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O PROTAGONISMO EXACERBADO DO STF - “A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de atender pedido do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e barrar investigação baseada em dados do Coaf, sem autorização judicial, está sendo tratada como mais uma inter-
ferência da alta corte em decisões que pendem mais para a política do que para a justiça.” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Venda de ingressos para 64ª Festa do Peão
O ponto de venda de in-

gressos para a 64ª Festa do 
Peão de Boiadeiro, no North 
Shopping Barretos, está em 
um novo espaço, montado na 
praça de alimentação, ao lado 
do Giraffas. O novo ponto é 
muito maior e terá condições 
de oferecer mais conforto aos 
turistas e barretenses que fo-
rem adquirirem seus ingres-
sos. A venda será feita até o 
último dia do evento nos se-
guintes horários: de segunda 
a sábado, das 10 às 21 horas, 
e domingos e feriados, das 12 
às 19 horas. Os valores dos in-
gressos e a programação com-
pleta estão disponíveis no site 
www.independentes.com.br e 
a Festa do Peão 2019  aconte-
ce de 15 a 25 de agosto.

“Barretão” é a música 
tema da 64ª Festa do 

Peão de Barretos
“Vem pra cá, vem ver, vem viver essa emoção, é a Festa 

de Barretos onde o Brasil se encontra”. É com este refrão 
que a música tema da 64ª Festa do Peão de Barretos con-
vida todos os turistas para prestigiar o evento. A canção 
recebeu as vozes de Lauana Prado, Diego & Arnaldo, Zé 
Ricardo & Thiago e Roby & Thiago e foi composta por 
Thiago Novaes, compositor baiano, de 31 anos, que já ti-
nha tentado emplacar “Barretão” como música tema do 
maior rodeio da América Latina. “Não consegui em 2018, 
mas não desisti. Quando recebi a notícia que minha músi-
ca seria do tema da Festa de 2019 eu nem acreditei. Tenho 
certeza que essa oportunidade será um divisor de águas 
na minha vida profissional”, afirmou. Para ouvir a música 
inteira acesse bit.ly/2K7BhIl

Na última quarta-feira, 31 de 
julho, foi inaugurada na sede da 
ACIB (Associação Comercial 
e Industrial de Barretos), o Es-
critório Regional da JUCESP( 
Junta Comercial de São Paulo).

A unidade de Barretos irá 
atender os 19 municípios da 
13ª região administrativa e 
será coordenada por Fabrício 
Oliveira Fernandes

Segundo o presidente do 
Sincomércio, Roberto Aru-
tim, foi um trabalho que du-
rou 8 meses para se tornar rea-
lidade. “Era um sonho antigo 
e há 10 anos era para ter vin-
do para Barretos a JUCESP. 
Agora, em um dia, a empresa 
já terá condições de estar fun-
cionando”, afirmou Arutim.

Para o presidente da Asso-
ciação dos Contabilistas de Bar-
retos, Cássio Murilo Siqueira, a 
abertura do escritório vai trazer 
agilidade para os serviços, além 
de diminuir os custos de viagens 
até as cidades da região.

“Nós, contabilistas, temos 
que agradecer a todos que se 
empenharam para trazer esta 
unidade para Barretos”, co-
mentou Cássio Siqueira, duran-
te o evento. (Foto: Arquivo)

Barretos ganha unidade 
regional da Jucesp

Abertura de empresa agora pode durar apenas um dia

Página 6

Campanha de 
vacinação em 
cães e gatos 

continua 
neste sábado

Na primeira etapa de va-
cinação, realizada no sába-
do passado, foram vacinados 
3.396 cães e 430 gatos, totali-
zando 3826 animais. A campa-
nha prossegue com mais duas 
etapas, neste sábado (3) e no 
próximo (10), com 17 postos fi-
xos no perímetro urbano e pos-
tos volantes na zona rural, que 
atenderão das 9 às 16 horas.

A apresentação da Esqua-
drilha da Fumaça no último 
domingo, no Aeroporto Cha-
fei Ansei, em Barretos, levou 
milhares de pessoas ao local e 
seu entorno. Com sete aerona-
ves e uma equipe de 25 profis-
sionais, a corporação fez uma 
exibição de gala, encantando 
a todas as pessoas.

Pelas normas que regem a 
Esquadrilha da Fumaça, suas 
aeronaves não podem ser to-
cadas pelo público.

Todavia, o major Wander 
abriu uma exceção e permitiu 
que Natália Araújo dos Reis, 

Esquadrilha da Fumaça faz exibição 
de gala no Aeroporto de Barretos

deficiente visual, o fizesse 
sentindo assim em seu mundo 
como é um avião. A atitude 

do aviador ganhou elogios de 
dezenas de pessoas e a família 
agradeceu.

O Sindicato dos Hoteleiros de Barretos e região agendou para 
a próxima segunda-feira, dia 5, a realização da 9ª Corrida do Gar-
çom e Garçonete, na Estação Cultura, a partir das 15 horas. De 
acordo com Ivair  Oliveira, presidente do sindicato, o evento faz 
parte das comemorações do Dia do Garçom, que é comemorado 
no dia 11 de agosto. A expectativa é de reunir entre 70 e 80 profis-
sionais que atuam na área, sendo que a inscrição pode ser feita na 
sede do Sindicato, na rua 20 nº 2443 ou pelo telefone (17)3325-
4374. A inscrição é gratuita, sendo aberta para aos trabalhadores 
que atuam nos bares, restaurantes, lanchonetes e até trabalha-
dores de final de semana em buffets. “É tudo gratuito e haverá 
sorteio de brindes para os participantes da corrida. Só exigimos 
que o participante esteja de calça preta e camisa branca”, explicou 
Ivair Oliveira.  “Haverá premiação para o masculino e feminino, 
sendo que o vencedor da corrida irá ganhar um prêmio de R$ 500, 
o segundo colocado R$ 300 e o terceiro lugar R$ 200”, antecipou.

9ª Corrida do Garçom e Garçonete 
será na próxima segunda-feira
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Opinião

Paulo Castelo Branco
Paulo Castelo Branco foi Conselheiro 

Seccional e Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e Secretário de 

Segurança Pública do Distrito Federal.

Selic em 6%: o que 
muda para o consumidor?

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central anunciou na última 
quarta-feira (31) o corte da 
Selic de 6,5% para 6% ano.

A mudança gera impactos 
positivos e negativos, como a 
incentivo ao consumo e a queda 
da rentabilidade de grande parte 
dos investimentos. São eles: 

- Revisão das dívidas
O consumidor que tem 

dívidas de médio e longo 
prazo, como financiamen-
tos de carro ou casa, pode 
buscar a reparação nos con-
tratos, que foram firmados 
sobre juros maiores. Esse é 
um bom momento para fazer 
a portabilidade de dívidas e 
pagar menos juros. 

- Incentivo ao consumo
A queda da Selic incentiva 

o consumo, pois torna mais 
barata para o consumidor a to-
mada de empréstimos, como 
financiamentos, cartão de cré-
dito, cheque especial, etc. 

