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É HORA DE FALARMOS DE SUPERENDIVIDAMENTO - Alexandre Damasio Coelho, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas
São Caetano do Sul e advogado, faz neste artigo, uma explanação sobre o futuro das famílias, empresas e pessoas de forma individual, na recuperação de crédito após a pandemia do coronavírus.
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do jornal A Cidade - Barretos e Região
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Empresário realiza projeto “Sopa Solidária”
e atende cerca de 400 pessoas por semana
Há cerca de três anos, o
empresário Anderson Luiz de
Angelino, o popular Bodão,
decidiu criar um projeto solidário que atendesse uma das
necessidades mais básicas do
ser humano, principalmente
as pessoas carentes.
Para isso, Bodão criou o que
hoje é conhecido em diversos
bairros de Barretos, como Sopa
Solidária. Trata-se da distribuição de uma sopa, muito bem
preparada com a ajuda de parceiros e colaboração da comunidade, que atende todas as quartas-feiras, cerca de 400 pessoas
carentes em diversos bairros.
“Tudo começou de um sonho de atender a comunidade
mais carente do bairro Nova

Barretos. Hoje atendemos
outros bairros, levando em
conta a indicação de amigos
que mapeiam pessoas carentes que precisam deste tipo de
ajuda”, conta Bodão.
O projeto tem ênfase no inverno, mas se estende a outras
épocas do ano, já que se busca o
atendimento, também, a idoso e
pessoas em situação de rua. “O
projeto tem o objetivo de angariar de quem pode ajudar e distribuir a quem precisa, por isso
o projeto é móvel e atendemos
nas ruas em diversos bairros”,
complementou Bodão.
“Na última quarta-feira, é
sempre a partir das 9 horas,
atendemos bairros como Pimenta, Santana e Henrique-

ta, buscando sempre localidades e a comunidade mais
carente. Desta vez atendemos em torno de 550 pessoas”, apontou Bodão sobre
a ação do projeto realizada
na última quarta-feira (5).
O empresário Bodão realiza
o projeto com a ajuda de parceiros e da comunidade. Para
isso aceita doações. Os interessados podem entrar em contato com ele ou colaboradores na
sua empresa, a Bodão Material
para Construção, na esquina da
Alameda Líbano com a Avenida Ibirapuera, entrada do bairro Nova Barretos, ou através
dos telefones (17) 3324-3234
ou 98103-8211(whastsApp).
Foto: Jânio Munhoz

Rio das Pedras
Country Club

A fim de oferecer uma excelente estrutura a você, nosso
associado (a) e manter o nosso clube, realizamos a pintura
do Espaço de Lazer, Sauna e
Quadras de Bocha. Além disso, também colocamos novas
lixeiras por todo o espaço. Durante esses meses de recesso
e distanciamento social, em
razão à pandemia do covid-19,
a diretoria do RPCC realizou
diversas reformas e melhorias
no clube, para que possamos
aproveitar, ao máximo, quando
voltarem as atividades.

Festa do Peão de Barretos confirma
live com rodeio e show em agosto

Transmissão será nos dias 29 e 30 de agosto pelo canal do Youtube do evento /festadopeaodebarretos

Desde 1956, no mês de
agosto, os grandes competidores do Brasil e do mundo,
e as principais estrelas da música sertaneja, se reúnem em
Barretos para a maior Festa
do Peão da América Latina.
Este ano a organização
confirmou a realização da live

#BARRETOSPRASEMPRE nos dias 29
e 30 de agosto, pelo
canal youtube/festadopeaodebarretos.
De acordo com
Jerônimo Luiz Muzetti, presidente da
Associação Os Independentes, a transmissão levará ao público competições
de rodeio nos dias 29 e 30 e,
ainda, um grande show no
dia 29, que será anunciado
em breve.
“Será tudo transmitido direto do Parque do Peão, com as
arquibancadas vazias. Estamos

já nos preparativos e vamos garantir o cumprimento de todos
os protocolos de saúde. No dia
29 apresentaremos rodeio e um
show sertanejo e, no domingo,
dia 30, as grandes emoções das
montarias”, afirma Muzetti.
Ele destaca, ainda, que a
“live” é um presente para o público que ama rodeio e música
sertaneja, e para a sua cidade
sede já que, tradicionalmente,
o evento acontece em agosto
para celebrar o aniversário de
Barretos (25 de agosto).
O formato do projeto e
atrações deve ser divulgado
em breve pela organização.

Quatro entidades sociais recebem recursos da
prefeitura para ações de combate a Covid 19

O prefeito Guilherme Ávila assinou, na última terça-feira (4), os
Termos de Fomento que formalizam
o repasse de recursos para quatro
entidades, referentes ao Incremento
Temporário das Ações Socioassistenciais, através do Fundo Municipal de
Assistência Social. Os valores somam
cerca R$ 130 mil, sendo destinados
para organizações que desenvolvem
serviços sociais de alta complexidade.
Foram beneficiadas, a Casa Transitória André Luiz com R$ 46.312,00, Vila
dos Pobres com R$ 46.312,00, Casa
de Passagem Madre Teresa de Calcutá R$ 60.000,00 e Casa de Convivência Dr. Mariano Dias R$ 21.376,00. Foi levado em consideração a quantidade de pessoas atendidas
por cada instituição para ser estipulado o valor per capita do repasse. Com esse recurso as entidades
poderão adquirir EPIs e desenvolver ações que visem o combate e prevenção do contágio do covid19,
em um momento bastante oportuno, que poderá contribuir com as organizações.

