose 
adicional para os maiores de 18 anos

O intervalo para a aplicação da dose também foi reduzido para cinco meses; imunização da dose adicional começou nesta quinta (18)
O governador João Doria 

anunciou, na última quarta-
-feira (17), que a partir desta 
quinta (18) toda a população 
adulta poderá se vacinar com 
dose adicional de COVID-19.

A nova orientação do Plano 
Estadual de Imunização (PEI) 
segue a diretriz do Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
e vale para todas as pessoas que 
tomaram as duas doses há pelo 
menos cinco meses, ou seja, 
quem completou seu ciclo de 
vacinação até o mês de junho.

“A partir desta quinta-feira 
[18], toda população adulta que 
já tenha recebido a segunda dose 
da vacina há pelo menos cinco 
meses poderá receber a dose adi-
cional da vacina aqui no Estado 
de São Paulo”, disse Doria.

A dose adicional era reco-
mendada apenas a quem tinha 
mais de 60 anos de idade, aos 
profissionais da saúde e imu-

VEREADOR EXPLICA PEIDO DO BOI
Na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Nestor Leonel 

(DEM) explicou que metano animal nada mais é que o peido do 
boi. Acrescentou ainda que o Brasil é o quinto maior produtor 
mundial de bovinos. É pum que não acaba mais, diria um afa-
mado pecuarista.

RAPHAEL CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA
A pré-candidatura a deputado federal nas eleições do ano que 

vem foi confirmada pelo vereador Raphael Oliveira (PRTB). Re-
velou ainda que deve fazer dobradinha com uma pessoa muito for-
te em Barretos. Há muita gente curiosa para saber qual o parceiro 
que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa.

AUMENTO NO RITO DE PASSAGEM
O aumento no tempo de velório em Barretos foi solicitado 

pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS E CEMEIS
A implantação de sistema de geração de energia solar foto-

voltaica nas escolas e Cemeis de Barretos é defendida pelo pre-
sidente do legislativo, Paulo Correa (PL).

PARA ACABAR COM AS ENCHENTES
O vereador Raphael Silvério (PSDB) quer que a prefeitura reali-

ze ações para sanar os problemas de enchentes no município.

ENÉAS CARNEIRO ILUMINADO
O vereador Chafei Neto (MDB) pediu para a prefeitura no-

tificar a CPFL, visando a implantação de iluminação pública no 
Parque Ecológico Enéas Carneiro, no Jardim Arizona.

ESCOLA FUNDAMENTAL NO IBITU
A reinstalação de escola de ensino fundamental no distrito 

de Ibitu foi solicitada pelo vereador Paçoca (SD).

EMENDAS PARLAMENTARES PARA O SAAEB
Juninho Bandeira (PL) quer informações sobre as emendas 

parlamentares estaduais e federais, destinadas ao SAAEB (Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), no período de 
janeiro a outubro de 2021.

O RETORNO DOS ALUNOS CATIREIROS
O vereador Ângelo Tegami (PV) pediu o retorno das aulas 

de catira na rede pública de Barretos.

EDUARDO SUGERE LOMBADA NAS DORES
O vereador Eduardo do Mercado (REP) requereu estudo téc-

nico para a construção de uma lombada na Avenida Machado 
das Dores, no bairro Santa Cecília.

EM TEMPOS DE CONSCIÊNCIA NEGRA...
... a benção Zumbi dos Palmares e Tereza de Benguela, en-

tre tantos.

rios, principalmente nos horá-
rios de entrada e saída”. “Bus-
camos com esse requerimento 
evitar eventuais acidentes no 
local”, conclui o vereador.

nossuprimidos, com um inter-
valo de seis meses.

Com a mudança, 710 mil 
pessoas em todo o estado já es-
tão aptas a receber a dose adicio-
nal do imunizante contra CO-
VID-19 nesta quinta-feira (17). 
Até o momento, 3,6 milhões de 
pessoas já tomaram a dose adi-
cional e outras 2,4 milhões com 
esquema completo já podem re-
ceber a dose de reforço.

“Neste momento podem se 
vacinar quem tomou a segun-
da dose entre janeiro e junho, 
pois já estão com intervalo de 
cinco meses. Assim, em de-
zembro, quem tomou a se-
gunda dose em julho já pode-
rá receber a dose adicional”, 
destacou Regiane de Paula, 
coordenadora do PEI.