- Fôlego na economia
A produção e o cresci-

mento das empresas também 
Reinaldo Domingos

Canal Dinheiro à Vista

O protagonismo exacerbado do STF
“A decisão do presidente 

do STF, Dias Toffoli, de aten-
der pedido do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e barrar 
investigação baseada em dados 
do Coaf, sem autorização judi-
cial, está sendo tratada como 
mais uma interferência da alta 
corte em decisões que pendem 
mais para a política do que para 
a justiça. Daí o cenário atípico 
em que o STF legisla e os mi-
nistros da corte governam”.

A opinião acima é de Oscar 
Vilhena Vieira, diretor da fa-
culdade de direito da FGV-SP, 
e está estampada em entrevista 
que integra a edição agosto/
setembro da Revista Bonijuris.

A essa apropriação ele deu 
o nome de ‘supremocracia’, de-
pois aprimorada por seus cole-
gas da FGV-Rio para ‘ministro-
cracia’, o que se afinaria bem 
com a tomada de decisão soli-
tária de Dias Toffoli no caso do 
senador, filho do presidente Jair 
Bolsonaro, cita a entrevista.

“Como escreveu Delfim 
Netto, só o pleno é supremo”, 
diz Vilhena Vieira, lembrando 
que casos dessa importância 
deveriam ser levados à apre-
ciação do colegiado.

Colunista da Folha de 
S. Paulo e autor do livro “A 
Batalha dos Poderes” (Com-
panhia das Letras, 2018), em 
que faz um balanço dos 30 
anos da Constituição de 88, o 
diretor da faculdade de direito 
da FGV-SP, vê um protago-
nismo exacerbado do Judiciá-
rio no Brasil, principalmente 
durante o ano 2018.

Apesar de admitir na entre-
vista que houve uma sinaliza-
ção da parte da alta corte, de 
conter seus arroubos nos pri-
meiros meses desse ano, essa 
disposição, segundo Vilhena 
Vieira, parece ter caído por ter-
ra em três ocasiões: a que fez 
com que Toffoli determinasse 
a investigação de ataques ao 
STF nas redes sociais, a cen-

sura de um site de notícias e, 
agora, a que blinda Flávio Bol-
sonaro de investigações finan-
ceiras, sem que haja autoriza-
ção judicial nesse sentido.

Casos exemplares que ti-
veram como origem decisões 
monocráticas, vale apontar, para 
aqueles que não acompanham 
os noticiários com mais atenção.

“Descobrimos, eu e meus 
colegas pesquisadores, que 
90% das decisões da suprema 
corte são monocráticas, ou 
seja, ficam a cargo de apenas 
um ministro. Isso significa 
uma erosão da austeridade 
que deveria nortear o compor-
tamento da instituição”, afir-
ma Vilhena Vieira.

Sua tese central é a de que 
a Constituição está submetida 
ao mais intenso teste de es-
tresse desde as manifestações 
de maio de 2013.

Questionado sobre se “a 
prova de fogo seria o governo 
Bolsonaro”, o escritor e dire-

tor da Fundação Getúlio Var-
gas – São Paulo esclareceu 
um pouco mais sua tese e de 
seus colegas pesquisadores.

“Creio que a turbulência, 
o estresse de material já está 
acontecendo. No entanto, me 
confesso positivamente sur-
preendido com a manutenção 
do sistema político. Sabíamos 
que haveria uma mudança 
da gramática governamental, 
que o presidencialismo de 
coalizão seria dissolvido, mas 
o cenário, apesar de tudo, não 
se verifica lesivo”, diz.

“Observo que, nos primei-
ros seis meses de governo, não 
houve crise constitucional. 
Houve manifestações, houve 
embates, mas não houve con-
flitos. O que preocupa agora é 
o presidente, no embate com 
os poderes, não reconhecer a 
maioria, chamar a si a repre-
sentação do povo, uma carac-
terística típica do populismo. 
Ou, então, partir para a sabo-
tagem, concretizada na publi-
cação de decretos e medidas 
administrativas para contornar 
as dificuldades que enfrenta 
no Legislativo e no Judiciário. 
Isso preocupa mais. Isso seria 
regressão”, conclui.

Ainda há muito que se dis-
cutir, debater e concluir sobre 
um possível protagonismo 
exacerbado do STF, a mais 
alta corte de Justiça do país. 
Para se fazer justiça.

Democracia em vertigem
Desde sempre os persona-

gens políticos atraem escrito-
res e cineastas a buscarem o 
máximo sobre a vida deles.

No Brasil, Juscelino Kubist-
chek teve em Ronaldo Costa 
Couto o mais minucioso dos 
pesquisadores sobre o presi-
dente. O canal History realizou 
um documentário sobre a saga 
da construção de Brasília e os 
momentos políticos que marca-
ram a época do mandato de JK.

Documentários e filmes 
apresentam seus enredos de 
acordo com o desejo do dire-
tor, criando verdades com o 
olhar que mais interessa ao ro-
teirista e ao produtor da obra.

Hitler, mesmo quando 
mostrado cruel e sanguiná-
rio, já foi retratado, apesar do 
racismo, da homofobia e da 
perseguição aos judeus, como 
um homem simpático e cor-
dial em momentos familiares, 
apreciador de artes, ladrão de 
grandes obras e de vinhos

Cada um conta a história 
como melhor lhe aprouver.

O documentário de Petra 
Costa não é diferente. Produ-
ziu uma peça cheia de ima-
gens verdadeiras e repleta de 
fantasias, sobre a história dos 
anos de governo do Partido 
dos Trabalhadores.

A crítica tem se mostrado, 
por um lado, como favorável à 
película, e, por outro, desfavorá-
vel. É o conflito que permanece 
entre nós, desde a derrocada de 
Lula e seus companheiros.

No fundo, a história serve 
mesmo é para mostrar ao bra-
sileiro e ao mundo o que foi o 
período começado por Lula e 
terminado por Dilma.

Cada momento foi trans-
mitido e fixado pelo povo. 
As cenas das audiências judi-
ciais com os apontados como 
corruptos e corruptores não 
necessitam de versões. Estão 
para sempre na verdade real 
sobre os acontecimentos que 
continuam sendo expostos em 

um documentário simples e 
objetivo. Qualquer tergiversa-
ção sobre os fatos resulta em 
conversa de botequim.

O homem foi à Lua, mas 
o seu Zé, na porta de sua casa 
rés do chão, continua acredi-
tando que não é verdade. Diz 
que tudo é mentira.

Certa vez, em lançamento 
de livro sobre a guerrilha do 
Araguaia, reencontrei um velho 
amigo que participara de mo-
vimento contra a ditadura; foi 
preso e torturado, mas resistiu.

Respeitado historiador, sem 
pressa, com uma garrafa de vi-
nho à frente, relembramos os 
tempos de chumbo e os novos 
tempos. Ao final da conversa, 
perguntei-lhe sobre a sua pre-
sença no evento, respondeu-se 
secamente: Historiador, pes-
quisador e um sem número 
de outros curiosos fantasiam 

muito os seus trabalhos; por 
isso, eu sempre participo de 
lançamentos para ver amigos, 
inimigos e fofoqueiros.

Sobre a democracia de Pe-
tra, sabe-se que seus pais não 
viveram no exílio.

Optaram por viver em Paris 
e vir ao Brasil cuidar dos seus 
interesses sempre que deseja-
ram, sem serem molestados. 
Herdeiros de grandes emprei-
teiros que, afinal, também par-
ticiparam das falcatruas instala-
das nos governos democráticos.