Vereadora professora Cristina faz
indicação ao prefeito de cestas básicas
A vereadora Professora Cristina, pensando nas gerações futuras e no importante trabalho
do pessoal que trabalha na reciclagem, fez indicação ao Executivo Municipal de Colômbia,
para que em complemento ao
salário que recebem com a venda
dos reciclados, seja acrescentada
uma cesta básica mensal, já que
agora, em época de pandemia, o
trabalho o trabalho dos colaboradores desta área se torna mais difícil. “Então, esse pedido é mais
que justo e viria para ajudar no
sustento de suas famílias”.
A professora Cristina acredita que a reciclagem é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, pois é
uma ação continuada de coleta e
processamento de resíduos que,
de outra forma, seriam descartados como lixo, mas que podem
ser reaproveitados e transformados em novos produtos.
Como professora, ela
lembra que o processo de reciclagem funciona também
como Educação Ambiental,
envolvendo a coleta, triagem
e processamento dos resíduos. Exemplos de coisas que
podem ser recicladas incluem

jornais, revistas, caixas de leite, latas de aço, alumínio, garrafas, vidros e frascos plásticos, e muitos outros.
“Adotar essa idéia e ter
ações diárias de reciclagem
não requer mudanças de estilo
de vida tão dramáticas como
pode parecer à primeira vista. Geralmente, em uma casa
ou empresa, há mais resíduos
recicláveis do que não recicláveis. É importante que a
comunidade participe da coleta seletiva e de toda ação que
contribua para uma melhor
sustentabilidade. Não importa
o quão sem importância possa
parecer, faça a sua parte: RECICLE”, diz a vereadora.

Minerva
Foods doa
mais 500
kg de carne
bovina
para Casa
Transitória
André Luiz
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O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h
você pode fazer o seu cadastro
e aproveitar a todas as
comodidades oferecidas!

Mais informações:
(17) 3321-5511
Berrantão: Pensando em você sempre!
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Editorial

É hora de falarmos
de superendividamento
Alexandre Damasio Coelho, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas São Caetano do Sul
e advogado, faz neste artigo, uma explanação sobre o futuro das famílias, empresas e pessoas
de forma individual, na recuperação de crédito após a pandemia do coronavírus. Segue.
Um dos possíveis efeitos
da pandemia, por conta do
novo coronavírus, é o agravo
no cenário de endividamento dos brasileiros, problema
que assola muitos cidadãos,
conhecido por superendividamento. Contudo, se for resolvido pode ser uma estratégia
de retomada positiva para a
economia brasileira.
O superendividado é o cidadão que possui, por longo
tempo, uma quantidade de dívidas acima de sua capacidade
de pagamento e não tem crédito para gerenciar esses débitos.
As dimensões do superendividamento assustam. De
acordo com dados divulgados
pela CDL/SPC Brasil, há cerca de 61,88 milhões de pessoas negativadas. Nos últimos
6 meses, mais de 25% da população ficou inadimplente em
uma ou mais contas e os devedores equivalem a 39,45% da
população adulta do país.
Os cidadãos que estão nessa situação são considerados
excluídos do mercado consumidor. Além disso, o cenário
de endividamento impacta em
todo processo do ciclo de riqueza, no qual diminui e dificulta o empréstimo no sistema

bancário para toda a sociedade, aumenta os juros indistintamente, gera lentidão na retomada econômica, influencia
desfavoravelmente no hábito
de compra e, consequentemente, o preço dos produtos.
Uma economia superendividada atrai menos investimento e limita a construção
da inovação.
Segundo o IDEC (Instituto
de Defesa do Consumidor) e
do Banco Central do Brasil,
há 30 milhões de superendividados e 26,5% destes superendividados apontaram como
motivo a redução de renda.

Temos que agir positivamente para recolocar de maneira responsável esses cidadãos no mercado consumidor,
como conceder descontos,
participar de feirões de renegociação e apoiar ações
de educação financeira. São
formas de resgate e maneiras
de aumentar os recebíveis e o
fluxo de caixa das empresas.
Um estudo do Brasilcon
(Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor)
nos relata a importância dessa
reação econômica. Estima-se
que devolveremos à economia
mais de R$ 555 bilhões recu-

perando os superendividados.
As mudanças no Código de
Defesa do Consumidor e no
Estatuto do Idoso, do projeto
de lei federal nº 3515/15, são
pontos que também devemos
apoiar, pois acrescentam ferramentas de prevenção e mecanismos de negociação para os
cidadãos superendividados.
É a hora de fazermos as
contas, ofertar grandes descontos para os devedores e
recuperar o máximo que pudermos dos nossos créditos e
mercado consumidor. Afinal,
é bom para o credor, devedor
e para toda a sociedade.

Opinião

A polêmica nota de R$ 200,00

No dia 29 de julho de 2020,
foi anunciada pelo Banco Central (BACEN) que, em agosto,
será colocada em circulação a
nota de R$200,00, que incorporará a imagem do lobo-guará.
Se antes, a nota de maior
valor era a de R$100,00, agora, essa será substituída e o
maior valor nominativo de
dinheiro vivo em circulação
será de R$ 200,00.
Segundo a diretora de administração do BACEN, essa
nova nota é necessária para re-

duzir os custos de impressão,
pois neste momento, aumentou
a demanda por papel-moeda
(dinheiro vivo ou em espécie).
Esse aumento foi causado
pelo cenário de incerteza que
vivemos, diante da pandemia
instalada e pelo saque do auxílio emergencial, já que, muitos
beneficiários, além de preferirem dinheiro em espécie, não
possuem conta em bancos.
Entretanto, existem incoerências nesta argumentação, uma
vez que, segundo o próprio de-
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partamento de estatística do BACEN, este aumento é temporário.
Empresas fechando as portas,
trabalhadores sendo demitidos,
colocar em circulação uma nova
nota monetária não irá resolver
os problemas que assolam nossa
economia. Pelo contrário, pode
corroborar para a perda da confiança social, já que a estabilidade da nossa moeda assume um
papel social relevante.
E, diga-se de passagem,
vivemos um momento de estabilidade inflacionária, não
justificando mais uma vez, a
criação da nota de R$ 200,00.
Para além desses argumentos, estamos indo na
contramão mundial no que
diz respeito ao combate a lavagem de dinheiro. A União
Europeia, por exemplo, estuda tirar de circulação a nota

de US$ 500,00 para dificultar
atividades ilícitas.
Outra questão é que cada
vez mais, a internet tem sido
utilizada para realizar pagamentos virtuais, não justificando, mais uma vez, a emissão dessa moeda.
Neste momento, criar a nota
de R$ 200,00 não irá resolver
nossos problemas, que, diga-se
de passagem, são grandes: alto
número de mortes devido a Covid-19, metade da população
brasileira sem acesso a esgoto
tratado, empresas falindo, pessoas ficando desempregadas
e poucos recursos destinados
para combater à pandemia.
Quais são, de fato, nossas
prioridades?
Pollyanna Rodrigues Gondin
Tutora do curso superior de
Blockchain, Criptomoedas e
Finanças na Era Digital do Centro
Universitário Internacional Uninter