Importante destacar que 
os imunizantes disponíveis 
na rede pública de saúde são 
seguros, eficazes e podem ser 

utilizados nesta estratégia va-
cinal. Assim, em São Paulo o 
imunizante para a dose de re-
forço será aquele que estiver 
disponível no posto de saúde: 
Pfizer, Coronavac e até mes-
mo Astrazeneca.

Ainda segundo o gover-
no federal, quem tomou a 
dose única da vacina da Jans-
sen deverá tomar uma segun-
da dose após oito semanas e, 
após cinco meses de comple-
tar o ciclo vacinal, já poderá 
receber a dose de reforço.

O Estado de São Paulo, 
porém, não conta com esto-
que deste imunizante e aguar-
da o envio de doses do Mi-
nistério da Saúde para definir 
a adesão às novas diretrizes 
com relação a esta vacina.

IMPORTÂNCIA DA 
SEGUNDA DOSE

O governo de São Paulo 
reforça a importância da po-

pulação completar o ciclo va-
cinal para garantir a imuniza-
ção contra COVID-19.

Embora na última sema-
na São Paulo tenha registrado 
uma redução de 7,5% dos fal-
tosos, ainda há 4,9 milhões de 
pessoas que ainda precisam to-
mar a segunda dose da vacina 
nos 645 municípios do estado: 
2,8 milhões de doses da Pfizer; 
1,1 milhão de Astrazeneca e 
895,1 mil de Coronavac.

“É fundamental ressaltar 
que apenas com o esquema va-
cinal completo a população es-
tará protegida. Estamos intensi-
ficando a comunicação com as 
prefeituras e com a população 
buscando conscientizar sobre a 
necessidade de completar o es-
quema vacinal. O maior núme-
ro de faltosos está entre os ado-
lescentes que não retornaram 
aos postos para a vacinação”, 
alertou Regiane de Paula.
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Na reta final de 2021, um 
dos anos mais difíceis já vivido 
por todos, devido a pandemia do 
COVID-19, o North Shopping 
Barretos anuncia a chegada de 
mais uma loja âncora ao seu mix 
de operações, a C&A.

Especialista em produtos do 
varejo de moda e serviços fi-
nanceiros, tendo como destaque 
a venda de roupas, acessórios, 
celulares e eletrônicos, a C&A 
tem como estratégia de marca 
traduzir as principais tendências 
de moda no mundo todo para os 
gostos e preferências das brasi-
leiras, a preços acessíveis.

A nova loja que será inau-
gurada no segundo semestre de 

2022, no North Shopping Bar-
retos, terá mais de 1.600 metros 
quadrados de área e chega para 
somar às outras três principais 
âncoras de moda do Brasil: 
Marisa, Renner e Riachuelo.

O anúncio da novidade já 
fortalece ainda mais o centro 
de compras barretense, um 
dos maiores geradores de em-
pregos e divisas da região.

O quiosque Chef da Em-
pada, as lojas Vivo, Shangri-lá 
Lótus e Smart Beauty serão 
inauguradas ainda este ano, e 
para o ano novo já estão assi-
nados contratos com, além da 
C&A, o restaurante O Tropeiro 
e a choperia Empório Sereno.

Paratleta barretense, Fabrí-
cio Taveira, quinto colocado 
no ranking mundial na cate-
goria Seated W Hip de Cros-
sfit Adaptado – Whellwod, 
decidiu, junto à sua equipe de 
apoio e treinamentos, viajar 
em janeiro para os Estados 
Unidos, e não em novembro, 
como estava previsto.

O motivo: a demora na 
aprovação do visto que per-
mite o acesso ao país, devi-
do à lentidão na burocracia, 
provocada pela situação 
imposta pela pandemia do 
Coronavírus, e a demora na 
confirmação de patrocinado-
res e apoiadores para levan-
tar o valor integral dos cus-
tos da viagem.

Fabrício diz que não está 
frustrado por não participar 
do Campeonato Mundial de 
Crossfit Adaptado, que está 
acontecendo em Raleigh, na 
Carolina do Norte, apenas 
pelo fato de que sua classifica-
ção mundial permitirá que ele 
participe, em janeiro, também 
nos Estados Unidos, do Wo-
dapalooza, em Miami, que é 
o segundo maior campeonato 
de Crossfit do mundo.

“Pela primeira vez na 
história o Wodapalooza 
abriu dez vagas para atletas 
adaptados e eu fiquei em 6 
no mundo, conseguindo a 
vaga, então irei representar 
o Brasil como o atleta mais 
bem ranqueado, ou seja, uma 
oportunidade tão importan-
te, ou maior, que a que perdi 
agora”, explicou Fabrício.