O telespectador, assistin-
do ao documentário, além de 
vertigem, sente náuseas.

são incentivados, tanto pelo 
estímulo ao consumo, quanto 
pela queda de juros para a to-
mada de créditos, que favore-
ce o pagamento das dívidas. 

- Queda nos investimentos
Ponto negativo. É que 

grande parte dos investimentos 
têm seu rendimento baseado 
na Selic; logo, todos passarão 
a render menos, com destaque 
negativo para a poupança.

E agora, onde investir?
Com a mudança, o mo-

mento é de análise aprofun-
dada, pois investir apenas 
na linha que, aparentemente, 
tem a maior rentabilidade 
pode ser uma armadilha, le-
vando até mesmo a prejuízos.

Por mais que os núme-
ros apontem investimentos 
a princípio mais vantajosos, 
vários fatores devem ser 
avaliados, como impostos e 
taxas, e o principal critério 
deve ser o prazo para a rea-
lização do sonho: curto, mé-
dio ou longo.
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Parabéns para as irmãs leoninas, Maria Vitória (26/07) 
estudante de psicologia e Ana Luíza (24/07), bailarina. 

A dupla foi muito cumprimentada por amigos, familiares e 
claro, o carinho especial da Mãe Sandra Moreno, do 
pai Maciel Bolsoni e do irmão Arthur. Felicidades!!!

Curtindo uma fase super good vibes e focada na academia, Ana 
Lúcia Gonçalves curtiu a Feijoada do Samaúma no último sábado

Amanhã, sábado 
(03/08), Alifer Lou-
zada vira mais uma 
folhinha do calen-
dário da vida. Beijos 
e abraços ficam por 
conta da irmã Tais, 
dos pais Luercio 
e Dirce. A noite 
tem comemoração 
especial ao lado de 
amigos especiais em 
uma badalada chá-
cara de Barretos, no 
sistema open cooler. 
Vai tá bom, felicida-
des Alifer!!!

O empresário do segmento de jóias, Thiago Marçon, 
esteve em Goiânia dia desses para comemorar o 

aniversário do Gabriel e Samuel, filhos de sua amiga 
Andressa Suíta (foto), com o cantor Gusttavo Lima. Sucesso!!!

Domingo (04) é dia de festa para Fatima Ramos, a data espe-
cial será celebrada ladeada por seus familiares, e o carinho 

fica por conta dos filhos, Ronan e Larissa. Tudo de bom!!!

Wladimir Falcão chegou aos 7.0 no último dia (30/07), esban-
jando saúde, vitalidade e bom humor. A data especial foi muito 
comemorada por amigos, familiares e o carinho especial ficou 

por conta dos filhos, Flávia, Márcio e Mariana, e claro, da mulher 
Lina e dos netos Gustavo e Nicolas (foto). Parabéns Falcão!!!

Viviane Dias e o empresário Manoel Ferreira Pires 
Júnior foram clicados em momento especial na feijoada 

do Samaúma, que aconteceu no último sábado.

Valdir Santos e Sandra Villaverde, disseram sim perante 
a Deus, lei dos homens, amigos e familiares no último dia 

(27/07). Data especial que marca uma vida a dois, com muito 
amor, dedicação e cumplicidade. Felicidades ao casal!!!

Flash em Michelle Gonzaga que está de volta para 
a vida fitness e aos treinos, e como prova disso, a famosa 

selfie em frente ao espelho da academia. É isso aí!!!

PROFISSIONAIS DA PRCA MINISTRAM CURSO DE 
SELA AMERICANA E BAREBACK EM BARRETOS

Dois renomados profissionais da PRCA - Professional Rodeo Cowboys Association – serão os responsáveis pelo Boot Camp, curso 
de Sela Americana e Bareback que acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto, durante a 64ª Festa do Peão de Barretos. Heath Ford, foi 
três vezes campeão de bareback do Mountain States Circuit Finals, três vezes finalista da NFR - National Finals Rodeo, e é membro 
do Board da PRCA. Na modalidade Sela Americana, os participantes serão orientados por Bret Franks, Head Coach do Claredon 
Community College/Texas, duas vezes campeão do Prairie Ciucuit Finals e três vezes finalista da NFR National Finals Rodeo. Po-
dem participar jovens a partir de 18 anos e as inscrições devem ser feitas através do e-mail susifreitas10@gmail.com até o dia 10 
de agosto. O valor é de R$ 250. Mais informações pelo telefone 11 9 8625-0128.
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Os vereadores Raphael 
Dutra (PSDB) e Carlos Hen-
rique dos Santos, o Carlão do 
Basquete (PROS) participa-
ram, em São Paulo, do lança-
mento do “Manifesto da So-
ciedade Empreendedora pelo 

Vereadores participam do lançamento 
de Manifesto pelo Imposto Único

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) retornou ao trabalho nesta 
quinta-feira, 01 de agosto, com a 
promessa de julgar neste semestre 
alguns dos principais temas que 
afetam a vida política do país.

Os ministros voltam ao traba-
lho após o recesso de julho no tri-
bunal. O STF tem dois meses por 
ano de recesso, em julho e em ja-
neiro. Veja os principais temas em 
discussão neste semestre.

COMO USAR 
DADOS DO COAF?

O presidente do STF, Dias Tof-
foli, afirmou que estuda antecipar 
para este mês o julgamento sobre até 
que ponto órgãos de controle (como 
o Coaf, a Receita Federal e o Banco 
Central) podem compartilhar dados 
fiscais e bancários de cidadãos com 
o Ministério Público para embasar 
investigações criminais. Este julga-
mento estava previsto para 21 de no-
vembro, mas a decisão de Toffoli de 
suspender todas as investigações do 
tipo no país trouxe urgência à defini-
ção do tema. O caso agora será jul-
gado pelo plenário do STF, para que 
os 11 ministros definam as regras do 
compartilhamento de informações 
em investigações criminais e, princi-
palmente, a extensão dos dados que 
podem ser enviados ao Ministério 
Público sem decisão judicial.

LULA X MORO
Em junho, a 2ª Turma do STF 

negou mais um pedido de liberda-
de do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), mas adiou o 
julgamento do pedido de suspei-
ção feito pela defesa contra o ex-
-juiz Sergio Moro. A defesa de 
Lula alega que Moro, responsável 
pela primeira condenação do pe-
tista no caso do tríplex de Guaru-
já (SP), não teria a imparcialidade 

A proposta do Imposto 
Único do Instituto Brasil 200 
começaria por substituir tribu-
tos federais em um período de 
três meses após sua implan-
tação. Dessa forma, o novo 
imposto substituiria, numa 
primeira etapa, os federais Co-
fins, IPI e INSS Patronal.

De acordo com o represen-
tante do Instituto Brasil 200 no 
Noroeste Paulista, o vereador 
Raphael Dutra, a substituição se-
ria feita de maneira gradual, por-
que ninguém quer uma mudança 
drástica de uma hora para outra. 