Empresários juniores
são as peças chave
para um bom negócio

A crise impulsionada pela
pandemia gerou um cenário de
incertezas para o mercado. Junto com as mudanças nos formatos de trabalho, nos padrões
de sociedade e das relações
sociais, nós assistimos também
um movimento acelerado de
demissões nas empresas.
Agora, há um número
muito maior de desempregados e de talentos fora do
mercado de trabalho. Mas,
por outro lado, a flexibilização de alguns setores já traz
a esperança de que as empresas podem voltar a contratar.
Porém, fica uma dúvida:
com tanta gente disponível,
como escolher o melhor candidato para uma empresa?
Uma contratação errada pode custar até 15 vezes
um salário. No caso de um
executivo, esse custo pode
chegar em até três vezes o
salário do cargo em questão,
segundo um estudo da Wyser, divisão especializada em
recolocação de executivos de
consultoria.
Entre as opções para uma
empresa que pretende começar a contratar novas pessoas estão: listar estratégias
de Employer Branding para
atrair candidatos e gerar um
bom clima organizacional,
analisar períodos para se realizar novas contratações, ir
além do currículo e avaliar
perfis de candidatos em redes
sociais, analisar a cultura da
empresa junto com as skills
dos candidatos, criar processos em plataformas digitais,
entre outros.
Porém, o que tudo indica
é que, devido a pandemia, as
empresas podem passar por
uma dificuldade ainda maior
de encontrar trabalhadores
qualificados; por isso, outra
sugestão é ficar de olho em
novos talentos.
Além dos candidatos que
possuem experiência em

programas de trainee e um
currículo super elaborado, os
jovens empreendedores inseridos no Movimento Empresa Júnior (MEJ) podem ser a
chave para um bom negócio;
afinal, mesmo que ainda na
universidade, esse perfil de
candidato possui uma expertise qualificada que se destaca no mercado competitivo e
empreendedor.
Atualmente, são mais de
20 mil jovens em todo Brasil que já colocam em prática
seus respectivos cursos antes
mesmo da entrada no mercado de trabalho. Como executam e organizam projetos
para clientes reais, esse perfil
assume muito das vezes, papéis de gestão e de liderança.
Com a mudança no mercado, tornou-se cada vez
mais necessário skills como
praticidade, liderança e inteligência emocional, por
exemplo. As empresas juniores, por sua vez, ensinam isso
na prática e saem na frente de
grandes concorrências.
Jovens com esse perfil estão sempre em contato com as
novidades do mercado, atualizados no uso de ferramentas
de gestão de projetos e de pessoas e, também, costumam
seguir as principais tendências e novidades dos setores.
Como possuem um trabalho voltado 100% a resultados, possuem como uma das
habilidades principais o foco
na tomada de decisões.
Por fim, acredito que por
meio do ambiente de ensino
e da educação empreendedora, as empresas juniores reúnem talentos em potencial,
que podem ser a chave para
as novas contratações de um
negócio e o sucesso mais efetivo de qualquer tipo de companhia.
Ana Beatriz Cesa
Presidente executiva
da Brasil Jr. 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 07 de agosto de 2020

PENSAMENTO DA SEMANA: “Que a gente entenda que para tudo há um propósito. Que não deixemos de sonhar, de acreditar, de amar, de fazer o bem.” (Aline Duarte)

Edna Ramos, Enfermeira, profissional competente e apaixonada por animais, celebrou idade nova segunda-feira (03).
Ela passou a data sendo bastante cumprimentada por seus
familiares, amigos, colegas de trabalho, e claro, pelo marido
Adalberto Diniz e o filho Ítalo. Felicidades!

E quem comemorou mais um aniversário terça-feira (04) foi Arthur Garcia,
recebendo na data o carinho de sua mãe Nadir, sua esposa Silvana, seus filhos
Gabriel e Matheus (foto), de amigos e familiares. Parabéns!

No último dia 31 de julho, Ednai Cardoso comemorou seu
aniversário, ao lado do marido Francisco Carlos (foto), e dos
filhos Paulo César, Ana Paula, Júnior e Fabiana, regado de um
excelente almoço caipira com muita alegria. Parabéns!

Em comemoração intimista com familiares e alguns
amigos, Adriana Cristina Fernandes festejou seu aniversário
segunda-feira (03), onde o carinho especial ficou por
conta do esposo Ronaldo Moura (foto). Felicidades!

Olívia Tavora completou seus cinco aninhos na última segunda-feira (03). Os
mimos e paparicos ficaram por conta dos
pais Izary e Aline, da irmã da Valentina, de
seus familiares e amiguinhos. Parabéns!

Parabéns para Edmara Modesto Iunes Ali. A Assistente
Social e Microempreendedora brindou mais um aniversário
ontem (06), onde recebeu o carinho do esposo Cláudio Iunes
Ali, e as felicitações de amigos e familiares.

Olha quem apagou mais uma velinha quinta-feira (06),
Maria Oliveira! Ama o que faz, cozinheira qualificada, e
ontem como o dia foi todo dela, com direito a folga, ela
recebeu o carinho da filha Josiane, da neta Lorena, dos
amigos e de uma pessoa em especial. Felicidades!