Quanto às campanhas de 
arrecadação de fundos para a 

viagem de novembro, Fabrí-
cio disse que o montante ar-
recadado até agora, de cerca 
de R$ 20 mil, será utilizado 
integralmente para a viagem 
em janeiro, mas ainda faltam 
outros R$ 10 mil para pagar 
todas as despesas, em vista 
da alta do dólar. O visto está 
finalmente aprovado e as ma-
las começam a ser arrumadas.

“Eu acredito no meu poten-
cial e se não pude mostrá-lo no 
Campeonato Mundial, tenho a 
certeza de que esses dois me-
ses que ganho para treinar ain-
da mais, vão fazer a diferença 
nas competições do Wodapa-
looza. Eu não me deixo abater 
facilmente e espero que todas 
as pessoas e empresas que es-
tão me ajudando entendam 
isso e continuem acreditando 
em mim. Sei que não vou de-
cepcioná-los. Acordo todos os 
dias às cinco da manhã com o 
propósito de conquistar um dia 
a mais para meus tratamentos, 
minha performance como atle-
ta e minha qualidade de vida. 
Cada dia importa e é essa men-
sagem que quero transmitir ao 
competir por meus sonhos”, 
revela o resiliente atleta.

Wodapalooza é uma com-
petição licenciada da Cross-
Fit e acontece de 13 a 16 de 
janeiro de 2022 em Miami, 
Flórida. O evento contará 
com muitos dos principais 
atletas de CrossFit do mun-
do competindo por uma su-
per premiação de $500 mil 
dólares no total. A compe-
tição Wodapalooza de 2022 
terá uma transmissão ao vivo 
gratuita pela primeira vez.

Formado em Educação Física, Fabrício Taveira, até o ano de 
2019, tinha uma promissora carreira como personal training, com 
agenda disputada, quando no dia 8 de setembro de 2019 sofreu 
um grave acidente em um evento na cidade de Guaíra, quando 
a estrutura que mantinha a cobertura do evento ruiu e um pilar 
com aproximadamente 450 quilos de peso caiu, literalmente, sobre 
sua cabeça. O acidente só não teve como consequência a mor-
te de Fabrício porque, segundo a equipe médica que o atendeu, 
a musculatura ao redor de sua coluna cervical era tão forte que 
amorteceu o impacto do pilar contra seu corpo, minimizando os da-
nos. Após meses de internação e incertezas, Fabrício sobreviveu e 
recebeu do primeiro médico prognóstico de que, com muito esfor-
ço, talvez, conseguisse desenvolver forças para sustentar o corpo 
sentado em uma cadeira de rodas, mas era improvável que isso 
acontecesse. Graças a seu esforço e ajuda de muitos e diferentes 
profissionais especialistas em reabilitação, ele hoje mantém uma 
vida de autonomia, dirigindo o próprio carro, fazendo da cadeira de 
rodas sua aliada na prática esportiva e, de novo, com agenda de 
personal training disputada, pois alia as aulas à uma intensa rotina 
de treinos e inclusão em pesquisas de recuperação da mobilidade 
no pós trauma. Aos 34 anos de idade o atleta tem uma história que 
inspira, cheia de perseverança e disciplina. (Foto: Tininho Júnior)

A Biblioteca Municipal de 
Barretos, Affonso d’Escrag-
nolle Taunay, promove a Feira 
de Troca de Livros com diver-
sos títulos. A feira acontece 
até o dia 30 de novembro, das 
8 às 17 horas. A regra básica 
para a troca neste ano será: 
o leitor doa 1 livro em bom 
estado e leva outros 2 de seu 
interesse.

Segundo a prefeita de Bar-
retos, Paula Lemos, a feira é 
um importante instrumento 
de fomento à cultura. “Te-
mos trabalhado com diversas 
ações que reúnem diferentes 
secretarias a fim de estimular 
a cultura e o conhecimento. 
Promover a troca de livros e 
também levar o barretense até 
a biblioteca é mais uma inicia-
tiva que temos certeza renderá 
bons frutos”, disse a prefeita.

Promovida pela prefeitu-

O prazo de inscrição no Pro-
cesso Seletivo dos cursos técni-
cos do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) foi prorroga-
do até 24 de novembro.