“O mais provável que acon-
teça é a gente iniciar esse mé-
todo de arrecadação no âmbi-
to federal desonerando a folha 
de cara”, aponta Dutra. Para 
ele, quem ganha R$ 2.000,00 
brutos no Brasil hoje recebe 
cerca de R$ 1.700,00 líquidos 
em sua conta. Com o Imposto 
Único desonerando a folha, o 
mesmo trabalhador pagaria R$ 
50,00 de tributo e receberia R$ 
1.950,00 líquido em sua conta.

“Manteríamos inicial-
mente o ICMS e o ISS e na 
medida que for avançando a 
proposta a gente pode incluir 
os Estados e os municípios”, 
argumentou Dutra.

Em resumo, a proposta do 
Imposto Único prevê a extin-
ção de todos os mais de 90 tri-
butos existentes hoje no Brasil. 
A eliminação destes impostos 
daria lugar à tributação sobre 
as operações financeiras.

Qualquer transação finan-
ceira de conta corrente para 
conta corrente seria tributa-
da em 2,5% no débito e em 
2,5% no crédito. A avaliação 
de Dutra é a de que o impos-
to manterá o mesmo nível de 
arrecadação, ainda que dimi-
nuindo a alíquota e a quan-
tidade de tributos, porque é 
um imposto “insonegável”.
SEGURIDADE SOCIAL

A proposta do Imposto Úni-
co, de acordo com Dutra, prevê 
a continuidade do financiamen-
to da Seguridade Social.

De acordo com ele, a 
cada transação bancária se-
ria cobrada uma alíquota de 
2,5% no débito e no crédito e 
desse dinheiro metade cairá 
na conta do Tesouro Nacio-
nal e a outra metade na conta 
da Seguridade Social.

“Isso está previsto na pro-
posta para que o financiamento 
da Seguridade Social seja auto-
mático”, explicou o vereador.

Imposto Único”.
O vice-presidente da Repú-

blica, Hamilton Mourão, realizou 
a palestra de abertura do evento. 
O evento contou com a participa-
ção de mais de 40 entidades do 
setor de comércio e serviços.

Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, entre os 
vereadores Carlão do Basquete e Raphael Dutra

Imposto Único 
começaria 

substituindo 
tributos federais

A iniciativa é do Instituto 
Brasil 200, formado por em-
presários de diversos seto-
res. O objetivo é eliminar os 
mais de 90 tributos no Brasil e 
manter um imposto único so-
bre movimentação financeira.

O Imposto Único seria co-
brado sobre qualquer transação 
financeira entre contas corren-
tes. Para isso, haveria a cobran-
ça de uma alíquota de 2,5% de 
quem paga e, também, de quem 
recebe. Em caso de saques o 
percentual seria dobrado, ou 
seja, 5%, para tributar as com-
pras em dinheiro. A retenção 
seria feita automaticamente pe-
los próprios bancos, impossibi-
litando a sonegação e simplifi-
cando para o contribuinte.

Para Dutra, a medida bene-
ficia empresários, a geração de 
empregos e todos os contribuin-
tes. “O imposto único é mais 
justo para a população. Além de 
simplificar o pagamento de tri-
butos, a proposta evita transtor-
nos ao Governo Federal, como 
a sonegação de impostos, por 
exemplo”, entende o vereador.

STF retoma trabalhos debatendo uso 
de drogas, porte de armas, Lula e Coaf

necessária para julgar o ex-presi-
dente. Um dos argumentos novos 
para pedir o afastamento de Moro 
do processo, o que poderia levar à 
anulação da condenação de Lula, 
são os diálogos entre Moro e pro-
curadores da Lava Jato revelados 
por reportagens do site The Inter-
cept Brasil. Em junho os ministros 
do STF não chegaram a analisar 
esse ponto, o que deverá ser fei-
to quando o julgamento for reto-
mado. Ainda não há data definida 
para o caso ser julgado.
PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA

Apesar de não ter sido incluí-
do no calendário de julgamentos, 
a possibilidade de prisão após con-
denação por tribunal de segunda 
instância pode voltar a ser analisa-
da pelo STF neste semestre. Toffo-
li afirmou que “a princípio” o caso 
não entra na pauta, mas evitou des-
cartar a possibilidade de os proces-
sos sobre o tema serem incluídos 
de última hora para julgamento. O 
STF passou a autorizar a prisão em 
segunda instância a partir de três 
julgamentos em 2016, retomando 
o entendimento do tribunal que foi 
adotado até 2009. O tema nunca foi 
julgado em definitivo. A OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil) e o 
relator das ações, ministro Marco 
Aurélio Mello, têm cobrado que o 
STF decida a questão. Uma mudan-
ça no entendimento do STF poderia 
beneficiar Lula. O fato de Lula ter 
tido a condenação confirmada tam-
bém pelo STJ torna incerto no caso 
do petista os efeitos de eventual mu-
dança de entendimento no STF.
PORTE DE DROGAS PARA CON-

SUMO PRÓPRIO É CRIME?
No dia 6 de novembro está pre-

vista a conclusão do julgamento 
sobre a descriminalização do por-

te de droga para consumo próprio. 
Em 2015, quando o recurso come-
çou a ser julgado, três ministros 
votaram a favor da descriminali-
zação do porte da maconha, ainda 
que com alguns limites e diferenças 
entre os votos: Luiz Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso e o relator do 
caso, Gilmar Mendes. Ainda falta a 
manifestação de oito ministros.

AGENTES SOCIOEDUCATI-
VOS PODEM PORTAR ARMA?

Na próxima quarta-feira (8), 
está na pauta de julgamentos uma 
ação contra lei estadual de Santa 
Catarina que concedeu porte de 
arma para os agentes de seguran-
ça socioeducativos. Esses agentes 
atuam nas unidades de internação 
para menores apreendidos. A lei 
catarinense também autorizou o 
porte para agentes penitenciários 
aposentados. A PGR (Procurado-
ria-Geral da República) emitiu 
parecer contra esses dois pontos 
da lei. Segundo a PGR, apenas o 
Congresso Nacional poderia legis-
lar sobre porte de arma.

TABELA DO FRETE 
EM QUESTÃO

No dia 4 de setembro, o STF 
deve analisar três ações contra 
a política de preços mínimos do 
transporte rodoviário de cargas no 
país, conhecida como tabelamento 
do frete. A tabela do frete foi uma 
resposta do governo do então pre-
sidente Michel Temer (MDB) para 
pôr fim à greve de caminhoneiros 
no ano passado.
SUS TEM DE PAGAR POR RE-

MÉDIOS DE ALTO CUSTO?
Em 23 de outubro, o STF deve 

julgar se o governo é obrigado a 
fornecer gratuitamente remédios 
de alto custo que não estão dis-
poníveis na lista do SUS (Sistema 

Único de Saúde). O julgamento do 
tema teve início em 2016. Os mi-
nistros Marco Aurélio, relator do 
processo, e Edson Fachin já vo-
taram favoravelmente ao forne-
cimento dos medicamentos pelo 
Estado, “desde que comprovadas 
a imprescindibilidade do medica-
mento e a incapacidade financei-
ra do paciente e sua família para 
aquisição”, segundo o voto de 
Marco Aurélio. O ministro Luís 
Roberto Barroso foi voto contrá-
rio, afirmando que apenas se o me-
dicamento estiver incluído nas po-
líticas de saúde do SUS o governo 
seria obrigado a fornecê-lo. Ainda 
falta o voto de oito ministros.
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Os shows da 64ª Festa do 
Peão de Barretos contarão 
com inovações tecnológicas 
e uma megaestrutura, para 
receber as atrações que irão 
se apresentar nos 11 dias do 
evento, nos palcos Estádio de 
Rodeio e Amanhecer.

