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O FIM DA OPERAÇÃO LAVA JATO E O CRESCIMENTO DO MOVIMENTO “GARANTISTA” - “O advogado especialista em Direito Penal e Econômico e professor da PUC Campinas, Matheus Falivene, tece comentários sobre o fim da operação Lava Jato. Especialista acredita que o combate aos esquemas de corrupção
pelos órgãos institucionais punitivos continua no Brasil, mesmo com o esvaziamento da força tarefa. Segue.
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Aulas na rede municipal recomeçam
na próxima segunda-feira
A secretaria municipal da
Educação confirmou o cronograma de volta às aulas para
o ano letivo de 2021 na rede
municipal de ensino.
O retorno das atividades escolares acontecerá na proxima
segunda-feira, dia 22 de fevereiro, de forma gradual e escalonada dos alunos estudantes da
Educação Infantil (4 a 5 anos) e
Ensino Fundamental I e II.

De acordo com a secretária,
Jéssica Santos, esse retorno foi
organizado de uma forma que
visa a garantia da presença efetiva e segura dos estudantes.
“O retorno presencial é
facultativo aos pais, nos termos do Plano São Paulo, mas
destacamos que é de extrema
importância a presença da
criança para a realização das
avaliações diagnósticas; uma

vez que elas são essenciais
para a construção da proposta
de recuperação da aprendizagem” salientou a secretária.
As aulas serão iniciadas
pela recreação e pré-escola
de forma gradativa, alcançando progressivamente todas as
etapas (berçário e maternal),
conforme planejamento prévio, realizado por cada unidade escolar.

Transporte universitário tem
cadastramento em andamento

Secretarias se unem em
grande operação de Zeladoria
Urbana no bairro Luís Spina

Equipes das secretarias
municipais de Meio Ambiente e Obras, além do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
e da empresa Shalon, realizam
desde a quinta-feira, 18, uma
grande ação de zeladoria urbana no bairro Luiz Spina.
Serão realizados trabalhos
de roçadas, cortes de árvores,
retirada de entulhos, limpeza
completa de vias, sarjetas e
calçadas, entre outras ações.
Os trabalhos terão sequência
nesta sexta, 19.
Segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Zecão Falleiros, é uma

ação de saúde pública, uma vez
que o mato e o lixo acumulados
no entorno acaba se tornando
um ambiente propício para a
proliferação de mosquitos, escorpiões, ratos e outros insetos
e animais, que são transmissores
de diversas doenças.
O secretário chama a atenção ainda para a conservação
do local. O poder público está
cumprindo sua parte, mas “é
preciso que a população colabore e faça a sua parte, se conscientize que o lixo jogado em
locais inadequados, retornam
para dentro das residências em
forma de doenças”, salientou.

A secretaria municipal de Educação promove o pré-cadastramento e levantamento de demanda dos
estudantes que utilizarão o transporte fretado para cursos técnicos e universitários em 2021 em outras
cidades. Para fazer o cadastramento, os interessados deverão dirigir-se ao Setor de Transporte Escolar e
Universitário que atende no CEMUP, localizado na avenida 3 n° 1280 (entre ruas 30 e 32) ou pelo Whatsapp
(17) 99242-9839, das 8 às 12 horas. A secretaria informa que a demanda de veículos a serem disponibilizados depende do necessário cadastramento do aluno, especialmente tendo em vista a epidemia do Covid-19.
Assim, a secretária Jéssica Maria Santos pede que os interessados se mobilizem e façam o cadastramento.