E o amor de suas vidas chegou! Conrado Carminatti
Cançado, o primogênito bastante esperado pelo casal
Fernando e Letícia nasceu segunda-feira (03), pesando 3,080
kg e 47 cm de muita fofura. Seja bem-vindo!
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Casa de Passagem aumenta em 20
vagas capacidade de atendimento

O prefeito Guilherme Ávila visitou na última terça-feira
(4), a Casa de Passagem “Madre Tereza de Calcutá”, que
tem gestão da Fundação Padre
Gabriel e que recebeu recursos da prefeitura para ampliar
a capacidade de atendimento
para pessoas em situação de
rua em 20 novas vagas.
O repasse foi feito por

meio de convênio com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e em
parceria com o Governo do
Estado de São Paulo.
Antes a Casa de Passagem operava com capacidade para 50 usuários e agora
passa a atender até 70 pessoas, em novas instalações,

no antigo prédio do Educandário São Benedito.
“Fiz questão de trazer pessoalmente a boa notícia a Tânia Diamantino, presidente da
Fundação Padre Gabriel, que
cuida aqui da Casa Madre Teresa, e também conhecer as
novas instalações, completamente adequadas às necessidades que as medidas contra a

pandemia pedem no momento”, disse o prefeito.
“Contamos com instituições sérias, como essa, para
conseguir atender aquelas
pessoas que mais necessitam
do olhar da administração
municipal por não contarem
com nenhum outro amparo
em suas vidas”, completou
Guilherme Ávila.

Lei Maria da Penha completa 14 anos nesta sexta-feira
Nos últimos 14 anos avançamos, mas ainda há muito a
ser feito no combate à violência contra as mulheres.
A maior parte das vítimas, por exemplo, ainda não
faz a denúncia do crime ao
Estado, por desconhecer os
caminhos para o registro da
ocorrência e/ou por receio
de que isso agrave a situação
das agressões.
Nestes casos, a informação pode salvar vidas. Fornecer a essas mulheres caminhos seguros e respostas
rápidas às suas dúvidas e demandas é essencial.
E é sobre isso que a deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) vai conversar
com a delegada de polícia
dra. Jamila Ferrari, que coordena as Delegacias de Defesa das Mulheres do Estado
de São Paulo, e a advogada
Thayná Yaredy, nesta sexta-feira, dia 7, às 17 horas.

O evento acontecerá via
Zoom e para participar, basta
se inscrever em: https://www.
informacaosalvavidas.marinahelou.com.br/
Além de promover o even-

to e criar o site informativo
com todos os canais de denúncia, a deputada protocolou na Alesp o projeto de lei
“Informação é vida”, que dispõe sobre a ampla divulgação

dos canais de denúncia de
violência contra as mulheres
no Estado de São Paulo, por
meio das ações e comunicações oficiais do Governo do
Estado de São Paulo.

6.426 contribuintes
foram beneficiados
com lei de Paulo Correa

Em resposta aos questionamentos do vereador Paulo Correa, a chefe do Departamento
de Receita da prefeitura de Barretos, Jaqueline Ladário, informou que 6.426 contribuintes
foram beneficiados com uma
lei de autoria do vereador.
A lei estabelece que o
contribuinte já cadastrado e
beneficiado com o desconto
de até 20% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) não precisará apresentar
anualmente requerimento na
prefeitura para nova solicitação do desconto.
“A minha lei desburocra-

tiza a apresentação de documentação todos os anos para
obtenção do desconto”, disse
Paulo Correa.
Os proprietários de imóveis que aderirem ao desconto na prefeitura poderão
ter até 20% de descontos no
IPTU, desde que tenham árvore plantada na calçada, lixeira, caixa de correios e fácil visualização dos leitores
de energia e água.
O prazo para o contribuinte barretense solicitar o
pedido de desconto para o
ano de 2021 termina no dia
30 de outubro.

Euripinho reivindica
recapeamento asfáltico e
ciclovia em toda extensão
da Vicinal Pedro Vicentini

Ciclistas procuraram o vereador Olímpio Jorge Naben
(Euripinho) relatando a precariedade da via asfáltica da Vicinal Pedro Vicentini.
Por meio de requerimento,
o vereador solicitou à administração municipal para proceder
a execução de serviços de recapeamento asfáltico em toda
extensão da vicinal, principalmente até ao Aeroporto Chafei
Amsei, nos dois sentidos da via.
Euripinho solicitou ainda
para proceder a construção de ciclovia em toda extensão da via.

“Munícipes me procuraram reclamando do mau estado de conservação da vicinal, uma das mais importantes
vias de nossa cidade, por isso
fiz o pedido do recapeamento”, disse o vereador.
“Uma ciclovia em toda a
extensão da via também será
de grande valia para os moradores de nossa cidade, podendo ser utilizada por esportistas
e por várias pessoas para a prática de exercícios físicos, como
caminhada e andar de bicicleta”, finalizou o vereador.
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Minerva Foods doa mais 500 kg de carne bovina
para Casa Transitória André Luiz de Barretos
Nova doação complementa iniciativas realizadas nos últimos meses para apoiar o município durante a pandemia

É possível ser pai sem precisar
ter uma mulher envolvida?
Barriga solidária é opção regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina no
Brasil e deve ser feita por parente de até quarto grau, com óvulo de doadora anônima

Como forma de seguir
com o auxílio às instituições e comunidades locais
a enfrentar esse momento
adverso, a Minerva Foods,
líder em exportação de carne
bovina na América do Sul e
uma das maiores empresas
na produção e comercialização de carne in natura e seus
derivados no Brasil, doou
mais 500 quilos de carne bovina à Casa Transitória André Luiz, de Barretos.
A doação consistiu também
em 112 colchões e 20 capas de
cama, para o conforto dos residentes e colaboradores.
Recentemente, a companhia entregou à instituição
587 quilos de carne bovina,
somando mais de uma tonelada, e mais de 6.300 equipamentos de proteção individual
como luvas, máscaras, óculos
e outros; além de 50 litros de
álcool líquido 70% para auxiliar na higienização local.
As doações aconteceram a

partir da planta de Barretos e
fazem parte de diversas iniciativas promovidas pela Minerva Foods com o objetivo
de mitigar os impactos causados pela COVID-19 nos
municípios onde está inserida e em regiões do entorno.
A nova doação soma-se a diversas outras realizadas nos
últimos meses.
DOAÇÕES ANTERIORES À COMUNIDADE
Ao município, a Minerva
destinou 1.410 testes (rápidos e PCR) para diagnóstico
da COVID-19 para auxiliar
no controle da propagação
do vírus na cidade. A Minerva Foods também contribuiu
com diferentes instituições
ao doar 30 toneladas carne
bovina; mais de 20 quilos em
alimentos como macarrão e
legumes; 20 mil máscaras;
250 unidades de itens de higiene; cerca de 7 mil litros de
álcool em gel; 1.500 descartáveis como embalagens, garfos