A festa, que acontece entre 
os dias 15 e 25 de agosto, terá 
cerca de 50 shows somente 
nestes dois palcos, envolven-
do uma estrutura de mais de 
70 toneladas de equipamentos 
de som e iluminação, que pos-
sui uma capacidade similar à 
iluminação de 8 mil casas.

Na edição deste ano, a orga-
nização do evento promete di-
versas inovações tecnológicas 
na estrutura, que terá 350 apa-
relhos de robótica, 400 refleto-
res fixos e mais de 1.500 me-
tros de estrutura em alumínio.

No entanto, o destaque se-
rão as estruturas de telão de 
LED. A grande novidade é o 
painel no centro da arena, que 
passará a ter seis faces, propor-
cionando a mesma visualização 

em todos os setores do Estádio.
Em todo o recinto serão 

montados 600 metros quadrados 
de telão de LED, o que equivale 
a três quadradas de tênis.

Ainda em relação aos pal-
cos, o público também terá 
uma grande surpresa, com 
uma estrutura especialmente 
montada para o show “Ami-
gos”, que será exclusiva para 
o evento barretense.

Além do Estádio de Ro-
deio e do Palco Amanhecer, 
os visitantes também terão 
mais de 200 apresentações ar-
tísticas e shows no Palco Cul-
turando, localizado na feira 
comercial, e cerca de 10 sho-
ws, por dia, no Palco Raízes 
Sertanejas, localizado ao lado 
do Estádio.

SOBRE A FESTA DO 
PEÃO DE BARRETOS

A programação conta com 
os principais nomes do uni-
verso sertanejo, como o pro-
jeto AMIGOS (que reúne no 
mesmo palco Zezé Di Camar-
go & Luciano, Chitãozinho & 

Xororó e Leonardo), Simone 
& Simaria (embaixadoras 
desta edição), Gusttavo Lima 
(com shows nos dois sábados 
do evento), Jorge & Mateus, 
Fernando & Sorocaba, César 
Menotti & Fabiano, Matheus 
& Kauan, Matogrosso & Ma-
thias, Bruno & Marrone e Trio 
Parada Dura, além de espaço 
para outros, como o axé de 
Ivete Sangalo, Mano Walter, 
Alok e Léo Santana, até o 
gospel de Aline Barros.

Na programação esportiva 
tem rodeio todos os dias nas 
modalidades Touro, Cavalo 
(cutiano, sela americana e ba-
reback), Três Tambores, Team 
Penning e Working Penning.

A tradição dos peões de 
boiadeiro é mantida com o 
Concurso Queima do Alho, 
Concurso do Berrante, apre-
sentações de catira e um palco 
destinado somente à moda de 
viola, o Raízes Sertanejas.

Para saber mais sobre o 
evento acesse www.indepen-
dentes.com.br

Festa do Peão de Barretos contará com inovações 
tecnológicas e megaestrutura para shows

Painel localizado no centro da arena terá, pela primeira vez, seis faces. Estrutura 
de som dos dois palcos principais soma 70 toneladas (Foto: André Monteiro)

A novidade no Estádio será o painel no centro da arena 
com telão de seis faces. Evento acontece de 15 a 25 de agosto

Nesta sexta e sábado, dias 2 
e 3 de agosto, Barretos terá re-
presentantes durante a AVIRP 
(Associação das Agências de 
Viagens de Ribeirão Preto 
e Região), a maior Feira de 
Turismo do Interior de São 
Paulo, que reúne agentes de 
viagens de todo o Brasil, para 
ver as novidades de produtos 
e pacotes turísticos.

A 23ª Feira de Turismo 
(AVIRP 2019) acontecerá em 
Ribeirão Preto, no Centro de 
Eventos Taiwan – Pavilhão 
Safira, com previsão de rece-

Barretos participa de Feira de 
Turismo da região de Ribeirão Preto

ber mais de 5 mil profissionais 
de turismo, com caravanas de 
diversos estados.

Barretos pertence à Região 
Turística Águas Sertanejas e, 

durante a AVIRP, integrará o es-
tande da Secretaria Estadual de 
Turismo, divulgando o destino 
regional e mostrando que o mu-
nicípio tem turismo o ano todo.
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A Secretaria Estadual dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, em parceria com a 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social, está 
promovendo uma campanha 
de esclarecimento para a po-
pulação sobre o Benefício da 
Prestação Continuada (BPC).

O objetivo é orientar os ci-
dadãos que já recebem o be-
nefício de um salário mínimo, 
pago pelo BPC para pessoas 
com deficiência, que precisam 
se cadastrar no CadÚnico para 
não terem o benefício suspenso.

O benefício de um salário 
mínimo, pago pelo BPC, é 
pago para pessoas com de-

ficiência de qualquer idade 
ou para idosos com idade de 
65 anos ou mais e com renda 
familiar mensal de até ¼ de 
salário mínimo por pessoa.

Atualmente, mais de 750 
mil pessoas recebem o BPC 
no Estado, mas desse total, 
159 mil beneficiários (21%) 
ainda não foram cadastrados 
e podem ficar sem o benefí-
cio se não atenderem a esta 
nova convocação.

Os prazos são os seguin-
tes: aniversariantes de março 
(até 30 de agosto), de abril (até 
30/09), de maio (até 30/10), 
de junho (até 30/11), de julho 
(até 30/12), de agosto (até 

30/01/2020), de setembro 
(até 01/03/2020), de outubro 
(até 30/03/2020), de novem-
bro (até 30/04/2020) e de de-
zembro (até 30/05/2020).

Para o beneficiário fazer 
cadastramento no CadÚnico, é 
necessário procurar um Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) ou Postos de 
Cadastramento do CadÚnico 
do município em que mora e 
levar o CPF de toda família.

É importante destacar que, 
para receber o BPC, não é ne-
cessário pagar intermediários. 
Para dúvidas ou mais informa-
ções, telefonar para o telefone 
121 (a ligação é gratuita).

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano realizou 
na reunião de trabalho com 
instituições, secretarias, ór-
gãos e a Polícia Militar, para 
definição de estratégias, vi-
sando a abordagem a pessoas 
em situação de rua.

“Estamos buscando um 
alinhamento para uma estraté-
gia de trabalho. Temos, além 
do dia a dia, uma preocupação 
maior agora em agosto, devi-
do a Festa do Peão, já que de-
zenas de pessoas aportam na 
cidade na expectativa de tra-
balho temporário”, apontou 
a secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvolvi-
mento Humano, Kelly Brito.

“Muitas vezes há uma ilusão. 
O cidadão vem com uma ideia 
fantasiosa, sem uma garantia, 
chega aqui, não há o emprego e 
aí começa a ficar em situação de 
rua”, observou a secretária.

“Temos hoje o trabalho 
de abordagem desenvolvido 
pelo Aruanda Brasil, que é 
muito atuante e percorre 16 
pontos da cidade, oferecendo 
aos moradores de rua a Casa 
de Passagem, onde tem banho 
e alimentação. Depois temos 
a emissão de passagem para 
o retorno ao seu município”, 
explicou Kelly Brito.