Paula Lemos conquista Certidão
Negativa de Débitos Estaduais
A prefeita Paula Lemos,
anunciou e compartilhou em
suas redes sociais na tarde desta
quinta-feira, 18 de fevereiro/21,
uma grande conquista para Barretos: a Certidão Estadual Negativa de Débitos. “Agradeço
a Deus em primeiro lugar, pois
conseguimos que aceitassem
nossa justificativa em relação à
Educação para liberação desta
certidão tão importante para o
Município”, ressaltou.
No documento (CRMC número 84_1577858280), o Estado certifica que o Município de
Barretos está inscrito no Sistema Integrado de Convênios do
Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 52.479 de
14 de Dezembro de 2007. Para
fins de celebração de convênio
o presente Certificado substitui
os documentos relacionados nos
artigos 5º, inciso VI, 8º, incisos
I a VI, do Decreto nº 59.215, de
21 de Maio de 2013, e no artigo
27, alínea c, da Lei Federal nº
8.036, de 11 de maio de 1990.
O secretário municipal de
Finanças, Fernando Oliveira
Soares explicou que a falta da
Certidão Negativa de Débitos
Estaduais, devia-se ao não pagamento de obrigações federais

e estaduais e o cumprimento da
legislação, que não estavam sendo feitos pela gestão passada.
O Secretário relatou que as
questões relativas ao FGTS, PASEP, precatórios, cumprimento
da lei de Responsabilidade Fiscal e principalmente o não cumprimento da aplicação de 25%
da receita líquida de impostos,
na área da Educação (artigo 212
da Constituição Federal), eram
pontos que estavam travando a
liberação da Certidão.
“Havia uma pendência de
100% nesta questão gerada pela
gestão anterior. Logo que a prefeita Paula Lemos assumiu o Governo, mais precisamente no dia
14 de janeiro, dois itens já haviam
sido regularizados, mas faltavam
os demais, que com muito empenho esta administração conseguiu
fazer. Para isto foi necessário o
pagamento de R$ 5.434.211,27,
pagos até o dia 17 de fevereiro/21”, afirmou Fernando.
Ele completou ainda, informando que sobre a situação da não aplicação de verba
para a Educação, no mínimo
constitucional fixado, foi feita
uma justificativa pela prefeita
Paula Lemos, que foi aceita
pelo Governo Estadual, que

flexibilizou a pendência.
A Prefeita disse, que a partir de agora a cidade está efetivamente regularizada junto ao
Estado, podendo retomar e celebrar convênios. “Ainda falta a
regularização junto ao Governo
Federal que estamos trabalhando
para conseguir, mas Deus já nos
mostrou quão é sua bondade e
nos deu o caminho. Quem trabalha sempre alcança. Estou muito
feliz e tenho certeza que nossa
equipe, que tinha algum tipo
de pendência sobre convênios,
como nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Maria
Adélia, em relação ao Banco do
Povo, pode comemorar. Hoje é
um dia muito feliz”, frisou.

Equipe do setor de Controle de Vetores
faz ações no Ibitu e Alberto Moreira
A
secretaria
municipal de Saúde, por meio do setor de Controle de
Vetores, trabalhou
na quinta-feira, dia
18, no Distrito de
Ibitu, fazendo o
trabalho de casa
a casa, visando
orientar os moradores locais e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Nesta sexta-feira, 19, as equipes trabalharão no distrito de Alberto Moreira. O secretário municipal de Saúde, Kleber Rosa,
afirmou o compromisso da prefeita Paula Lemos, não só com as pessoas que residem no perímetro urbano,
mas também nos distritos rurais. “Todas as pessoas são prioridade neste governo”, ressaltou o secretário.

Projeto
APL Saúde
está com
inscrições
abertas em
Barretos
Ação é realizada
em parceria
do Sebrae-SP,
Hospital de
Amor e Ircad
América Latina
As empresas de toda a
cadeia do setor de saúde de
Barretos podem se inscrever para participar do Projeto APL Saúde, uma parceria do Sebrae-SP, Hospital
do Amor e Ircad. O projeto
prevê uma série de ações,
como cursos de gestão da
inovação e indústria 4.0.
As inscrições são gratuitas.
Em 2020, Barretos foi reconhecida como APL (Arranjo
Produtivo Local) da Saúde
com o objetivo de fomentar
e fortalecer negócios locais
por meio de capacitação e
ações de inovação para aumentar a competitividade
das empresas. “A criação
do Projeto APL Saúde vai
justamente contribuir para
o desenvolvimento das empresas. É um trabalho que
está sendo realizado em
parceria para trazer discussões importantes e atualizadas para o setor”, destaca o
gerente regional do Sebrae-SP Rafael Matos do Carmo. No dia 11 de fevereiro
foi realizado o lançamento
do projeto com a participação de empresas da cadeia
de saúde da cidade, universidades e poder público. A
próxima ação será o curso
sobre gestão da inovação,
que será realizado a partir
do dia 22 de março, das 19
às 23 horas. A programação ao longo do ano ainda
inclui curso sobre indústria
4.0, eventos sobre idéia
inovadora, design thinking,
formação de times, captação de investimento, entre
outros. A adesão ao projeto
pode ser feita pelo telefone
(17) 3321-6470.
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Editorial