e copos, além de 50 toneladas
de carne bovina destinadas ao
SESI Barretos.
As doações dos itens de
consumo foram destinadas à
Prefeitura Municipal de Barretos, à Secretaria Municipal
de Saúde, Fundação Padre
Gabriel, Casa Transitória André Luiz, Asilo São José, Santa Casa de Barretos, Centro de
Promoção da Sabedoria, Hospital de Amor de Barretos,
Associação das Auxiliares
Missionárias, Hospital Madre
Teresa, Fundação Faculdade
Regional de Medicina (HB),
Fundação Casa do Maçom
João Baroni, Associação Protetora da Infância Província
de São Paulo, Centro Assistencial Espírita do Calvário
ao Céu, Lar do Idoso Servas
do Senhor, Prefeitura Municipal de Bebedouro, Sociedade Filantrópica Hospital José
Venâncio, Sociedade Obreiros da Caridade e Instituto
Social do Bem.

Aluguel com reajuste pelo
IGP-M avança 9,27% em julho

Percentual corresponde à variação acumulada em 12 meses do
indicador, que corrige a maior parte dos contratos de locação

Quando se fala em produção independente, logo pensamos em nome de mulheres
famosas como Karina Bacchi
e Mariana Kupfer, que decidiram ter um filho sem uma
figura paterna conhecida.
Entre os homens, a iniciativa não é tão popular; porém,
talvez, a falta de conhecimento
de que dá para ter um filho sem
precisar de uma companheira
possa ser um dos fatores que
influenciam a baixa procura.
Em 2017, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução sobre as
normas para utilização das técnicas de medicina reprodutiva.
No documento, o órgão
garante que homens e mulheres possam ter um bebê por
meio da reprodução assistida
sem a figura de um(a) parceiro(a) conhecido(a).
Ou seja, além das mulheres, os homens também podem partir para a produção
independente, mas, nesse
cenário, há a necessidade da
participação de uma mulher
para gerar o bebê, no que é
chamado de barriga solidária
ou útero de substituição.
No caso dos homens que
querem constituir família sozinhos, a Fertilização in Vitro
(FIV) é o tratamento de escolha, mas há duas particularidades para os futuros papais
que vão trilhar a produção in-

dependente.
“Será necessário recorrer a
um banco de óvulos de doadoras anônimas e que uma
parente de até quarto grau receba o embrião e faça o pré-natal do bebê gerado a partir
do espermatozóide do papai
independente e do óvulo da
doadora”, explica Jorge Barreto, médico especialista em
reprodução humana do Centro de Fertilidade de Ribeirão
Preto (CEFERP). A parente
pode ser a mãe, a irmã, a filha,
a sobrinha, a tia ou a prima.
É o que fez Marcelo das
Neves Júnior, de Serrana, que
teve os filhos Maria Flor e
Noah gerados pela mãe, Valdira das Naves, na época com
44 anos. Os bebês nasceram
no dia 3 de setembro de 2019,
no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto.
“Como sou pai de primeira
viagem e solteiro, está sendo um desafio cuidar de dois
bebês, muita coisa nova, mas
minha mãe está me ajudando
com toda a rotina, papinhas,
banho”, conta Marcelo Júnior,
que agora se prepara para passar seu primeiro Dia dos Pais
acompanhado dos filhos.
“Esse é o ano especial da
minha vida, por mais que esteja acontecendo tudo que
está acontecendo no mundo.
Estou aqui com meus filhos,
saudáveis, e agradeço muito a

Deus por isso”, completa
Como funciona o processo de produção independente
masculina
Com a definição de quem
será a barriga solidária, a clínica encaminha todos os envolvidos para uma avaliação
psicológica. Depois, o processo é o mesmo que passa um
casal ou uma mulher que também decide por uma produção
independente.
O homem escolhe um perfil de doadora dos óvulos, que
precisa ser anônima. “Não é
possível contar com os óvulos
de uma amiga, por exemplo. O
anonimato é estabelecido pelo
CFM e nem a doadora saberá
para quem os óvulos foram
doados”, afirma o médico.
No laboratório, o embrião
é formado com o óvulo da
doadora e o espermatozoide
do homem e depois transferido para o útero da barriga
solidária. No caso de Marcelo
Júnior, foram dois embriões.
“É importante lembrar que
o pai biológico tem que garantir o seguimento médico
durante a gravidez, o parto e
após os primeiros meses do
nascimento”, comenta o médico Jorge Barreto, ressaltando ainda que a técnica para
produção masculina independente também é utilizada para
casais homoafetivos masculinos terem seus bebês.

O valor do aluguel residencial de contratos em andamento, com aniversário em
julho e correção pelo IGP-M
(Índice Geral de Preços –
Mercado), medido pela Fundação Getúlio Vargas, poderá
ser reajustado em 9,27%.
Com alta de 2,23% no mês
de julho, fecha-se o comportamento dos preços no perío-

do de 12 meses compreendido
entre junho de 2019 e julho de
2020. O IGP-M é eleito como
um dos principais indicadores
para reajustes contratuais por
ser divulgado ainda dentro do
mês de referência.
Para facilitar o cálculo do
novo aluguel, o Secovi-SP
(Sindicato da Habitação) divulga mensalmente o fator de

atualização, que, no caso, é
de 1,0927.
Para atualizar um aluguel
de R$ 1.500,00 em vigor até
julho de 2020, por exemplo,
multiplica-se R$ 1.500,00
por 1,0927. O resultado, R$
1.639,05, corresponde ao valor que o inquilino irá pagar
no final do mês de agosto ou
início de setembro.

