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CARNAVAL EM BARRETOS 2020

Instituto Rosentino Bispo recebe carro
adquirido com recursos do Fundo do Idoso
O Instituto Rosentino
Bispo recebeu um novo veículo. O automóvel foi adquirido com recursos do Fundo
Municipal do Idoso. A entrega aconteceu na última quarta-feira (19) durante solenidade na sede da entidade, no
Jardim Nova Barretos.
O veículo tem capacidade
para sete passageiros. O objetivo é deslocar os profissionais
das áreas odontológica, médica, de enfermagem e serviço
social, para atendimento de
pessoas maiores de 60 anos.
“Faremos o atendimento gratuito em domicílio de qualquer
pessoa idosa com dificuldades
de locomoção com horário
marcado”, afirmou o presidente, Anderson de Souza Alves.

CARNAVAL 2020 É NO
RIO DAS PEDRAS
O Rio das Pedras Country
Club promove para seus associados e visitantes o Carnaval
em 2 ambientes. No dia 23 (domingo) a matinê no salão nobre
será das 14 às 18 horas ao som
de Nanda Borges & Banda,
com brinquedos e personagens.
Na Praça de Eventos, das 15 às
19 horas, o agito é com o Grupo
Nossa Imagem. Na terça, dia
25, a matinê repete a dose e haverá sorteio de cinco bicicletas
entre as crianças presentes. Já
na Praça de Eventos, também
no domingo, o Grupo Face
Samba comanda a folia. Sócios
em dia têm entrada gratuita e
visitantes pagam o passaporte.
CARNAVAL DA COMUNIDADE NO RECINTO
A primeira edição do Carnaval da Comunidade no Recinto Paulo de Lima Correia
traz grandes nomes do samba
e pagode, escolas de samba
de Barretos, além de artistas

consagrados em nossa região.
A programação começa nesta
sexta, dia 21, segue na noite
de sábado (22), a partir de 19
horas, e domingo (23), na pista coberta do Recinto Paulo
de Lima Correia. No domingo, dia 23, o início será às 16
horas, com a terceira edição
do Carnaval de Marchinhas.
ESPALHA SAMBA NO
CARNAVAL DE RUA
O corso do Cordão Carnavalesco Espalha Samba tomará
conta das ruas neste sábado de
Carnaval, com a concentração
marcada à partir das 14 horas, na
esquina da rua 10 com a avenida
37 e roda de samba com o quinteto Espalha Samba a partir das 15
horas. Na terça-feira de carnaval,
o Cordão Espalha Samba volta a
animar o folião com a concentração, a partir das 14 horas, também
na rua 10, imediações da avenida
37. O Quinteto Espalha Samba,
dirigido pelo cavaquinhista Zé
Luiz, é quem comanda a folia.
Páginas 7 e 8

Efetivo militar de Barretos
ganha mais vinte policiais com a
implantação de Pelotão da Cavalaria

“As conquistas são provenientes dos idosos que estão
no instituto que buscam estas
ofertas”, afirmou André Castro,
presidente do Conselho Municipal do Idoso. “A gente só faz
investimentos nas entidades no
qual a gente confia”, frisou.
Para Gustavo Figueiredo,
que representou o prefeito Gui-

lherme Ávila na solenidade, as
políticas públicas para os idosos perpetuarão no município.
O instituto também fez
parceria com a Rede Socioassistencial do Município
e atenderá os assistidos pelo
CCI (Centro de Convivência
do Idoso) e CDI (Centro Dia
do Idoso). (Foto: Igor Santos)

Revisão do Plano de Turismo cumpre
exigência para Barretos se tornar Estância

A caminho de se tornar uma Estância Turística, o Município de Interesse Turístico de Barretos realizou nesta semana, uma Audiência
Pública na Câmara Municipal, como parte do processo de revisão e
atualização do Plano Diretor de Turismo da cidade. Representantes de
entidades locais, empresas e profissionais do “trade” turístico estiveram
presentes, colaborando com ideias e conhecendo as pesquisas, levantamentos, propostas e informações que compõem a atualização do Plano
Diretor, que vigorará pelos próximos três anos, conforme Lei Complementar nº 1.261, de 29 de abril de 2015. Houve aprovação por unanimidade do documento, que traz inventário da oferta turística do município e
das pesquisas de demanda turística real de 2017, 2018 e 2019.

A cerimônia de implantação do Policiamento Montado de Barretos
foi realizada na manhã desta quinta-feira (20), no Recinto Paulo de Lima
Correia, onde está instalado, com participação de autoridades civis e militares. O ato marcou também o início das atividades da corporação. O
comandante do CPI-3 (Comando de Policiamento do Interior), coronel
Carlos Alberto Machado, afirmou que o Pelotão de Polícia Montada faz
parte do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Tem sede em
Barretos, mas pode atuar nas cidades da região. “Esta conquista era um
grande sonho da Polícia Militar junto a comunidade de Barretos, que hoje
está realizado. Já iniciamos o policiamento na cidade e vamos, ao longo
de 2020 trazer mais efetivo, mais cavalos e até o final do ano vamos trazer o canil para o recinto. Estes dois modelos de Polícia estarão atuando
Página 6
de forma integrada”, anunciou o comandante.

Feirinha de adoção animal no
Carnaval do North Shopping
A feirinha que incentiva a posse responsável de animais está de volta
ao North Shopping Barretos neste domingo e na terça-feira de Carnaval,
dias 23 e 25 de fevereiro, das 12 às 18 horas, no Acesso A. A iniciativa
é do Lar Temporário Anjo de Quatro Patas. Os animais expostos para
adoção se alimentam com ração seca, estão vermifugados e livres de
parasitas. Os interessados devem preencher um formulário e assinar um
termo de compromisso com a saúde e cuidados com o animal escolhido.