No serviço de abordagem, 
são detectados perfis diferen-
tes do morador de rua, depa-
rando-se com situações que 
fogem da alçada da secretaria.

“Por isso, é muito impor-
tante trabalharmos em con-
junto com os órgãos responsá-
veis, para que tenhamos uma 
forma de trabalhar essa popu-
lação. Aqueles que, de fato, 
estão em situação de rua no 
município têm todo o ampa-
ro da Assistência Social, mas 
para aqueles que não querem 
ser amparados, temos que 
acionar outros órgãos”, frisou 
a secretária durante a reunião.

A abordagem aos morado-
res de rua é feita diariamente 
pela ONG Aruanda Brasil. O 
assistente social, Quirino Jú-
nior, explicou que, logo pela 
manhã, a equipe sai em incur-
são por 16 localidades onde 
há aglomeração de pessoas 
em possível situação de rua.

“Encontramos tanto aquelas 
em situação fixa na cidade, cer-
ca de 60, que são acompanha-
das pelo CREAS ou que estão 
de passagem”, apontou Júnior.

A abordagem, em muitos 
casos, é feita mais de uma 
vez, quando é ofertada a Casa 
de Passagem. “Quando a pes-
soa aceita a oferta o trabalho 
é facilitado. Todavia, com a 

maioria não é assim, pois a 
rua traz liberdade, não existe 
horário, ou compromisso. É aí 
que entra o trabalho especia-
lizado da Assistência Social”, 
explicou o assistente social.

Quirino Júnior ressaltou 
que “para a população em 
geral, é disponibilizado um 
telefone para chamadas, vi-
sando solicitar a abordagem”. 
É o número (17) 99216-3984, 
“mas é preciso atentar-se para 
o direito de ir e vir de casa 
pessoa”, orienta o assistente 
social, pois se não há delito, 
não tem como obrigar o cida-
dão a sair de onde está.

“Por exemplo: alguém 
liga, diz que há uma pessoa 
deitada em frente sua casa e 
quer que tire. Não é assim. 
Vamos até o local, abordamos 
e buscamos convencê-lo a ir 
para Casa de Passagem  ou a 
de um familiar”, explicou.

A reunião coordenada pela 
Secretaria de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano 
teve participação do secretá-
rio de Ordem Pública, Cláudio 
Muroni; de Defesa Civil, Ma-
noel Messias dos Santos Neto; 
do tenente, comandante da 1ª 
Companhia do 33º BPMI; re-
presentantes do CREAS, Casa 
de Passagem, Aruanda Brasil e 
Igreja Ouvir e Crer.

Boletim divulgado pela Se-
cretaria de Estado de Saúde de 
São Paulo na última terça-fei-
ra, dia 30 de julho, aponta que 
o número de casos de sarampo 
confirmados no Estado subiu 
para 633, um aumento de 30% 
em relação aos últimos dados 
divulgados, 11 dias antes. Só a 
capital é responsável por 76% 
dos casos oficiais.

Até o dia 16 de agosto, 
para ajudar a controlar a doen-
ça, o Estado se esforçará para 
vacinar 4,4 milhões de jovens 
de 15 a 29 anos. “A vacinação 
é a única forma de se blindar 
contra a doença. Se ela não 
está em falta, não deveria ter 
motivo para o que está ocor-
rendo”, aponta o biólogo, Ho-
rácio Teles, membro do Con-
selho Regional de Biologia 
da 1ª Região, que abrange os 
estados de São Paulo, Mato 
Grasso e Mato Grosso do Sul.

Para o especialista, uma das 
razões para o aumento dos casos 
de sarampo é a falta de preocupa-
ção da população em se prevenir 

contra a doença, por acreditarem 
que ela está sob controle.

“Tende ao esquecimen-
to, à negligência. Por isso, 
a necessidade de programas 
educativos permanentes de 
vacinação”, defende o biólo-
go, que considera importante 
a realização de campanhas de 
conscientização, sempre que 
os níveis de cobertura vacinal 
ficar abaixo do desejável.

“Mas, para o acompanha-
mento da cobertura, é funda-
mental o bom funcionamento 
do sistema de vigilância epi-
demiológica em todo o país”, 
acrescenta.

Teles explica que há duas 
versões disponíveis da vacina, 
tanto na rede pública como na 
privada. “Além da tríplice-vi-
ral, que protege contra o sa-
rampo, a caxumba e a rubéola, 
a tetra também age contra a 
catapora”, diz o biólogo, que 
lembra que as únicas pessoas 
que não devem se imunizar são 
aquelas com suspeita de saram-
po, gestantes, bebês menores 

de 6 meses e imunodeprimidos.
“A vacinação é a única for-

ma de se proteger e as pessoas 
devem se conscientizar de que 
não é uma doença inofensiva. 
Em casos mais severos, ela 
pode comprometer o sistema 
nervoso central e até mesmo 
levar à morte”, alerta o biólogo.

Os primeiros sintomas são 
febre alta (acima de 38,5°C) 
acompanhada de tosse, irri-
tação nos olhos, congestão 
nasal e mal-estar intenso. De-
pois, aparecem manchas ver-
melhas no rosto que, em até 
três dias, chegam aos pés. E 
as complicações mais comuns 
são infecções respiratórias, 
otites, doenças diarreicas e, 
também, neurológicas.

Em relação ao tratamento, 
não há um específico. Para 
as crianças acometidas pela 
doença, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) reco-
menda a administração de 
vitamina A, com a dosagem 
variando de acordo com o 
tempo de vida da criança.

A Prefeitura de Barretos, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, divulgou na última segunda-feira (29), a prévia da primei-
ra etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica em Barretos. Fo-
ram vacinados 3.396 cães e 430 gatos, totalizando 3826 animais. 
A campanha prossegue com mais duas etapas: neste sábado (3) 
e no próximo (10), com 17 postos fixos no perímetro urbano e 
postos volantes na zona rural, que atenderão das 9 às 16 horas.

ZONA URBANA (3 e 10 de agosto): Unidades Básicas 
de Saúde do Nova Barretos, Marília, Cecapinha, Barretos Dois, Derby Club, CSU, São Francis-
co, Los Angeles e América, além do Centro Comunitário Califórnia.

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (na Região dos Lagos) e Tiro de Guerra, e as 
praças Padre Primo (Largo do Rosário), São Benedito, São Sebastião, do Bom Jesus e do Vida 
Nova Barretos, na Avenida Central, ao lado Mini Mercado

ZONA RURAL (3 de agosto) Alberto Moreira e Ranchos Rio Pardo e (10 de agosto) Ca-
choerinha e Três Barras.

Assistência Social intensifica trabalho 
de abordagem aos moradores de rua

Secretaria divulga telefone (17) 99216-3984 para solicitar abordagens

Saúde divulga números da primeira 
etapa da campanha de vacinação antirrábica

Secretaria da Pessoa com 
Deficiência alerta cidadãos sobre 

Benefício de Prestação Continuada

Negligência da população pode ser uma 
das principais causas do surto de sarampo
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“Modernização” trabalhista, vendida como 
solução, fechou duas vezes mais vaga do que criou

De janeiro de 2018 a junho deste ano, trabalho intermitente 
e parcial resultou em 121.752 contratações – de caráter precário. 