6

BARRETOS, 07 de agosto de 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Barretos aplica a tributação correta em relação ao trabalho temporário
De acordo com a ASSERTTEM, muitas cidades já
realizam a taxação de acordo
com a legislação, mas ainda é necessário o trabalho de
orientação, já que o aumento
pode chegar até 1.539% em
casos de incidência incorreta
da base de cálculo do imposto
A prefeitura de Barretos está
aplicando corretamente a tributação em relação a base de cálculo do ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza)
sobre a contratação do trabalhador temporário, realizada por
intermédio de agências credenciadas pelo governo federal.
De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho
Temporário (ASSERTTEM),
que realiza um trabalho de
orientação junto aos municípios
brasileiros visando esclarecer a
aplicação tributária correta, em
casos de incidência incorreta da
base de cálculo do imposto, por
exemplo, o aumento pode chegar até 1.539%.
O levantamento da associação aponta que, além de Barretos, muitas cidades já realizam
de maneira correta a taxação
do imposto como Mogi das
Cruzes e Sorocaba (SP), Itajaí
(SC) e Araruama (RJ), além de
capitais como Curitiba (PR) e
Belo Horizonte (MG).
“Alguns municípios, por
absoluto desconhecimento dos
preceitos da Lei Federal do

Trabalho Temporário, e da determinação já contemplada por
ocasião da edição da Súmula
524 do STJ e pela Lei 13.429,
de 2017, que criou a terceirização e também modernizou
a lei do trabalho temporário,
acabam por bitributar a folha
de salários sem amparo legal.
Alguns municípios incluem
os direitos dos trabalhadores,
salário, FGTS, vale transporte
e outros tributos, como a Contribuição Previdenciária e contribuições devidas ao PIS e à
COFINS, e, ao próprio ISS, na
base de cálculo do ISS, como
se fosse serviço, quando, na
verdade, não é”, explica Marcos de Abreu (foto), presidente
da ASSERTTEM.
O dirigente da associação
explica ainda que, pelo serviço de intermediação e colocação, a agência de trabalho
temporário cobra da empresa
cliente uma taxa, denominada
taxa de administração, taxa de
colocação ou de serviço. Portanto, não é agência que presta serviços temporários, mas
sim o trabalhador temporário.
“O município deve tributar
a receita do prestador de serviço (valores que incrementam
o patrimônio do prestador,
elemento novo e positivo) e
não receita de terceiros, em
que esse tenha transitado pelo
caixa daquele. Ao cobrar o imposto sobre serviços com base

Centrais Sindicais farão
Dia de Luto nesta sexta-feira

no valor bruto da nota fiscal,
afrontam os princípios constitucionais que limitam o poder
de tributar, quais sejam, a legalidade, a capacidade contributiva e a vedação de instituição
de imposto com caráter confiscatório”, destaca Abreu.
De acordo com o presidente da ASSERTTEM, Barretos
e os demais municípios atendem corretamente o que é determinado no Decreto Federal
10.060/19, que regulamenta o
trabalho temporário.
“No parágrafo 1º do artigo
32 do decreto é definido que o
valor da prestação de serviços
consiste na taxa de agenciamento da prestação de serviço
de colocação à disposição de
trabalhadores temporários”,
explica Abreu.
PROJETO DE LEI
O tema também é abordado no projeto de Lei Complementar 154/2019, de autoria

do deputado federal Filipe
Barros (PSL), que está em tramitação na Câmara dos Deputados e representa um importante avanço e estímulo para o
trabalho temporário.
O documento prevê que o
ISSQN (Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza) incida
somente sobre a taxa de agenciamento, não incluindo na base
de cálculo do imposto, encargos
e benefícios que são do trabalhador temporário e não da agência
que viabiliza a contratação.
Na justificação do projeto,
o deputado defende que “no
tocante às agências de trabalho temporário, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu,
em sede de recurso repetitivo,
entendimento também consolidado posteriormente na Súmula 524 do mesmo tribunal,
que a incidência do ISS deve
se dar apenas sobre o valor da
comissão a elas devidas”.

Retorno às aulas exigirá debate
transparente e novas estratégias educacionais
O debate sobre a possibilidade da volta às aulas, em meio
a uma grave pandemia, precisa
ser entendido como algo muito
além dos cuidados de higienização e protocolos estabelecidos
pelas autoridades sanitárias.
Para a consultora educacional e psicóloga, Carla Jarlicht,
é preciso dar maior atenção aos
aspectos emocionais, tanto de
professores quanto de alunos,
estabelecendo uma nova estratégia que deverá surgir de um
debate transparente entre todos
os envolvidos: estabelecimentos, pais, alunos, professores,
poder público e sociedade.
“Serão muitos os desafios.
E vão dos aspectos estruturais
e organizacionais da escola,
que deverá atender aos protocolos, aos aspectos emocio-

nais, que envolvem não só o
acolhimento dos alunos como
também o das famílias. Todos estão, em alguma medida, sensíveis a tudo que vem
acontecendo e, de certa forma, inseguros, ansiosos e um
tanto esperançosos com o que
está por vir”, afirma Jarlicht.
Para ela, o retorno ao ensino
presencial demandará do professor novas estratégias para a
reinvenção tanto das relações
afetivas quanto do trabalho
pedagógico em si, repensando
os projetos, de acordo com a
avaliação diagnóstica dos alunos, contemplando novos encaminhamentos, além de outros
combinados para a rotina, que
será inteiramente diferente.
“Essa nova realidade será
um grande desafio para todos na

escola, sobretudo para os professores que são o porto seguro dos
alunos, suas famílias e coordenação. Portanto, o acolhimento
deve também se estender a eles.
Gestores e coordenadores precisam estar abertos para ouvir esses profissionais nas suas demandas e trabalhar em parceria”.
Carla Jarlicht lembra que a
escola é um lugar de encontro. E
que seria fundamental criar um
espaço para diálogo transparente com as famílias e a comunidade para que, juntos, possam pensar sobre esse retorno às aulas e
sobre como viabilizar a prática
de tais protocolos.
“Discutir, ponderar, acalmar
as angústias, alinhar as expectativas e planejar soluções possíveis.
Mais do que nunca, num contexto como a de uma pandemia, pre-

cisamos pensar coletivamente,
compartilhando a responsabilidade entre todos os envolvidos”,
salienta a psicóloga.
A especialista destaca, citando o educador português
José Pacheco, que “escola não
é edifício; escolas são pessoas”.
“Sendo assim, para além
de todos os cuidados de higienização, que são importantíssimos, temos que focar na
saúde emocional de crianças e
adultos. A situação vivida ainda é delicada sob muitos aspectos e, sobretudo, o aspecto
emocional. Muitas e diversas
foram as perdas. Não podemos fechar os olhos para isso.
Não será possível continuar de
onde havíamos parado, como
se tudo tivesse sido um feriado
prolongado”, resume Jarlicht.