BOLSA BRASILEIRA
ACOMPANHA ALTA
DO MERCADO
EXTERIOR,
POSSÍVEL GATILHO
DE COMPRA?
Página 7

Sissi Kawai
Marcos é
reeleita como
reitora da FEB

Com votação expressiva,
comunidade e estudantes do
Unifeb reelegem para continuidade dos trabalhos na instituição, Sissi Kawai Marcos,
como reitora da Fundação
Educacional de Barretos, para
o mandato 2020-2024. O resultado saiu na noite da última
terça-feira (18). Foram contabilizados 804,3 pontos para
Sissi, contra 95,70 brancos. A
votação aconteceu de 11 a 14
e 17 de fevereiro. “Agradeço
a comunidade febiana pela
confiança depositada e reitero
que saber desta confiança me
dá a dimensão da responsabilidade. Temos um árduo trabalho pela frente, para colocar o
Unifeb na posição de destaque
que merece e juntos conseguiremos chegar lá”, afirmou a
reitora reeleita, Sissi Kawai.
(Foto: André Monteiro)

2

A Cidade

BARRETOS, 21 de fevereiro de 2020

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

Editorial

Reforma da Previdência do Estado de São Paulo
avança e trará grande impacto ao servidor

Não é assédio, é
importunação sexual

Nesta edição, reproduzimos texto de Fabiana Cagnoto, advogada do escritório Aith,
Badari e Luchin Advogados, esclarecendo pontos importantes sobre a reforma da previdência
do Estado de São Paulo. Importante para servidores estaduais. Segue.
A reforma da Previdência
estadual de São Paulo foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa no último
dia 13 de fevereiro. A aprovação das mudanças previdenciárias foi votada pelos deputados,
após a liberação do Supremo
Tribunal Federal (STF).
“Indevida intromissão do
Poder Judiciário em norma
interna de outro Poder”. Com
essas palavras o presidente do
STF, ministro Dias Toffoli,
suspendeu as liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, que barravam a
tramitação da reforma.
Importante lembrar, que
a Proposta de Emenda Constitucional apresentada pelo
Governo do Estado estava travada desde dezembro do ano
passado, quando o Tribunal
de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar no mandado de segurança, impetrado
pelo deputado estadual, Emídio de Souza.
A decisão foi reforçada em
janeiro desse ano com a concessão de uma segunda liminar no “mandamus” impetrado
pelo Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo, a APEOESP.
Com a PEC destravada, já

era de se esperar que o texto
seria rapidamente levado ao
plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, visto a sua tramitação
acelerada dentro da Casa desde o início; contudo, a rapidez
chegou a assustar. A proposta
voltou à pauta e foi aprovada
em 1º turno em menos de 24
horas após a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Entre as principais mudanças
que ocorrerão, caso a Reforma da
Previdência Paulista seja aprovada, está o aumento da idade mínima para aposentadoria, que passa
a ser de 62 anos para as mulheres
e de 65 para homens.
A fórmula de cálculo das
aposentadorias também muda
e o tempo de serviço só passa
a somar no cálculo da aposen-

tadoria a partir dos 20 anos
de contribuição, sendo que o
valor inicial do salário de benefício será de 60% da média
dos salários de contribuição.
No que se refere à pensão
por morte, a reforma também
traz regras mais duras. Haverá
uma cota familiar de 50% do
valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse
aposentado por incapacidade
na data do óbito, acrescida de
cotas de 10% por dependente,
até o limite de 100%, A duração do benefício também segue as regras do Regime Geral da Previdência Social.
Ainda, importante alteração está na proibição da reversão de cota parte. Com a
reforma, as cotas por depen-

dente cessarão com a perda
desta qualidade e não serão
mais reversíveis aos beneficiários remanescentes.
Ainda, não será mais possível a incorporação de vantagem de caráter temporário no
benefício de aposentadoria e
haverá a supressão dos adicionais por tempo de serviço e da
sexta parte daqueles servidores que têm os salários pagos
por meio de subsídios.
Por fim, entre as principais
mudanças está o aumento da
alíquota da contribuição previdenciária do servidor, que
passará de 11 para 14%.
Com estes esclarecimentos,
reafirmamos que a aprovação
definitiva das novas regras da
previdência estadual paulista trará grande impacto ao servidor.

Opinião

Carnaval: nem tudo é folia

O mês de fevereiro é marcado pela celebração de uma
das maiores festividades populares do Brasil: o Carnaval.
De origem cristã, o nome
da festa deriva das expressões latim “carnis levale”,
que significam “retirar a carne”, recebendo este por estar
diretamente relacionada ao
chamado jejum quaresmal,
período litúrgico que antecede
a Páscoa, em que os devotos
devem se abster da prática de
diversos pecados mundanos.
Durante o Carnaval, diver-

sas pessoas ocupam as ruas e
aproveitam a ocasião para dar
vazão aos prazeres da carne,
brincando, bebendo e explorando a sexualidade de diversas formas, abandonando tabus e sucumbindo os desejos
que, por convenção religiosa,
deveriam permanecer reprimidos pelo resto do ano.
O problema é que, ao
usufruir deste sentimento de
liberdade e emancipação,
proporcionado pela “festa da
carne”, muitas pessoas se esquecem que, mesmo em clima
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festivo, determinados limites
devem ser respeitados.
É o caso daqueles que,
na tentativa de satisfazer a
própria libido, ultrapassam
a barreira do tolerável, constrangendo outras pessoas,
principalmente
mulheres,
a práticas de atos não consentidos, como uma passada
maliciosa de mão, um beijo
forçado ou o uso de palavras
abusivas e de baixo calão.
É preciso lembrar que tanto no Brasil como em outros
países civilizados, este tipo de
comportamento é considerado antissocial e pode gerar a
responsabilização criminal do
agente que o pratica.
A título de exemplo, após a
alteração promovida pela Lei
nº 13.718/18, o Código Penal
passou a tipificar como crime
de “importunação sexual” a
conduta da pessoa que praticar contra alguém e sem a sua
anuência, ato libidinoso com o
objetivo de satisfazer a própria
lascívia ou a de terceiro, punindo o autor da infração com
pena de até 5 anos, se o ato não
constituir infração mais grave.
Portanto, para não estragar a festa de ninguém, não
se pode esquecer que, mesmo
em período de festa e libertinagem, o respeito deve prevalecer entre todos, e o consenti-