Já desligamentos por acordo somaram 276.284
Em rápida tramitação pela 

Câmara e pelo Senado, até ser 
aprovado, há dois anos, o pro-
jeto do Executivo que resultou 
na Lei 13.467, de “reforma tra-
balhista”, foi apresentado como 
solução para o mercado de tra-
balho, que precisava se moder-
nizar para permitir a criação de 
empregos, algo que a legislação 
“atrasada” não permitia.

O, então, ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira, chegou 
a declarar que esperava a aber-
tura de 2 milhões de vagas no 
ano passado e neste, em conse-
quência de postos de trabalho 
que deixariam a informalidade. 
Então ministro, Henrique Mei-
relles falou em 6 milhões, sem 
especificar período.

Os dados do próprio gover-
no apontam no sentido con-
trário: neste um ano e meio, a 
“modernização” mais fechou 
do que abriu empregos no país.

Se comparadas as três 
modalidades surgidas com a 
lei, que entrou em vigor em 
novembro de 2017, o fecha-
mento de vagas é duas vezes 
maior que a abertura.

A “reforma” implementou 
duas formas de contratação, 
mais precárias, o trabalho inter-
mitente e o parcial. Ao mesmo 
tempo, surgiu o desligamento 
por “acordo” entre patrão e em-
pregado. Este último supera de 
longe as duas formas novas de 
contratação de mão de obra.

De janeiro de 2018 a junho 
deste ano, o saldo total de pos-
tos de trabalho formais no país 
foi de 938.054, segundo o Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) que, 
com a extinção do Ministério 
do Trabalho, passou a ser divul-
gado pela pasta da Economia, 
comandada por Paulo Guedes, 
um entusiasta da flexibilização.

Já o saldo somado de trabalho 
intermitente (88.437) e parcial 

Muitos empregadores en-
frentam no fim do ano pro-
blemas no pagamento do 13º 
salário. São constantes as 
reclamações em função dos 
problemas que esse valor oca-
siona no caixa das empresas 
ou dos empregadores domés-
ticos. Assim, a melhor saída é 
planejar com antecedência o 
pagamento.

Vale lembrar que a primeira 
parcela do 13º salário dos tra-
balhadores deve ocorrer até 30 
de novembro, podendo ser an-
tecipada caso a empresa tenha 
dinheiro em caixa. Já a segunda 
parcela deve ser paga até o dia 
20 de dezembro deste ano.

É importante lembrar que 
quem possui empregados do-
mésticos também são obriga-
dos a pagar esse valor.

Para entender melhor, a 
Confirp Contabilidade res-
pondeu as principais dúvidas 
sobre o tema:
O QUE É O 13º SALÁRIO

- O 13º salário é uma obri-
gação para todos empregado-
res que possuem empregados 
CLT e o seu não pagamento 
ou atraso é considerado uma 
infração, podendo resultar em 
pesadas multas se for autuado 
por um fiscal do trabalho. Para 
se ter ideia, o valor é de 160 

UFIRs (R$ 170,25) por empre-
gado e esse valor é dobrado em 
caso de reincidência.

COMO É FEITO 
O CÁLCULO?

- O 13º é devido por mês tra-
balhado, ou fração do mês igual 
ou superior a 15 dias. Desta ma-
neira, se o empregado trabalhou, 
por exemplo, de 1º de janeiro a 
14 de março, terá direito a 2/12 
(dois doze avos) de 13º propor-
cional, pelo fato da fração do 
mês de março não ter sido igual 
ou superior a 15 dias. Desta for-
ma, o cálculo é feito mês a mês, 
observando sempre a fração 
igual ou superior a 15 dias.
EXISTEM DESCONTOS?

- Como em um salário nor-
mal, também ocorrem uma 
série de descontos no décimo 
terceiro do trabalhador; po-
rém, somente na 2ª parcela, 
que são o Imposto de Renda 
(IR), a contribuição para o Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), Pensões Alimen-
tícias, quando mensurado nos 
ofícios, e as famosas contribui-
ções associativas previstas em 
algumas convenções coletivas. 
No que tange a impostos, no in-
tuito de fracionar o pagamento 
aos empresários, diferente dos 
descontos, o FGTS é pago nas 
duas parcelas, juntamente com 

a remuneração salarial do mês 
do pagamento, seus percen-
tuais variam: 8% para empre-
gados celetistas e domésticos 
quando aplicável e 2% no caso 
de menor aprendiz.

 E em caso de demissões?
- Ponto importante é que o 

valor deverá ser pago na res-
cisão de contrato em casos de 
demissão sem justa causa, pe-
dido de dispensa, fim de con-
trato por tempo determinado 
(inclusive os contratos sazo-
nais, por safra) e aposentado-
ria, e o valor deverá ser propor-
cional aos meses em serviço. 
Já quando ocorre a demissão 
com justa causa, o trabalhador 
perde esse benefício e caso já 
tenha sido paga a primeira par-
cela, como o mesmo perdeu o 
direito ao recebimento, o valor 
efetivamente adiantado deverá 
ser abatido do saldo de salário 
ou demais verbas rescisórias. 
Caso a data máxima de paga-
mento do décimo terceiro caia 
em um domingo ou feriado, o 
empregador deve antecipar o 
pagamento para o último dia 
útil anterior. O pagamento da 
gratificação em uma única par-
cela, como feito por muitos 
empregadores, normalmente 
em dezembro, é ilegal, estando 
o empregador sujeito a multa.

(33.315) é de 121.752 vagas no 
período. Enquanto isso, os desli-
gamentos por acordo totalizaram 
276.284 – 2,27 vezes mais.

Mesmo considerando ape-
nas o trabalho intermitente ou 
parcial, o número fica distante 
dos milhões imaginados pelos 
ex-ministros ou parlamenta-
res governistas, que insistiam 
nesse argumento durante a 
tramitação do projeto.

Essas duas modalidades re-
presentam apenas 13% do sal-
do total do Caged em um ano e 
meio. O próprio saldo integral, 
até agora, não chega a 1 milhão.

SEM JORNADA FIXA
O contrato de trabalho inter-

mitente não tem jornada fixa. 
Pode ser por mês, dia ou hora. 
Deve ser especificado o valor 
da remuneração por hora, que 
não pode ficar abaixo do equi-
valente a um salário mínimo 
mensal ou do que é pago para 
quem exerce a mesma função.

A chamada para o serviço 
precisa ser feita com pelo me-
nos três dias de antecedência e 
o trabalhador precisa responder 
até um dia (útil) antes. Em caso 
de descumprimento, a lei prevê 
multa equivalente a 50% do va-
lor da remuneração combinada.

Já o trabalho parcial é 
aquele cuja duração não su-
pera 30 horas semanais, sem 
horas extras, ou 26 horas, com 
acréscimo de até seis (pagas 
com adicional de 50%).

Apenas em junho, último 

dado disponível, o trabalho in-
termitente teve saldo de 10.177 
vagas (diferença entre contrata-
ções e demissões). Desse total, 
417 trabalhadores foram admi-
tidos mais de uma vez. O total 
de estabelecimentos envolvi-
dos chegou a 2.691. No parcial, 
o saldo foi de 1.427. E os desli-
gamentos somaram 17.951.