possuir deficiências de grau
moderado ou grave, excluindo-se as de grau leve.
Na prática, isso significa
que o benefício só estará disponível para pessoas com deficiência que causem comprometimento parcial ou total das
funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança
da direção veicular, acarretando
o comprometimento da função
física e a incapacidade total ou

parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membros, paralisia cerebral,
membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as
que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções.
Para o professor dr. Marcelo Válio, especialista no direito
de pessoas vulneráveis, trata-se de total retrocesso às pessoas com deficiência que estão
sendo constantemente ameaçadas na perda de seus direitos
arduamente conquistados.
“O novo convênio fere o
princípio da igualdade, pois
trata iguais de forma desigual.
Fere também o princípio da

dignidade da pessoa humana
e eventualmente o princípio
do direito adquirido”, afirma.
A medida, no entanto, pode
ser revertida, visto que os convênios só passam a ter validade a partir do momento em são
ratificados ou não pelo Poder
Executivo de todos os Estados
Federados nos 15 dias após
sua publicação, conforme o artigo 4º da Lei 24/75.
“Por isso é indispensável
que as pessoas com deficiência exijam dos governadores
de seus Estados e deputados
estaduais que não ratifiquem
o convênio ICMS 59/20, conforme o disposto no artigo 4º
da Lei Complementar 24/75,
com intuito pleno de dar continuidade à regra atual que,
em regra, é mais favorável às
pessoas com deficiência”, finaliza Válio.

Pessoas com deficiência têm novas
regras para comprar veículos

O Conselho Nacional de
Política Fazendária alterou o
convênio 28/12, que previa a
isenção de ICMS na venda de
veículos destinados a pessoas
com deficiência física, visual,
mental ou autista.
O novo convênio, 59/20, de
30 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial da União
da última segunda-feira, 3 de
agosto, prevê que isenções só
devam acontecer para quem

As Centrais Sindicais
(CUT, Força Sindical, UGT,
CTB, Nova Central, CSB,
CSP/Conlutas, Intersindical,
Intersindical/Instrumento de
Luta, CGTB e Central Pública) estão organizando um Dia
de Luto e de Luta para protestar e alertar a sociedade sobre
as “medidas equivocadas e
desastrosas do governo Bolsonaro, que desorganizaram
e confundiram as ações de
enfrentamento à pandemia da
Covid-19, colocando o país
na iminência de atingir 100
mil óbitos nesta semana”, segundo os sindicalistas.
Diante disso, nesta sexta-feira, 7 de agosto, as Centrais
Sindicais e suas entidades filiadas (sindicatos, federações
e confederações) irão realizar
atos, protestos e paralisações
em todas as regiões do Brasil.
Em milhares de fábricas,
trabalhadores ficarão parados
por 100 minutos; em algumas cidades, os sindicalistas
acenderão velas e colocarão

cruzes em locais públicos.
“Há também uma campanha
incentivando os brasileiros a
colocarem pano branco nas
janelas como forma de lembrar a situação que atravessamos”, apontam as centrais.
“Vale ressaltar que, além de
ter contribuído para a perda de
milhares de vidas, o descaso
e o descontrole com os quais
o governo tratou a pandemia,
lançaram o Brasil numa das
maiores crises econômicas e
sociais de toda a sua história,
com a extinção em massa de
empregos e de empresas”, dizem as centrais em nota.
As Centrais Sindicais vão
cobrar, também, a manutenção
do auxílio-emergencial de 600
reais até dezembro de 2020,
fortalecimento do SUS (Sistema Único do Saúde), ampliação das parcelas do seguro-desemprego, mais equipamentos
de proteção individual e coletivo para as categorias essenciais, e mais créditos para as
micros e pequenas empresas.

Com CPMF, sem FGTS:
Guedes quer prejudicar
trabalhador duas vezes
Para aprovar o novo imposto sobre transações digitais, no mesmo modelo da
extinta CPMF, o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
quer retirar mais direitos dos
trabalhadores. A ideia é reduzir a tributação que as empresas pagam sobre os salários
dos funcionários, incluindo o
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, Paulo Guedes
quer diminuir de 8% para
6% o valor dos salários que
é depositado pelas empresas
nas contas do FGTS e cortar
metade dos encargos referentes ao Sistema S.
Em entrevista à Rádio
Brasil Atual, o diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto
Júnior, afirma que o governo
Bolsonaro tenta descapitalizar
o fundo e extingui-lo. O especialista aponta que essa ideia
mantém a regressividade do
sistema tributário do Brasil,
ou seja, o pobre continuará
pagando mais que o rico.
“Quando falamos sobre a
retirar contribuição das empresas ao FGTS, que é uma
poupança compulsória, o governo retira recursos da população. Os trabalhadores de
carteira assinada perdem duas
vezes. De um lado, ficam sem
o recurso quando poderiam
retirá-lo. E ainda vão perder