mento deve ser a mola mestra
do bloco de todos os foliões
que participarem da festa.
Roupas curtas, fantasias
provocativas, solteirice e embriaguez não são (e nunca serão) sinônimos de anuência e
não servem de desculpa nem
alvará para nada; então, é bom
ter atenção e só avançar o sinal se a aproximação for realmente consentida.
E, além de tomar todas as
cautelas de todo tipo de festa
popular de rua (sempre com
companhia e estar atento a
tudo que ocorre, etc), caso perceba alguém praticando este
tipo de comportamento, ou
seja vítima, a pessoa deve procurar imediatamente os agentes de segurança pública ou a
delegacia mais próxima para
buscar proteção e socorro.
Deivid Prazeres
Advogado

Atos libidinosos contra a
vontade, muito comum em
baladas e no carnaval, são caracterizados por importunação sexual, com pena maior
do que assédio.
Nesse carnaval, assim
como nos últimos anos, tornou-se comum encontrar
mulheres com camisetas,
tatuagens e cartazes com os
dizeres “não é não”.
A campanha é uma das inúmeras, deflagradas por movimentos da sociedade civil, em
busca da mudança de comportamento, especialmente dos
homens, em relação à abordagem sem consentimento.
Popularmente conhecida
pelo nome de assédio, a prática na verdade é enquadrada
pelo Direito Penal como “importunação sexual”.
A importunação sexual é
qualquer ato libidinoso, sem a
anuência da outra pessoa, na
tentativa de satisfazer o desejo sexual. Ela se difere do
estupro, porque não apresenta
violência física, e do assédio,
porque não há relação hierárquica ou de subordinação.
Desde o ano passado, a
importunação sexual deixou
de ser infração e passou a ser
crime. O nosso legislador,
atendendo a uma demanda
social, transformou a importunação sexual em crime, cuja
pena inclusive é maior do que
o assédio, podendo a chegar a
cinco anos de reclusão.
Com a proximidade do
carnaval, embora os ânimos
estejam mais exaltados e um
clima de aparente liberdade
se instaure nos blocos, nos
bailes e nas festas, é preciso
tomar cuidado. Práticas que
antes eram aceitas ou não
denunciadas hoje passaram a
ser crime. E embora seja carnaval, a legislação não muda
nessa época do ano.
Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo fone 180, Central

de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
Qualquer ato libidinoso
sem o consentimento da vítima (como passar a mão em
partes íntimas, esfregar o órgão sexual na outra pessoa,
roubar um beijo). Não exige relação de hierarquia, por
exemplo. Enquadrado como
crime pela Lei n°13.718/2018,
pena pode variar entre 1 e 5
anos, sendo aumentada em
caso de agravantes.
ASSÉDIO SEXUAL
Ato libidinoso sem o consentimento da vítima, dentro
de uma relação de hierarquia,
muito comum no ambiente de
trabalho. Pode ou não ter contato físico. Enquadrado como
crime pelo artigo 216 do Código Penal, pena pode variar
entre 1 e 2 anos e prisão.
ESTUPRO
Constranger
alguém,
mediante violência ou grave ameaça, para obter conjunção carnal. Enquadrado
como crime hediondo pelo
artigo 213 do Código Penal,
pena pode variar de 6 a 10
anos de reclusão para o criminoso, aumentando para 8
a 12 anos se há lesão corporal da vítima ou se a vítima
possui entre 14 e 18 anos de
idade, e para 12 a 30 anos, se
a conduta resulta em morte.

Leonardo Pantaleão
Advogado, professor e escritor,
mestre em Direito das Relações
Sociais pela PUC-SP
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Feche algumas portas. Não por orgulho ou arrogância, mas porque já não levam a lugar nenhum.” (Paulo Coelho)

Dia desses, Laura Santos (em cima da boia de Flamingo) completou seus 24
anos, e aproveitou a data para reunir seus amigos e comemorar em uma chácara da cidade, onde passaram um dia bastante divertido. Turma animada!!!

A modelo Giovanna Balugani aproveita o melhor da moda
na Outlet 20$. Ela veste top e saia-short plus. Essas e outras
novidades na Outlet tudo a R$20.00 a peça. Faça uma visita na
avenida 21 entre ruas 24x26 – Centro – Barretos/SP.

José Roberto Vanini faz uma das melhores
coisas da vida que é viajar e conhecer outras
culturas. O professor de educação física faz
um “tour” com a família por vários países
do mundo. Na foto ele está em Paris-França
próximo a Torre Eiffel. Aproveite!!!

O cabeleireiro e maquiador Everton Evans Garcia, deixa suas atividades por alguns
dias para merecido descanso na cidade Maravilhosa. A companhia é ao lado de pessoas que mais ama, sua família, sua mãe Irene, seu pai Gilmar e a irmã Fran. Boas Férias!!!