O IFSP oferece 360 va-
gas para cursos técnicos nos 
campus Barretos e Sertãozi-
nho. Em todo o estado de São 
Paulo, são ofertadas 6.080 va-
gas em 36 campus para o pri-
meiro semestre de 2022.

Podem se inscrever estu-
dantes do Ensino Médio ou 
que estão cursando o 9º ano do 
Ensino Fundamental. Candida-
tos que já concluíram o Ensino 
Médio podem se inscrever nos 
cursos da modalidade conco-
mitante/subsequente. São três 
as modalidades de ensino.

No curso Técnico integrado 
ao Ensino Médio, o estudante 
cursou integralmente o Ensino 
Médio e técnico no IFSP. Na 
modalidade concomitante, o 
aluno cursa o ensino técnico no 
IFSP e o Ensino Médio em outra 
instituição de ensino. A modali-
dade subsequente é destinada a 

estudantes que já concluíram o 
Ensino Médio e cursam apenas 
o Ensino técnico no IFSP.

Todos os cursos são gratui-
tos, sem cobrança de mensali-
dade. Para realizar a inscrição, 
os interessados devem ler aten-
tamente o Edital nº 400/2021, 
realizar o cadastro e preen-
cher o formulário eletrônico 
de inscrição e o questionário 
socioeconômico no Portal do 
Candidato, por meio do site 
processoseletivo.ifsp.edu.br.  

A taxa de inscrição é de R$ 
60 para os cursos técnicos in-
tegrados, ou de R$ 30, para os 
técnicos concomitantes ou sub-
sequentes ao Ensino médio.  

Neste ano, devido a uma de-
terminação judicial, o IFSP vol-
ta a adotar a seleção por meio 
de provas. O processo seletivo 
abordará as disciplinas de Por-
tuguês e Matemática e será apli-
cado, de forma presencial, no 
dia 19 de dezembro, na mesma 
cidade, ou município da mesma 
região, da localização do cam-
pus escolhido pelo candidato no 
momento da inscrição.

Atleta barretense confirma 
participação em campeonato de 

crossfit adaptado em janeiro

A HISTÓRIA DE FABRÍCIO

Biblioteca Municipal de Barretos 
realiza Feira de Troca de Livros

ra de Barretos, por meio da 
Secretaria de Cultura, a feira 
busca incentivar a leitura e 
também dar a oportunidade 
ao leitor de renovar o seu 
acervo pessoal e ampliar o 
conhecimento.

Os livros estão separados 
na biblioteca por área de co-
nhecimento. Estão disponíveis 
livros didáticos, paradidáticos, 
apostilas para concursos, enci-
clopédias, infantis, quadrinhos 
e muitos outros.

Para o secretário municipal 
de Cultura, Rogério Teodósio, 
a feira é mais uma oportuni-
dade de incentivo à leitura e 
fomento à cultura. “A feira de 
troca de livros é um evento 
tradicional realizado na Bi-
blioteca Municipal que, além 
de estimular a cultura, traz 
público ao local e promove 
a interação com as propostas 

culturais e os equipamentos”, 
diz Teodósio.

A Biblioteca Municipal 
Affonso d’Escragnolle Tau-

nay fica localizada na esquina 
da avenida 15 com a rua 18 
(Antigo Fórum) e atende pelo 
telefone 3325-2733.

North Shopping Barretos termina 2021 
anunciando mais uma loja âncora para o novo ano

Inscrições prorrogadas para 
cursos técnicos gratuitos do 

IFSP campus Barretos

BARRETOS: 200 VAGAS
Técnico Integrado ao Ensino médio: 
Agropecuária (80 vagas – período integral)
Alimentos (80 vagas – período integral)
Informática (40 vagas – período integral)

De 23 de novembro a 19 de 
dezembro o Museu Histórico, 
Artístico e Folclórico Ruy fi-
cará imerso em uma atmosfe-
ra de leveza e beleza, com a 
exposição “Cores, contrastes 
e fluidez” da artista plástica 
Priscila Fernandes.

A abertura está marcada 
para o dia 23, próxima ter-
ça- feira, às 10 horas, com a 
participação da artista. Serão 
expostas peças em seda pinta-
das à mão em diversas cores e 
estilos. As peças também fica-
rão disponíveis para a venda.

A exposição tem entrada 
gratuita e é aberta ao público 
em geral, de terça a sexta-fei-
ra, das 9 às 17 horas, sábados 
e domingos, das 9 às 12 horas 
(exceto feriados).