O fim da Operação Lava Jato e o
crescimento do movimento “garantista”
O advogado especialista em Direito Penal e Econômico e professor da PUC Campinas, Matheus Falivene, tece
comentários sobre o fim da operação Lava Jato. Especialista acredita que o combate aos esquemas de corrupção
pelos órgãos institucionais punitivos continua no Brasil, mesmo com o esvaziamento da força tarefa. Segue.

Amplamente conhecida e
midiática, a Operação Lava
Jato foi responsável por desvendar enormes esquemas de
corrupção no país, recuperar
bilhões de reais desviados dos
cofres públicos, além de prender políticos, empresários e
congressistas poderosos.
Mas os erros e excessos
cometidos por seus integrantes durante a condução das investigações foram revelados,
o que acabou por esvaziar
quase que por completo a for-

ça da operação.
Acredito que, mesmo com
o esvaziamento da Lava Jato,
o combate aos esquemas de
corrupção deve continuar normalmente no Brasil.
A operação teve um papel
relevante na história e consolidou uma jurisprudência favorável ao combate à corrupção,
mesmo diante de toda a resistência que sofreu. Aliás, é importante destacar que o combate aos crimes econômicos vem
se intensificando desde meados

da década de 1990 e a operação
Lava Jato representou apenas o
ápice dessa evolução.
O desmantelamento da
força-tarefa deverá causar
poucos efeitos práticos no
combate à corrupção, quando abordamos o curto prazo.
Mas, no médio e longo prazo
o movimento “garantista”,
que aparenta estar surgindo
no Brasil, pode ganhar força e
conseguir reverter esses avanços conquistados.
Apesar da suposta influência do presidente Bolsonaro em
enfraquecer a Lava Jato no processo legislativo, acredito que o
desmantelamento da operação
se deu em razão dos excessos
de seus próprios membros, que
na tentativa de obter a punição
criminal dos acusados a qualquer custo, violaram direitos e
garantias fundamentais.
Minha opinião é que a
Lava Jato cumpriu um papel

importante no desenvolvimento do combate à corrupção no Brasil, mas os próprios
excessos cometidos pelos
seus integrantes ocasionaram
a sua derrocada.
O receio de que o avanço
do movimento “garantista”
faça com que o Brasil retorne
a um cenário não tão antigo,
de impunidade total com os
criminosos do colarinho branco, não tem justificativa.
O Brasil, apesar de tudo,
possui instituições repressivas
sólidas. Nos últimos anos, a
Polícia e o Ministério Público
evoluíram muito e se tornaram
mais aptos ao combate aos crimes do colarinho branco.
Dessa forma, mesmo que
ocorram modificações legislativas que tornem nosso sistema
processual penal mais “garantista”, os órgãos punitivos já estão mais capacitados a realizarem investigações complexas.