mais, já que pagarão mais
impostos à CPMF. Na outra
ponta, quem se beneficiará
são as empresas”, criticou.
GOVERNO ANTIPOVO
Guedes ainda quer acabar
com a contribuição das empresas ao INSS do trabalhador que ganha até um salário
mínimo, de R$ 1.045, o que
custaria de R$ 25 bilhões por
ano aos cofres da União.
Atualmente, os empresários
pagam alíquota de 20% sobre
os salários como contribuição à
Previdência. Entretanto, a proposta é reduzir para 10%.
“A gente vê que o governo não tem proposta de
reforma tributária, ele vai se
adequando às negociações
no Congresso. Enquanto ele
tenta impor a CPMF, vai
tentando o apoio dos empresários, tirando recursos dos
que menos tem”, acrescenta
Fausto Júnior.
O diretor técnico do Dieese afirma ainda que reduzir o
valor depositado no FGTS
pode causar outro problema.
“Ele também pesa no valor
da multa da demissão do trabalhador sem justa causa. O
valor da multa é relativo ao
que foi depositado no fundo, ou seja, o trabalhador
receberá menos. Isso facilita
ainda mais o processo de demissão dos trabalhadores em
geral”, critica. (Fonte: RBA)
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Rede Municipal terá recesso
escolar de 10 a 21 de agosto
Aulas online pelas plataformas digitais e pela TV voltam em 24 de agosto
Alunos e professores da rede
municipal de educação terão
uma pausa nas aulas que vem
acontecendo em sistema online,
em decorrência da suspensão
de atividades presenciais, atendendo recomendações de saúde
para prevenir a transmissão da
pandemia Covid-19.
O recesso, que acontece de
10 a 21 de agosto, atende uma
reivindicação dos pais e responsáveis pelos alunos.
A secretária municipal de
Educação, Valéria Recco, explicou que desde o início das
aulas remotas tem-se notado
que tanto os pais e responsáveis pelos alunos, quanto os
alunos e os professores estão
se empenhando para manter a
qualidade da Educação que é
característica do município.
“As aulas remotas tem surtido efeito positivo na educação, mas também tem exigido
esforços extras das famílias.
Professores tiveram que se
adaptar ao novo estilo e isso é
bem cansativo. Por isso, uma
pausa é necessária neste momento”, ressaltou.
As aulas gravadas pelos
professores são apresentadas
na TV local, a Vale TV pelo
canal 32.1, e são também dis-

ponibilizadas nas plataformas
digitais da Secretaria Municipal de Educação, assim como
no canal do YouTube.
Os educadores utilizam
os aplicativos de mensagens
para acompanhar o desenvolvimento de cada aluno e das
turmas, fornecendo orientações aos alunos, pais e responsáveis legais, para o desenvolvimento das atividades.
“Nossos professores e alunos fizeram um maravilhoso
trabalho nos últimos meses.
Esse recesso é uma boa oportunidade para descansarem
e recarregarem as energias,
para o retorno às aulas remotas no dia 24 de agosto. Con-

tamos com a participação de
toda comunidade escolar para
que o retorno aconteça com
muito vigor e responsabilidade”, disse Valéria Recco.
O Calendário Escolar de
2020 foi readequado para
garantir o cumprimento do
mínimo da carga horária estabelecida conforme MP nº.
934/2020 e demais normatizações diante da respectiva
excepcionalidade.
No período de recesso serão
transmitidas reprises de conteúdos essenciais para o aprendizado, caso os alunos queiram
aproveitar a oportunidade para
reforçar o conteúdo ou colocar
as atividades em dia.

Escolas estaduais registram
aumento de 60% nos pedidos
de transferências de alunos

As escolas estaduais de
São Paulo registraram um aumento de 60% nos pedidos de
transferências de alunos que
estavam em escolas particulares entre abril e junho.
Ao todo, foram 13.287 solicitações, quase 5 mil a mais
do que no mesmo período do
ano passado.
Nos colégios do estado,
que engloba alunos do ensino
fundamental e médio, o crescimento dos pedidos chegou
a 98% no último trimestre em
comparação aos mesmos três
meses do ano passado.
Em 2020, 7.439 pedidos

foram contabilizados, 2.371
somente em maio. Ano passado, entre abril e junho, as
solicitações totalizaram 3.762
novas transferências.
O secretário executivo de
Educação, Haroldo Corrêa,
afirmou à Rádio Bandeirantes
que o número gera certa preocupação, mas garante que todos
os estudantes que estão buscando a mudança de matrícula pela
internet serão acolhidos.
“Isso reflete as dificuldades que as famílias estão tendo de pagar a escola e nessa
situação, eles buscam a escola
pública. Claro que preocupa,

mas nós temos absoluta segurança de que todos serão atendidos”, disse Corrêa.
Atualmente, dentro do
Centro de Mídias, plataforma
digital de ensino do estado, assim que a transferência é efetivada, o aluno recebe acesso à
sala virtual da turma específica
do ano dele e aos professores
da escola onde vai estudar presencialmente no futuro.
REDE PRIVADA
Já o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo aponta que
essa migração ainda é pequena
se analisado o número absoluto de alunos na rede privada.
Segundo o presidente Benjamin Ribeiro, os grandes problemas são a inadimplência,
que chega a 10% no estado, e
a educação infantil.
“São Paulo tem 2 milhões
e 400 mil alunos matriculados
na rede privada e 24% dos
alunos matriculados no ensino básico hoje estão na rede
privada. O problema maior
está na educação infantil. A
gente acredita que de 60% a
80% dos alunos de 0 a 3 anos
e 11 meses saíram da escola
particular”, disse Ribeiro.

São Paulo é o primeiro estado do Brasil a
homologar o novo currículo do ensino médio
O governo paulista anunciou na última segunda-feira
(3) a homologação do novo
currículo para o ensino médio
em São Paulo. A lei de reforma
do ensino médio foi sancionada em 2017 e o currículo foi
aprovado em julho, por votação
unânime, pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo.
O novo currículo terá 12
opções de cursos, os itinerários
formativos, e permitirá aos alunos escolher as disciplinas com
as que mais se identifiquem. A
previsão é de que o currículo
seja implementado progressivamente aos alunos da 1º série
do ensino médio em 2021. Em
2022, para os estudantes da 2º
série e, consequentemente, para
a 3ª série no ano de 2023.
ESTRUTURA
DO CURRÍCULO
O currículo do ensino médio paulista está estruturado
em 3.150 horas, distribuídas
em um período de três anos.

Do montante total da carga horária, 1.800 horas são destinadas à formação básica e o restante, 1.350 horas, é referente
aos itinerários formativos.
Na formação geral básica,
os estudantes terão os componentes curriculares divididos
em áreas de conhecimento
como linguagens e suas tecnologias (língua portuguesa,
artes, educação física e língua
estrangeira); matemática; ciên-

cias humanas e sociais aplicadas (história, geografia, filosofia e sociologia); e ciências
da natureza e suas tecnologias
(biologia, química e física).
Na carga horária referente
aos itinerários formativos, o
estudante precisa escolher uma
ou duas áreas de conhecimento
da formação geral para aprofundar seus estudos, ou ainda,
a formação técnica e profissional para se especializar.
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