O Museu Ruy Menezes 
(foto) fica na avenida 17 esquina 
com a rua 16, 311, Praça Fran-
cisco Barreto - Centro, Barretos.

SOBRE A ARTISTA
Priscila Fernandes é pinto-

ra, artesã, design de estampas, 
design de interior (decoradora), 
artista plástica e bailarina com 
bacharelado em dança. Suas 
experiências e trajetória tem in-
fluência sobre o seu trabalho de 
pintura em seda, assim como a 
cidade de Barretos.

A paulistana chegou na ci-
dade em 2019 e descreve os 
cenários da cidade como fonte 
de inspiração. “Acho a cidade 
linda, amo o calor, o sol, o céu 
azul e todas as cores lindas do 
amanhecer e anoitecer de Bar-
retos. Acho uma delícia passear 
pela cidade e ver os pássaros, ra-
ros na capital, tão coloridos por 
todos os lugares. A arquitetura 
antiga é conservada em algumas 
casas. E as pessoas, são sempre 
muito simpáticas e acolhedoras 
comigo. Não tem como não se 
apaixonar”, declarou.

Museu Ruy Menezes 
recebe exposição “Cores, 

contrastes e fluidez”
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Consciência Negra: um dia 
de reflexão e luta por 

igualdade de oportunidades
O dia 20 de novembro é 

de luta por igualdade e de re-
flexão sobre a importância da 
cultura e do povo africano na 
formação da cultura nacional.

A data – conhecida como 
Consciência Negra – foi esco-
lhida para homenagear Zumbi 
dos Palmares, um ícone na 
defesa dos negros contra a es-
cravidão no período do Brasil 
Colonial.

E lá se foram 133 anos 
desde a Abolição, mas o Bra-
sil ainda segue o caminho do 
preconceito e da desigualdade 
de oportunidades no mercado 
de trabalho, em especial nas 
instituições financeiras.

Por aqui, os negros são 
51% da população brasilei-
ra, mas segundo o Censo da 
Diversidade (2014) eles são 
apenas 24,7% dos trabalhado-
res nos bancos, isso porque o 
movimento sindical trabalhou 
muito para aumentar esse per-
centual, que era 19% em 2008.

Apesar de possuírem for-
mação e competência para 
exercerem cargos de gestão 
e diretoria nas instituições fi-
nanceiras, negros e negras es-
tão concentrados em funções 
operacionais, administrativas 
e comerciais. 

Encontram-se nas insti-

tuições financeiras, em mé-
dia, salários menores que dos 
brancos. No caso das mulhe-
res negras, essa questão é ain-
da mais grave, já que sofrem 
uma dupla discriminação: ra-
cial e de gênero.

“Às vésperas de mais um 
Dia da Consciência Negra, o 
sindicato reafirma seu com-
promisso com a promoção da 
igualdade racial no sistema 
financeiro e o combate às dis-
criminações”, ressalta o presi-
dente do Sindicato dos Ban-
cários de Barretos e região, 
Marcelo Martins. 

A luta se mostra essencial 
em face dos dados que dei-
xam transparentes as barreiras 
ainda enfrentadas por negros 
e negras na contratação, na 
remuneração e na ascensão 
profissional nos bancos.

“A luta contra as discri-
minações de raça, gênero, 
orientação sexual e contra 
pessoas com deficiência es-
tão entre as nossas bandeiras 
permanentes. É uma questão 
que afeta não apenas negros 
e negras, mas a todas as pes-
soas que defendem um modo 
de vida mais ético e justo. 
Essa luta precisa ser de to-
dos”, salienta Martins. (Fon-
te: Seeb Barretos)

Impulsionados pela confiança 
proporcionada pelo aumento da va-
cinação e pela diminuição do núme-
ro de óbitos causados pela Covid-19, 
os casamentos voltaram a crescer 
em Barretos após um período de 
queda expressiva no ano passado.

Dados levantados pelos Car-
tórios da cidade apontam um 
crescimento de 18,92% entre ja-
neiro e outubro de 2021 em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado.

Nos dez primeiros meses deste 
ano, foram realizadas 553 celebra-
ções civis, frente a 465 matrimô-
nios realizados no ano passado.

A tendência de alta começou a 
ser verificada em abril, quando os 
números de 2021 ultrapassaram os 
de 2020. Naquele mês, totaliza-
ram-se 47 casamentos, enquanto 

Os agentes do Controle de 
Vetores da prefeitura de Barre-
tos promoveram uma ação no 
clube Rio das Pedras, durante a 
tarde do último sábado, dia 13.