Ontem (20/02) foi dia de Lizete Pedroso celebrar mais um ano de
vida. A data especial foi bastante comemorada, onde o carinho
especial ficou por conta do maridão Paulo Fernando, dos filhos
Paulo Júnior e Lidiane Pedroso, dos netos Gabriel e Maria Luiza, e as
felicitações dos demais familiares e amigos. Tudo de bom Lizete!!!

A família Anton curte bons momentos em Orlando Walt Disney’ S Magic Kingdon
na Flórida/EUA. E depois de curtir todas as novidades de Orlando, Nilson, Tereza,
Laura, Alan e Arthur seguem para Miami para fazer muitas compras. Sucesso!!!

O parabéns pra você desta sexta-feira (21/02),
vai para a advogada Francisbele Alves Machado. A jovem será muito cumprimentada hoje
por amigos e familiares. Felicidades Fran!!!

O mês de fevereiro é marcado pelo aniversário de dois TOP
DJs, os amigos, Junior Gerolim que completou idade nova no
último dia (11/02) e Ronaldo Garcia que festeja no sábado
(22/02). A comemoração acontece em ritmo de carnavraum ao
lados de amigos especiais. Felicidades meninos!!!

4

BARRETOS, 21 de fevereiro de 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

POLÍTICA

Dutra aceita convite de Kassab e vai para o PSD

O vereador Raphael Dutra confirmou que se filiará ao
PSD, partido do ex-prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab. O
ato de filiação simbólica aconteceu no último sábado (15),
em Barretos, com a presença de
178 partidários e simpatizantes.
Durante entrevista, Dutra
anunciou sua pré-candidatura a
prefeito e disse que mudará de
partido com o peito aberto. “É
um partido de centro que defende as liberdades individuais e
que dialoga com todos. E é isso

que espero de uma cidade, porque o extremo não leva a lugar
nenhum”, destacou.
Dutra analisa que o município precisa ser pensado
como região administrativa.
“Logo após a gestão de Uebe
Rezeck, Barretos perdeu muito e está sendo passada para
trás por Olímpia e Bebedouro. Perdeu o brilho como sede
administrativa”, frisou.
O pré-candidato oficializará
sua filiação ao partido, durante
a chamada janela partidária, en-

tre 5 de março e 3 de abril.
Na oportunidade, o então
presidente do diretório municipal do PSD, Munir Daher,
salientou que já tinha 26 nomes para disputar vagas na
Câmara Municipal. O objetivo é eleger quatro vereadores.
Participaram do evento, o
ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab; o vice-prefeito de São José do Rio Preto,
Eleuses Paiva; e o deputado
federal, Alexa da Madureira.
(Foto: Igor Santos)

APAE de Barretos recebe
novo veículo do Estado
Deputado Federal Geninho Zuliani
visita Santa Casa de Barretos

O ex-deputado estadual, Orlando Bolsoni, esteve em Barretos na última quarta-feira (19).
Ele foi recepcionado pela vereadora Paula Lemos e visitou a
sede da APAE, onde oficializou
a entrega de um veículo Spin,
zero km, para a entidade.
Segundo a coordenadora

pedagógica da entidade, Fabiana Savanhague, o veículo será utilizado no transporte de alunos que necessitam
de atendimentos médicos e
odontológicos, além de ocasiões especiais.
Na oportunidade, a vereadora Paula Lemos infor-

mou que o veículo foi obtido,
através de um pedido que ela
apresentou ao ex-deputado
que, em um dos seus últimos
atos na Assembléia Legislativa, conseguiu a liberação do
veículo junto à Secretaria de
Estado da Saúde. (Foto: Redes Sociais)

O deputado federal, Geninho Zuliani (DEM) visitou
Barretos nesta quinta-feira (20). Ele foi recepcionado pelos empresários Renato Reis e o Giovane Barroti,
além de apoiadores, e visitou a Santa Casa de Misericórdia de Barretos.
Na oportunidade, o deputado federal oficializou a liberação de mais uma verba do
orçamento da União, no valor
de R$ 1.500.000,00. A verba
será usada para a reforma da
UTI NEONATAL do hospital.
O valor foi solicitado ao deputado em visita anterior ao hospital, pelos próprios empresários, colaboradores do gestor
Henrique Prata, na nova ges-

tão da Santa Casa de Barretos.
Geninho Zuliani já conseguiu a liberação de uma verba

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

de R$ 590.000,00 para custeio
da Santa Casa, a qual já foi depositada na conta do hospital.
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Encontro Nacional e Internacional de Hayabusas
no Barretos Motorcycles já supera expectativas
Já são mais de 300 inscritos para participar
do evento que acontece entre 30 de abril e 02 de maio
Mais de 300 proprietários
de motos da marca Hayabusa
já confirmaram presença com
a inscrição antecipada no 18º
Barretos Motorcycles. O encontro acontece entre os dias
30 de abril e 02 de maio. No
dia 02, sábado, acontece o enfileiramento das motos a partir
das 10 horas para a foto oficial.
Segundo Nivaldo Moraes, presidente da Irmandade Hayabusa, o número de
inscrições ultrapassou todas
as expectativas. “Já são mais
de 300 inscritos para o nosso
encontro. O Barretos Motorcycles é sempre aguardado
com muita expectativa e será
um momento muito importante para confraternizarmos entre os hayabusers”, comentou.

Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes,
associação realizadora do
evento, comemora o número
de inscrições. “Estamos contentes com número de inscrições. Isso reforça a relevância
que o Barretos Motorcycles
tem no cenário nacional e
internacional. Faremos um
grande encontro”, afirmou.
Para participar, os proprietários de motos da marca devem realizar cadastro por meio
do WhatsApp (34) 999730185 até o dia 20 de abril. A
entrada do piloto e garupa de
Hayabusas será gratuita, desde
que o cadastro seja feito antecipadamente junto a Irmandade Hayabusa. Além de entrada gratuita, os cadastrados no

evento terão espaço exclusivo
no Parque do Peão.
SOBRE O BARRETOS
MOTORCYCLES
Completando 18 anos em
2020, o Barretos Motorcycles
acontece de 30 de abril a 02 de
maio no Parque do Peão, em
Barretos, reunindo motociclistas e apaixonados por motos de
todo o país. Shows musicais,
apresentações de equipes de
acrobacias, Feira Comercial,
atrações e comércio voltados
ao setor, Concurso Garota Motorcycles e Encontro Nacional
e Internacional de Hayabusas
estão entre as atrações.
Outras informações pelo
site www.independentes.com.
br ou pelo telefone (17) 33210000. (Foto: André Monteiro)

Ciclofaixa da Avenida Engenheiro Ducati
recebe manutenção e é prolongada

A imagem mostra a ciclovia no canteiro central e a demarcação para o prolongamento da ciclofaixa, no trecho entre a Rotatória Silvio Satriuc e avenida 43
O Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de
Ordem Pública realizou serviços de manutenção da Avenida
Engenheiro José Domingos
Ducati, que também teve um
trecho de prolongamento.
Além da repintura de solo
com cor avermelhada e demarcações laterais de delimitação de
largura, teve sinalização específica e colocação de novos tachões.
A manutenção foi feita
nos trechos existentes entre a
avenida 15 e Rotatória “Fernando Satriuc”, na altura da
avenida 35, e da avenida 43
até a Avenida Olímpia.
O prolongamento da ciclofaixa é entre a Rotatória
Sílvio Satriuc e a avenida 43,
onde havia uma ciclovia na
parte interna do canteiro central, que passa a ser destinada
para caminhada de pedestres.
“Com o prolongamento a
ciclofaixa se estende agora da
avenida 15 até a Avenida Olímpia, numa extensão total de 2,3
mil metros, não havendo mais
a necessidade do ciclista deixar
a via e subir no canteiro central
para acessar a ciclovia e descer

a frente”, observa o secretário
municipal de Ordem Pública,

Cláudio Muroni, que acompanhou pessoalmente os serviços.
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Evento Degustar confirma 20ª edição, a maior de
todos os tempos, em benefício do Hospital de Amor
Gastronomia e decoração unidas como plataforma para a solidariedade
em uma das mais importantes ações de responsabilidade social do país

O Evento Degustar, que
anualmente reúne profissionais
do mercado de gastronomia e
decoração em prol do Hospital
de Amor, confirma a realização de sua 20ª edição em 2020
com muitas novidades.
Este ano conta com uma
edição dupla. Serão dois
eventos: um na Casa Bossa
do Shopping Iguatemi (em
São Paulo, capital), no dia 28
de abril; e outro no Centro de
Eventos Dr. Paulo Prata (em
Barretos, onde tudo começou), no dia 24 de setembro.
Além disso, está sendo
preparado o lançamento dos
produtos licenciados e será realizado, pela primeira vez, um
pré-evento no qual lançará o
livro comemorativo de 20 anos.
O 20º Evento Degustar será
o maior de todos os tempos,
ainda sob comando da empre-

sária Márcia Costa, idealizadora e responsável por sua realização desde a primeira edição.
Como sempre, principalmente nessa edição histórica, a
realização depende das empresas solidárias à causa, um grupo que este ano já conta com
Bradesco Prime, Chandon,
Casa Bossa e Shopping Cidade Jardim. “Sem nossos apoiadores, essas duas décadas de
ajuda ao Hospital de Amor e
luta contra o câncer não seriam
possíveis”, diz Márcia Costa.
HISTÓRIA DE
SOLIDARIEDADE
COM A GASTRONOMIA
E DECORAÇÃO
O Evento Degustar nasceu em 1997, quando Márcia
Costa, idealizadora da ação,
era voluntária no Hospital de
Câncer de Barretos. Nascia a
ideia de um evento para arre-

Márcia Costa, gestora e idealizadora do Evento Degustar
desde a sua primeira edição (Foto: Marina Malheiro)

cadar recursos financeiros; no
entanto, encontraram um desafio, pois não teriam meios
de contratar um buffet.
Foi quando a empresária
teve a ideia do formato que virou tradição até hoje: unir gastronomia e mesas decoradas de
profissionais interessados em

divulgar o seu trabalho.
“Foi uma luz enviada dos
céus, não teríamos gastos com
dois detalhes que mais consomem dinheiro em um evento, comida e cenografia, e nasceu a primeira edição do projeto realizada
dentro de um vagão de trem, em
Barretos”, lembra a empresária.

Efetivo militar de Barretos ganha mais vinte
policiais com a implantação de Cavalaria
Prefeito destaca que conquista é a realização de um sonho da Cidade

A cerimônia de implantação do Policiamento Montado
de Barretos foi realizada na
manhã desta quinta-feira (20),
no Recinto Paulo de Lima
Correia, onde está instalado,
com participação de autoridades civis e militares. O ato
marcou também o início das
atividades da corporação.
“É uma grande conquista. A
realização de um sonho. É maior
e melhor notícia para Barretos
na área de segurança nos últimos vinte anos. Além da cidade ganhar o pelotão, aumentou

em 20 policiais no seu efetivo.
É mais segurança, mais policiamento preventivo, que vai inibir
a prática de crimes”, disse o prefeito Guilherme Ávila.
“Estou muito feliz no dia
de hoje, de entrar para a história, de ter realizado este sonho
para o município. Este modelo de policiamento tem tudo
a ver com Barretos, o berço
da Festa do Peão”, reforçou o
prefeito, que destacou a soma
de esforços entre o comando
da Polícia Militar, a prefeitura
e o Governo do Estado.