Sem contar o resultado com-
parativo desfavorável, o Caged 
aponta ainda outro dado negativo, 
este referente aos salários. Todos 
os meses, o ganho de quem entra 
no mercado de trabalho é invaria-
velmente menor em relação ao 
rendimento daquele que saiu.

No mês passado, os con-
tratados tinham salário mé-
dio de R$ 1.606,62, enquanto 
quem foi demitido recebia, 
em média, R$ 1.766,67. No 
acumulado do ano, o rendi-
mento dos admitidos corres-
ponde a 88,6% dos demitidos.

“Foi um equívoco alguém 
um dia dizer que essa lei ia 
criar empregos. Foi um equí-
voco”, disse em junho, em en-
trevista à BBC Brasil, o presi-
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Brito Pereira.

“O que cria empregos são os 
programas de incentivo à pro-
dução, que gera bens, permite 
o consumo e faz girar a econo-
mia”, acrescentou o ministro, 
reverberando o que dizem vá-
rios economistas, refratários à 
“reforma” da forma como foi 
implementada. (Fonte: RBA)

Os freqüentadores do Ata-
cadão de Barretos aproveita-
ram para fazer suas compras e 
também o teste para Hepatite 
C, durante a semana passada.

O Rotary Club de Barre-
tos, em parceria com a ABPH 
(Associação Brasileira de Por-
tadores de Hepatites) e a Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
realizou um mutirão de testes 
rápidos de Hepatite C, entre os 
dias 24 e 27 de julho, direcio-
nado para homens e mulheres 
com mais de 40 anos.

Ao longo dos quatro dias 
foram realizados 480 testes. 
Apenas um deu positivo.

O representante do Rotary, 
Lucas Mustafá, ressaltou a 
importância da campanha. “A 
Hepatite C tem cura. Então, 
quanto antes saber do resul-
tado, mais rápido e eficiente 
será o tratamento”.

Segundo o Ministério da 
Saúde, estima-se que 500 mil 
pessoas tem a doença e não 
sabem. Mais de 70% (23.070) 
dos óbitos por hepatites virais 
são decorrentes da hepatite C, 
seguido da hepatite B (21,8%). 

A apresentação da Esquadri-
lha da Fumaça no último domin-
go, no Aeroporto Chafei Ansei, 
em Barretos, levou milhares de 
pessoas ao local e seu entorno. 
Com sete aeronaves e uma equi-
pe de 25 profissionais, a corpo-
ração fez uma exibição de gala, 
encantando a todas as pessoas.

“Foi um presente de ani-
versário antecipado da gestão 
do prefeito Guilherme Ávila 
para o barretense, já que o mu-
nicípio  completará 165 anos 
no dia 25 de agosto”, ressal-
tou o secretário municipal de 
Defesa Civil, Manoel Messias 
dos Santos Neto, que destacou 
a magnífica apresentação.

“Percebemos a alegria das 
pessoas que viram belíssimas 
e sincronizadas acrobacias”, 
frisou Manoel Messias.

Para Barretos receber a 
Esquadrilha da Fumaça, foi 
montada uma grande estru-
tura. Dentro do aeroporto foi 
delimitada uma área para aco-
modar o público. No entorno 

Empregadores já devem planejar 
o pagamento do 13º salário

Mais de 400 testes foram realizados na 
campanha “Hepatite Zero” em Barretos

O SUS oferece tratamento 
para todos, independentemen-
te do grau de lesão do fígado.

A hepatite C tem cura em 
mais de 90% dos casos, quan-
do o tratamento é seguido cor-
retamente. A hepatite B tem 
tratamento e pode ser contro-
lada, evitando a evolução para 
cirrose e câncer.

Em crianças, a vacina da he-
patite B é dada em quatro doses: 
ao nascer, 2, 4 e 6 meses. Para os 
adultos que não se vacinaram na 
infância são três doses, a depen-
der da situação da vacina.

É importante que todos 
que ainda não se vacinaram 
tomem as três doses que estão 
disponíveis em todas as UBS 
(Unidade Básica de Saúde).

A CAMPANHA  
É MUNDIAL

A “Hepatite Zero” é a 
maior campanha do mundo 
voltada para a doença, sen-
do realizada pelo Rotary si-
multaneamente em 50 países 
de dois continentes, África e 
Américas. As testagens foram 
realizadas nos 26 Estados e 
também no Distrito Federal.

Esquadrilha da Fumaça leva milhares 
de pessoas ao Aeroporto de Barretos

foi feita sinalização e monito-
ramento por meio da Polícia 
Rodoviária, Concessionária 
TEBE, Polícia Militar, Secre-
taria Municipal de Ordem Pú-
blica, Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Tiro de Guerra.

“Tudo saiu perfeito con-
forme organizamos para que 
todas as pessoas pudessem as-
sistir com grande visibilidade 
e segurança”, destacou Ma-
noel Messias, que calculou 25 
mil pessoas presentes.

No Aeroporto foi montada 
uma Praça de Alimentação 

com Food Trucks e um stand 
de souvernirs da Esquadrilha 
da Fumaça.

MENINA
Pelas normas que regem a 

Esquadrilha da Fumaça, suas 
aeronaves não podem ser to-
cadas pelo público. Todavia, o 
major Wander abriu uma ex-
ceção e permitiu que Natália 
Araújo dos Reis, deficiente 
visual, o fizesse sentindo as-
sim em seu mundo como é um 
avião. A atitude do aviador 
ganhou elogios de dezenas de 
pessoas e a família agradeceu.
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COTIDIANO

Representado pela equipe da APAB/Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o basquete feminino 
de Barretos conquistou o terceiro lugar, medalha de pratana categoria sub 20 dos Jogos Regionais da 
5ª Região Esportiva, disputados em Franca. Ribeirão Preto ficou com a medalha de ouro e Sertãozinho 
com a de prata. O técnico barretense, Décio Assis, observou que a participação da equipe valeu, princi-
palmente, para experiência, pois foi a equipe sub 16 que esteve nos Jogos Regionais.

Basquete Feminino de Barretos conquista medalha de bronze nos Jogos Regionais

Equipe de malhas de Barretos vence o 
primeiro jogo da semifinal pela Liga Regional

A equipe de malhas da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Barretos 
venceu o Vila Virginia de 
Ribeirão Preto por 3 x 1, no 
último domingo, na Cancha 

de Malha do Rochão, em jogo 
válido pela Liga Regional.

Na oportunidade, o time 
barretense superou o adversá-
rio com um empate de Júlio e 
Cláudio (40 x 40) e três vitó-

rias nas duplas Emílio e Air-
ton (86 x 66), Vicente e Neto 
(77 x 22) e Haroldo e Marcos 
Curral (88 x 26). 

Segundo o técnico e 
atleta Haroldo Oliveira, no 
segundo jogo da semifinal, 
que será realizado neste pri-
meiro domingo de agosto, 
dia 4, a equipe de Barretos 
precisa de, pelo menos, um 
empate para garantir vaga 
na final da competição.

O jogo está marcado para 
9 horas, em Ribeirão Preto. 
Na outra semifinal, o Mogia-
na Ribeirão Preto, também 
decide outra vaga, após ven-
cer Jardinópolis por três vitó-
rias e um empate nas duplas.