Houve distribuição de pan-
fletos, a realização de teatro 
com fantoches e a apresenta-
ção de uma maquete em que 
são demonstradas as maneiras 

Os agentes de Controle de 
Vetores da prefeitura de Bar-
retos iniciaram, nesta semana, 
uma ação na região central da 
cidade para vistoriar os imó-
veis residenciais e comerciais, 
e eliminar possíveis criadou-
ros do mosquito da dengue, 
baratas e escorpiões.

Além disso, os agentes tam-
bém fazem uma ação de orien-
tação sobre quais as atitudes 
que cada morador deve ter para 
combater o mosquito transmis-
sor da dengue e, também, ou-

tros insetos que podem causar 
danos à saúde dos humanos.

“Estamos distribuindo pan-
fletos e também temos uma 
maquete em que mostramos 
quais ações são necessárias 
para que cada família tome 
e se proteja dessas doenças. 
Como sempre digo, é somente 
com o esforço de todos é que 
poderemos manter nossa cida-
de longe dessas doenças”, co-
menta Cristiane Parreira Lima, 
coordenadora do Controle de 
Vetores do município.

Controle de Vetores realiza ação no Dia D de Combate à Dengue
corretas de fazer a limpeza dos 
quintais, caixas d’água e outros 
locais que podem servir de cria-
douros para o Aedes Aegypti, 
transmissor de doenças como a 
dengue, febre amarela urbana, 
chikungunya e zika vírus.

“Essa ação foi muito impor-
tante para ajudar na conscienti-
zação, porque somente com o 

apoio de todos é que consegui-
remos eliminar os criadouros 
do mosquito da dengue e tam-
bém outros insetos perigosos 

para saúde humana”, comentou 
Cristiane Parreira Lima, coor-
denadora do Controle de Veto-
res do município.

Controle de Vetores orienta moradores sobre como 
combater o mosquito da dengue e os escorpiões

Cartórios registram aumento de quase 20% nos 
Casamentos em Barretos nos 10 primeiros meses de 2021

em 2020, quando a pandemia já es-
tava instalada no país, os números 
foram fechados em 31. Já o maior 
crescimento percentual se deu de 
agosto para setembro, quando os 
casamentos aumentaram 44,7%.

Os dados constam no Portal da 
Transparência do Registro Civil, 
base de dados nacionais adminis-
trada pela Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Brasil 
(Arpen/BR), entidade que represen-
ta os 7.654 Cartórios de Registro Ci-
vil do Brasil, distribuídos em todos 
os municípios e distritos do país.

Mesmo diante da diminuição 
dos casos em Barretos, os protocolos 
de segurança sanitária para as cele-
brações seguem mantidos nos car-
tórios, como o limite de pessoas na 
cerimônia, o distanciamento, a exi-
gência de máscara e distribuição de 

álcool em gel, medidas que também 
fazem com que os noivos se sintam 
mais seguros para retomar os planos 
adiados por causa da pandemia.

“Chegando ao número de 70% 
da população do estado de São Pau-
lo vacinada, os cidadãos se sentem 
mais seguros para retomar os atos 
essenciais de sua vida, sendo que o 
casamento é um dos sonhos mais 
esperados e aguardados por todos”, 
explica Luis Carlos Vendramin Jú-
nior, presidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado de São Paulo (Arpen/SP).

“Os cartórios já começaram 
a sentir este aumento da procura 
nos últimos meses, que deve se 
tornar ainda intensa agora em de-
zembro, já que o último mês do 
ano é sempre o mais procurado 
pelos noivos”, completa.

Esta retomada acontece às 
vésperas de dezembro, tradicio-
nalmente o mês onde é realizado 
o maior número de casamentos no 
Brasil, sendo o preferido para as 
celebrações, uma vez que coin-
cide com as férias coletivas de 
trabalhadores, férias escolares das 
crianças, assim como o recebi-
mento do décimo terceiro salário, 
sendo o período ideal para as ce-
rimônias e viagens de lua de mel.

Entre os casamentos homoafe-
tivos aconteceu a mesma retomada. 
No total, em 2021, já foram realiza-
das 13 celebrações entre pessoas do 
mesmo sexo, enquanto nos primei-
ros dez meses de 2020 este número 
foi de 6, um aumento de 116,6%. 
Em maio de 2020, por exemplo, 
não houve casamentos civis, en-
quanto em 2021 o número foi de 2.
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Este ano a campanha 
Novembro Azul completa 
uma década no Brasil e se-
gue buscando conscientizar 
o público masculino sobre a 
necessidade da prevenção do 
diagnóstico precoce do cân-
cer de próstata.