“Fizemos o pedido e já estávamos trabalhando para esta
conquista. Assim que o governador João Dória tomou posse como governador, assumiu
o compromisso e prontamente
ligou para o comandante geral da Policia, o coronel Sales,
garantindo assim a implantação. Foi estabelecida uma
data, que pensei que ficaria
apertada, mas que foi cumprida e o Pelotão da Cavalaria é
uma grande realidade em Barretos”, frisou o prefeito.
O major Mauro Alves dos
Santos Júnior, comandante interino do 33º BPMI, destacou
também o ganho de mais 20
policiais no efetivo de Barretos
e região, enfatizando que o Pelotão da Cavalaria é um policiamento especializado, que tem
uma atuação preventiva excepcional, com ênfase em grandes
eventos, como a Festa do Peão.
“Todos os anos pedimos o
reforço deste modelo de Polícia e agora temos a nossa própria unidade. É, sem dúvidas,
uma grande conquista para a

Ações de prevenção são reforçadas
durante o carnaval em Barretos
A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira (21) as ações e estratégias
de conscientização e prevenção
à AIDS e a outras infecções
sexualmente transmissíveis durante os dias de folia.
O Programa Municipal de
IST (Infecções Sexualmente
Transmissíveis), antes chamado de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis – HIV
– AIDS) estará presente em
diversas festas da cidade, com
o objetivo de alcançar o maior
público possível através da
parceria com os organizadores de cada atração.
A equipe do programa será
composta por oito profissionais da saúde, que realizarão
orientações e distribuição de
preservativos masculinos e
femininos e gel lubrificante.
Para a coordenadora do
Programa Municipal IST/HIV/

AIDS, Cecília Marques Reis, o
trabalho de prevenção é contínuo e permanente. “Neste período de festas temos como
objetivo sensibilizar o maior

número possível de pessoas,
jovens ou adultos, qualquer
que seja a idade. Usar camisinha é uma responsabilidade de
todos” ressaltou.

LOCAIS DAS AÇÕES

De sexta-feira a domingo - 21, 22 e 23
Carnaval da Comunidade – Recinto Paulo de Lima Correa
Início do evento: 19 horas
De sábado a terça-feira - 22 a 25
Bloquim – Parque do Peão
Início do evento: 21 horas

Sábado e terça-feira - 22 e 25
Cordão Espalha Samba
Início do evento: 14 horas
Domingo e terça-feira - 23 e 25
Rio das Pedras
Início do evento: 15 horas

sociedade barretense e da região”, observou o Major.
O comandante do CPI-3
(Comando de Policiamento do
Interior), coronel Carlos Alberto
Machado, afirmou que o Pelotão de Polícia Montada faz parte
do BAEP (Batalhão de Ações
Especiais de Polícia). Tem sede
em Barretos, mas pode atuar nas
cidades da região.
“Esta conquista era um
grande sonho da Polícia Militar junto à comunidade de Barretos, que hoje está realizado.
Já iniciamos o policiamento
na cidade e vamos ao longo de
2020 trazer mais efetivo, mais
cavalos e até o final do ano
vamos trazer o canil para o recinto e estes dois modelos de
Polícia estarão atuando de forma integrada”, anunciou o comandante, que elogiou a união
de esforços entre a prefeitura,
o Governo Estadual e a PM.
O Pelotão de Polícia Montada tem como comandante o
sargento Carlos Renato de Almeida. A cerimônia, que teve
participação da Banda Regimental do CPI-3 – Ribeirão
Preto foi marcada pela apresentação do Pelotão de Cavalaria ao coronel Carlos Machado, canto do Hino Nacional,
canto da Canção da Polícia
Militar do Estado de São Paulo
e descerramento da placa.

O que você tem a ver
com os bancos públicos?
O artigo 192 da Constituição Federal determina que
o sistema financeiro nacional
seja “estruturado de forma a
promover o desenvolvimento
equilibrado do País e servir aos
interesses da coletividade”.
Os bancos privados raramente
respeitam essa determinação,
porque visam primordialmente o lucro. Caberia, portanto,
aos bancos públicos cumprirem com o que está escrito na
lei maior do país.
Contudo, sob os governos
Temer e Bolsonaro, empresas como Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil,
BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, dentre outros, vêm abandonando
a sua função pública e social.
Por meio de reestruturações, fechamento de agências, eliminação de milhares
de postos de trabalho e, principalmente, redução da oferta
de crédito e aumento de juros,
essas instituições financeiras
contribuem cada vez menos
para auxiliar o país a retomar
o crescimento econômico.
Um exemplo que constata
a importância dos bancos públicos ocorreu durante a crise
financeira de 2008. Num cenário de redução da oferta de
crédito dos bancos privados,
Banco do Brasil, Caixa e BNDES ampliaram a concessão
de empréstimos, garantindo
o consumo para as famílias, e
auxiliaram a estimular o setor
produtivo. Essa atuação permitiu que o país não sentisse
com tanta gravidade os efeitos da crise financeira mundial e continuasse a trajetória
de crescimento econômico.
Alimentos seriam
bem mais caros sem
os bancos públicos
É da produção familiar –
e não do agronegócio – que
vêm a maior parte dos alimentos (70% do total) consumidos pelos brasileiros. Mais
de 12 milhões de pessoas
estão ocupadas na agricultura familiar, enquanto que os
grandes produtores agrícolas
empregam quatro milhões.
Hoje, o Banco do Brasil
responde por 60% do crédito agrícola. É responsável
por financiar a agricultura
familiar por meio do Pronaf
(Programa Nacional de For-