Segundo o Instituto Lado 
a Lado pela Vida (LAL), que 
criou a campanha no país com 
o apoio da Sociedade Brasilei-
ra de Urologia, seis em cada 
dez homens no Brasil só pro-
curam um médico quando os 
sintomas estão insuportáveis.

Em 2021 o mote do No-
vembro Azul é “Cuide do que 
é seu” e alerta a população 
masculina de que 11% dos 
homens vão desenvolver o 
câncer de próstata e, por isso, 
é fundamental fazer exames 
periódicos.

De acordo com o  Institu-
to Nacional do Câncer (Inca), 
em 2020 o câncer de prósta-
ta foi diagnosticado em mais 
de 65 mil homens no Brasil e 
quase 16 mil perderam a vida 
para essa doença em 2019.

O urologista Fernando 
Cruvinel (CRM 13141), que 
atende no centro clínico do 
Órion Complex, em Goiâ-
nia, ressalta que a campanha 
é importante. “A expectativa 
de vida dos nossos homens 
é de sete anos a menos que 
das mulheres brasileiras. Sem 
dúvida, o Novembro Azul é 
uma ferramenta que nos au-
xilia cada vez mais a reduzir 
essa diferença, por promover 
a saúde na população mascu-
lina como um todo”, destaca.

O médico ressalta que ao 
longo dos anos o câncer de 
próstata está se desmistifican-
do. “Notamos a cada ano uma 
maior presença dos homens 
que vão ao consultório com o 

intuito de se prevenir, melho-
rar a qualidade de vida e cui-
dar da sua saúde. Felizmente, 
a população masculina está 
mais consciente e sabe que o 
câncer de próstata é curável 
se descoberto nas fases ini-
ciais, por isso a conscientiza-
ção deve ser constante”, afir-
ma Fernando Cruvinel, que é 
membro titular da Sociedade 
Brasileira de Urologia. 

Durante as consultas que 
realiza, ele destaca que gosta 
de explicar ao paciente o que 
é a próstata, sua função, ta-
manho e alterações que po-
dem ocorrer.

“É um órgão que tem a 
função e respectivas altera-
ções pouco esclarecidas para 
a população em geral. Então, 
sempre começo o bate papo 
de consultório justamente fa-
lando sobre ela e que pode 
apresentar algumas disfun-
ções, sobretudo após os 40 
anos. Essas alterações podem 
ser benignas, como a hiper-
plasia prostática benigna, ou 
mesmo o câncer de próstata. 
Diferenciar essas alterações 
depende de uma detalhada 
avaliação, que se inicia com a 
iniciativa do próprio homem 
em se cuidar”, salienta.
DOENÇA SILENCIOSA

Fernando Cruvinel aler-
ta que o câncer de próstata é 
uma doença silenciosa, pois 
não apresenta sintomas na sua 
fase inicial.

“Por isso é tão importante 
o rastreamento de todo ho-
mem a partir dos 50 anos. Po-
rém, aqueles que têm parentes 
de primeiro grau com câncer 
de próstata e são da etnia ne-
gra, os quais são fatores de 
risco, devem começar antes, 
aos 45 anos”, destaca o uro-
logista. “Somente nas fases 

avançadas do câncer é que 
surgem os sintomas, como al-
teração no fluxo urinário, san-
gramento e dor. Infelizmente, 
são estágios em que a cura é 
muito mais difícil de ser al-
cançada”, completa.

Sobre o temido exame de 
toque, o médico ressalta que 
ele é uma importante ferra-
menta na luta contra o câncer 
de próstata.

“Quase 20% dos tumores 
são diagnosticados através de 
um toque retal alterado em 
pacientes com o exame de 
PSA (sanguíneo) normal. Por 
mais que os homens evoluam 
no cuidado com sua própria 
saúde, ainda lidamos na prá-
tica com a resistência de al-
guns em relação ao exame 
do toque. Vale lembrar que o 
exame é rápido, indolor, não 
interfere na masculinidade e 
o mais importante, salva vi-
das”, salienta.