talecimento da Agricultura
Familiar), que representa
70% da produção de alimento consumido pelos brasileiros, a juros módicos, que
variam entre 2,5% e 5,5% ao
ano. Sem o Pronaf, os agricultores teriam de pagar até
70% a mais de juros nos bancos privados.
Crédito imobiliário ainda
depende dos bancos públicos
No terceiro trimestre de
2019, a Caixa representava
68,9% do crédito imobiliário
do país, enquanto BB tinha
participação de 7,8% do total.
Ou seja, somente essas duas
instituições financeiras representam 76,7% do total de crédito imobiliário do país.
Antes de 2016, as variações na carteira de crédito
eram mais altas nos bancos
públicos do que nos privados, devido a uma orientação
do governo federal de buscar
alavancar a economia no
pós-crise financeira por meio
da ampliação da oferta de
crédito na economia. Após
2016, houve uma inversão
de postura do governo federal a partir da posse de Michel Temer e se mantém no
governo Bolsonaro, quando
as variações do saldo de crédito passaram a ser negativas
nos bancos públicos e, principalmente, no BNDES.
Se em janeiro de 2010, a
variação acumulada era de
32,1% nos bancos públicos e
35% no BNDES, nos bancos
privados a taxa era de apenas 1,8%. Em dezembro de
2019, os percentuais se invertem: queda de 15,7% no
BNDES, 2,2% nos bancos
públicos, e crescimento de
11% nos bancos privados.
O encolhimento dos bancos públicos resultará em
menos estudantes de baixa
renda nas universidades, no
encarecimento do alimento
consumido pelas famílias,
no aumento da desigualdade
regional, no encarecimento
do crédito imobiliário e na
redução dos investimentos
no setor produtivo. Por isso,
defender os bancos públicos
é defender não só a economia
do país, mas uma sociedade
mais justa e o próprio bem
estar de todos os brasileiros.
Fonte: Seeb São Paulo

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO
Barretos EC sorteia carro em “Ação entre Amigos”
Uma Ação entre Amigos
será realizada pelo Barretos
Esporte Clube para arrecadar
dinheiro que será usado para
pagar dívidas trabalhistas e previdenciárias, e iniciar a escola
de futebol de base. O sorteio
será no dia 24 de outubro. Cada
bilhete custa apenas R$ 10.
Quem adquirir concorrerá
a um Fiat Mobi e uma moto
Honda Start 160, além de vale-compras e pacote da Festa do
Peão. A meta é arrecadar R$ 1
milhão com 100 mil números
que serão colocados a venda.
Os interessados que, além

de comprar o bilhete, quiserem
ajudar a vender, podem entrar
em contato com o BEC pelo
telefone (17) 99283-6370.
O vice-presidente do clube,
Raphael Dutra, explicou que o
planejamento é pagar pelo menos um terço da dívida ainda
este ano. Ele ressaltou que a escola de formação de atletas tem
ligação com times de futebol.
“Estamos buscando profissionalizar o futebol de Barretos com
revelação de talentos para o nosso
time”, afirmou. O clube está buscando parceiros para valorizar os
atletas da cidade, segundo ele.

ESCOLA
O Barretos Esporte Clube
está iniciando as tratativas para
abertura de uma escola de formação de atletas que receberão
avaliações técnicas periódicas.
Os alunos terão a oportunidade
de ingressar nas categorias de
base do clube, de acordo com
seu talento e aprendizado.
DÍVIDAS
A diretoria está fazendo o
levantamento junto a FPF (Federação Paulista de Futebol)
das dívidas que o Barretos Esporte Clube acumula e informará aos torcedores em breve.

Carnaval não é feriado e trabalhador
que faltar pode até ser demitido
Pelo calendário oficial, o
Carnaval não é considerado
feriado nacional. E apesar de
muitas empresas dispensarem
seus funcionários durante os
dias de folia, o trabalhador
precisa ficar atento às regras
para evitar qualquer problema.
Isso porque os empregadores podem ter expediente
normal e exigir que seus empregados cumpram a jornada
normal de trabalho.
Além disso, o Carnaval só
é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual
ou municipal. No estado do
Rio de Janeiro, por exemplo,
a terça-feira de carnaval foi
declarada feriado estadual por
meio da Lei 5243/2008.
Nos estados e municípios
onde o carnaval é feriado oficial, via de regra, o trabalhador que não é dispensado receberá o pagamento daquele
dia trabalhado em dobro. Mas
outro tipo de compensação
poderá ser combinado previamente via Acordo Coletivo de
Trabalho, como por exemplo,
anotação em banco de horas.
Bianca Canzi, advogada
de Direito do Trabalho reforça que nas localidades onde a
data não é considerada feriado,
a segunda, terça-feira e a Quar-

ta-Feira de Cinzas, podem ser
ou não definidas como pontos
facultativos. “Na prática, empresas e funcionários podem
fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de
compensação das horas”.
Segundo os especialistas, a
nova legislação trabalhista permite que as empresas troquem
o dia a ser trabalhado. No caso,
podem determinar que os funcionários trabalhem na terça e posteriormente compensem as horas
trabalhadas com folga em outro
dia. Mas para isso acontecer, é
necessário aprovação mediante
convenção ou acordo coletivo.
De acordo com o advogado
trabalhista Ruslan Stuchi, se
o funcionário decidir faltar, a
empresa poderá descontar os
dias de falta do salário, aplicar sanções disciplinares como
advertências ou suspensões ou
até demiti-lo, mas “a empresa
deverá observar se houve reincidências ou se outras penalidades já foram aplicadas anteriormente ao empregado”.
De acordo com Bianca
Canzi, a segunda e a Quarta-Feira de Cinzas podem ser
emendadas (enforcadas) desde que a empresa permita.
COMPENSAÇÃO
Segundo os especialistas, nas