Ao ser diagnosticado com a 
doença, o tratamento vai depen-
der do estágio em que o tumor 
for descoberto, idade e estado 
de saúde do paciente. Fernando 
Cruvinel fala também da im-
portância de criar o hábito de ir 
ao médico desde cedo.

“As mulheres assim que 
começam a menstruar já co-
meçam a frequentar o gine-
cologista, cuidar da saúde e 
se prevenir. E o homem, vai 
quando ao médico? Para pio-
rar, há um conceito cultural 
do homem querer se mos-
trar forte e inabalável. Há 
alguns anos existe a campa-
nha #VEMPROURO, com o 
objetivo de trazer o homem 
desde jovem para cuidar da 
sua saúde e posicionar o uro-
logista como o médico res-
ponsável pela saúde do ho-
mem”, completa.

Desde esta quinta-feira 
(18), beneficiários do Auxílio 
Emergencial 2021 nascidos 
em novembro podem sacar 
ou transferir os recursos da 7ª 
parcela que foram creditados 
na Poupança Social Digital. 
Os recursos ainda podem ser 
movimentados pelo aplica-
tivo CAIXA Tem e na rede 
lotérica de todo o país.

As agências da CAIXA 
abrem as portas, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 13 ho-
ras nesta sexta (19).  A partir 
de terça-feira, dia 23, o ban-
co volta a atender no horário 
antigo, antes da pandemia, 
das 9 às 15 horas.

Não é preciso madrugar 
ou chegar antes do horário 
de abertura. Todas as pessoas 
que procurarem atendimento 
durante o horário de funcio-
namento serão atendidas.

COMO REALIZAR O 
SAQUE EM DINHEIRO

Para realizar o saque em 
dinheiro, é preciso fazer o 
login no aplicativo CAIXA 

Teve início na última se-
gunda-feira o mutirão de lim-
peza realizado pela prefeitura 
em toda a cidade de Jaboran-
di, para destinação correta de 
vários tipos de materiais, que 
também podem se tornarem 
criadouros do Aedes aegypti, 

mosquito transmissor da den-
gue e de outras doenças, que 
encontra as condições ideais 
de proliferação nesta época do 
ano, de chuvas e calor intenso. 

A mobilização é coordena-
da pela Secretaria de Saúde, 
por meio do DECEN – Depar-

tamento de Controle de Ende-
mias, que solicita à população 
que os entulhos sejam coloca-
dos nas calçadas para coleta das 
equipes do mutirão de limpeza, 
que está recolhendo madeiras, 
pneus, latas, garrafas pet e de 
vidro, entre outros materiais.

Orçada em cerca de 15 milhões de reais, a nova fábrica de rações e suplemento mineral da 
Coopercitrus, em Colina, tem previsão para entrar em funcionamento no 1º trimestre do ano que 
vem, informou o superintendente de grãos Raul Dorti. Ele destacou a posição estratégica de Colina 
e revelou que a fábrica, de 5 mil metros quadrados, terá capacidade de produzir 40 toneladas/hora.

COLINA

COTIDIANO

Coopercitrus investe 
R$ 15 milhões em fábrica 

de ração em Colina

Homens e máquinas trabalham na construção da nova fábrica de ração da Coopercitrus

Jaborandi faz mutirão de 
limpeza para eliminar Aedes

Campanha Novembro Azul completa 
dez anos de conscientização, mas 

muito ainda precisa ser conquistado
Especialista destaca importância dos homens cuidarem de 
sua saúde e tornar um hábito a consulta com o urologista

AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021

Nascidos em novembro já 
podem sacar a sétima parcela

Saldo ainda pode ser movimentado pelo aplicativo 
CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o país

Tem, selecionar a opção “sa-
que sem cartão” e “gerar có-
digo de saque”.

Depois, o trabalhador deve 
inserir a senha para visualizar o 
código de saque na tela do celu-
lar, com validade de uma hora.

O código deve ser utiliza-
do para saque em dinheiro nas 
agências, nas unidades loté-
ricas ou nos correspondentes 
CAIXA Aqui.

Continua disponível aos 
beneficiários a opção de uti-

lização dos recursos credi-
tados na Poupança Social 
Digital para a realização de 
compras, por meio do cartão 
de débito virtual e QR Code, 
pagamento de boletos, con-
tas de água, luz, telefone, 
entre outros serviços.

Com o aplicativo CAIXA 
Tem, também está disponí-
vel a funcionalidade para 
pagamentos sem cartão nas 
cerca de 13 mil unidades lo-
téricas do banco.
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