localidades em que o Carnaval
for considerado feriado, os empregados que trabalharem nesses
dias deverão ter folga compensatória em outro dia da semana.
Se isso não ocorrer, deverão
receber as horas extras trabalhadas com o acréscimo de pelo menos 100% ou mais, se isso estiver
previsto na convenção coletiva
da categoria do trabalhador.
E nos locais em que o Carnaval não é feriado, as empresas poderão exigir que essas
horas não trabalhadas sejam
compensadas posteriormente.
Segundo Danilo Pieri Pereira, advogado especialista em
Direito e Processo do Trabalho,
com a nova lei trabalhista, há a
possibilidade de compensação
dentro do mesmo mês. “Se o
funcionário folgar nos dias de
Carnaval, a empresa poderá
exigir que ele cumpra essas horas descansadas em outros dias
(com exceção do domingo),
respeitando o limite máximo de
duas horas extras diárias”.
Para os trabalhadores que fazem a jornada 12 horas trabalhadas seguidas e 36 horas de folga,
não haverá previsão de pagamento de horas extras, mesmo se
houver trabalho no dia de feriado. “Assim, não haverá compensação”, conclui Bianca Canzi.

Poupatempo informa
expediente no Carnaval
Postos reabrem na Quarta-feira
de Cinzas (26), ao meio-dia
No Carnaval, todas as unidades do Poupatempo no
Estado de São Paulo estarão fechadas na segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de fevereiro. O atendimento será
retomado na Quarta-feira de Cinzas (26), a partir das
12 horas, conforme o decreto estadual 64.786/2020. No
sábado (22) e a partir de quinta-feira (27), todas as unidades abrirão em seus horários habituais, que podem
ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

Carnaval da Comunidade
tem atrações regionais
com artistas consagrados
A primeira edição do Carnaval da Comunidade no Recinto Paulo de Lima Corrêa
traz grandes nomes do samba
e pagode, escolas de samba de
Barretos, além de artistas consagrados em nossa região.
A programação começa
nesta sexta, dia 21, e segue na
noite de sábado (22), a partir
de 19 horas, e domingo (23),
na pista coberta do Recinto
Paulo de Lima Correia. No domingo, dia 23, o início será às
16 horas, com a terceira edição
do Carnaval de Marchinhas.
PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 21 de fevereiro
Abertura com Paulinho 1001
e DJ Nenenzinha, Escola Imperadores do Samba, DJ Dada
Mike, Escola de Samba Camarões, Escola de Samba Liberdade, Grupo de Pagode Stilo A+,
Vini Siqueira e Banda - São Paulo, Claudinho ex integrante do
Grupo Soweto e Kadu Velasco.
Sábado, 22 de fevereiro
Abertura com Paulinho
1001 e DJ Nenenzinha, Escola
de Samba Aruanda Brasil, DJ
Dada Mike, Escola de Samba
Mocidade Independente, Escola de Samba Esperança, Grupo

de Pagode Samba de Candeia
Barretos, Vini Siqueira e Banda - São Paulo, Carica do Grupo
Sensação de São Paulo e Show
sertanejo com Rob & Tiago.
Domingo, 23 de fevereiro
Abertura com Paulinho
1001 e DJ Nenenzinha, Matinê com Carnaval de Marchinhas (Banda Sinfônica de
Barretos - BSB), Escola de
Samba Unidos de Vila Marília, DJ Dada Mike, Vini Siqueira e Banda - São Paulo,
Flávia Souza & Klau Nogueira - São Paulo e Show sertanejo com Felipe & Tiago.
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Grupos de amigos e famílias preparam blocos para o
Carnaval Espalha Samba

O bloco “O Varzeano é
Aqui”, formado por pessoas
ligadas ao futebol varzeano
de Barretos, e o “Bloquinho
do Fundinho”, formado por
alguns jornalistas da cidade
e seus amigos, são dois grupos confirmados no corso do
Cordão Carnavalesco Espalha
Samba, que sai pelas ruas dos
bairros Celina, Bela Vista e
Primavera neste sábado, 22 de
fevereiro, sábado de Carnaval.
Foliões em bloquinhos
uniformizados, com fantasias
criativas, improvisadas, luxuosas ou sem fantasias são
convidados a juntar-se a animação do Espalha Samba.
Tradicionalmente, o corso
atrai muitas famílias e o destaque fica para a produção da
criançada, que se diverte ao som

de marchinhas tradicionais.
Na concentração da esquina da rua 10 com a avenida
37, que começa a movimentar-se a partir das 14 horas,
estão os “camarotes”, as residências próximas de famílias
que decoram suas fachadas,
convidam amigos e se tornam
ponto de encontro.
As casas da Família Martins, da Nazaré, do Marquinhos
Sapateiro, da Deise & Luciano, do Marinho, e o ponto dos
Amigos do Bar Do Guell já
confirmaram a participação
como verdadeiros camarotes.
A programação do sábado
de Carnaval, 22 de fevereiro,
conta com roda de samba com
o quinteto Espalha Samba, a
partir das 15 horas, homenagens a personagens da histó-

ria do carnaval barretense, às
17h30, e saída do corso pelas
ruas dos bairros às 18 horas,
com animação da Charanga
Espalha Samba, comandada
pelo maestro Biga Costa.
Depois de percorrer as ruas
e o entorno da Pracinha da
Primavera, o Cordão Espalha
Samba retorna à rua 10, onde
acontece a apresentação da bateria Camarões & Cacique do
Morro, comandada pelo mestre Ricardo Melquíades.
Na terça-feira, dia 25, o
local se torna mais uma vez
palco de celebração do ritmo
mais popular do Brasil, numa
roda de samba do Quinteto
Espalha Samba, dirigido pelo
cavaquinhista Zé Luiz, a partir das 14 horas. Para participar, basta chegar e se divertir.