Opinião

Riscos das pirâmides financeiras

EXPEDIENTE

As pessoas, as famílias,
estão cada vez mais com o orçamento apertado, com muitas
contas a pagar e sobrecarregadas com a volta da inflação.
Nesse momento, surgem oportunidades e surgem também perigos, como os casos das famosas pirâmides financeiras.
A pirâmide financeira é
um esquema onde um grupo
de pessoas oferece vantagens
para, geralmente, pessoas leigas ou que têm pouco conhecimento na área.
São oportunidades de entrar em um esquema com pouco dinheiro, às vezes nem tão
pouco, e ter um retorno rápido, muito acima de qualquer
outro tipo de investimento,
como, por exemplo, aplicações financeiras. E muita gente cai nesses golpes. Essa é a
melhor palavra para caracterizar esses esquemas.
Infelizmente, esse tipo de
negócio, esse tipo de fraude,
cresceu ainda mais nos tempos da pandemia. Pessoas
com dificuldades financeiras
recebem essas ofertas, mui-
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tas vezes, de amigos ou por
whatsApp com o discurso de
que uma certa pessoa entende
muito de finanças, de economia, de negócios mas, na realidade, é apenas um esquema
fraudulento que cedo ou tarde
vai estourar, e pessoas leigas
ou desempregadas acabam
sendo prejudicadas.
Portanto, seguem alguns
pontos importantes para você
identificar se é ou não uma pirâmide financeira.
Primeiro ponto: “quando
a esmola é demais, o santo
desconfia”. Se alguém está
oferecendo uma oportunidade de negócio, rendimento ou
até mesmo de investimento
com retorno rápido, acima do
normal, desconfie, porque o
verdadeiro investimento leva
tempo e não rende tanto. Então, é preciso desconfiar.
Segundo ponto: é importante pedir documentos, certidões,
CNPJ, CPF, fazer uma investigação mínima dessa empresa,
da pessoa que está oferecendo
o serviço financeiro. E aí, você
pode ter uma noção se essa
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VALORES INVERTIDOS 1
“Fiquei sabendo pela internet que existem estudos
e publicações os quais informam que homossexualismo
estaria atrelado a pedofilia”.
A frase foi publicada pelo
policial militar da reserva,
Anderson Munhoz, em seu
perfil do Facebook e, posteriormente, apagada. Porém,
a publicação viralizou nas
redes sociais.

VALORES INVERTIDOS 2
O 3º sargento está incomodado com o projeto de
lei do ex-vereador Raphael
Dutra (PSD), que tramita na
Câmara Municipal de Barretos, que cria a “Semana
da Cidadania LGBTQI+”. Na
semana de 17 de maio de
todos os anos, a prefeitura
promoverá palestras, debates e atividades, com o objetivo de divulgar direitos e
combater a homofobia.
VALORES INVERTIDOS 3
Munhoz ainda questiona “onde estão as entidades
que deveriam brigar com
essas idéias malucas”, como
igrejas e o povo cristão. O
militar espera que os vereadores pensem bem antes de
aprovar o projeto de lei.
VEREADOR VIVO
Lupa (PRTB) quer saber
quais os valores recebidos e
gastos pelos cemitérios municipais nos últimos 4 anos.

pessoa tem processo judicial,
nome sujo no SPC. É importante ter essa informação.
E muita calma nessa hora.
Não tenha pressa. Golpistas geralmente apelam para emoção
e para a pressa. Fique atento a
frases do tipo: “tem que ser rápido, se não você vai ficar de
fora, vai perder a oportunidade
de ter um futuro melhor”. Isso
significa um apelo às suas emoções, muitas vezes já fragilizadas pelo aperto financeiro.
Terceiro ponto: se algum
amigo seu teve retorno financeiro com essa pessoa, não
significa que você terá. Isso
também é um ponto muito importante. Os esquemas
de pirâmides financeiras, às
vezes, se arrastam por anos
e anos a fio, e mais e mais
pessoas passam a acreditar
que aquilo funciona, até que,
num determinado momento,
a pessoa que diz honrar os
pagamentos, desaparece com
o dinheiro de todos. Então, o
fato de algumas pessoas terem
recebido dinheiro, não significa que você receberá.
Quarto ponto: verifique a
qual instituição financeira essa
pessoa está ligada, se tem uma
conta bancária, se está ligada
a uma corretora, se tem uma
empresa registrada na Receita

Federal e Junta Comercial do
Estado. Ela tem um contrato
social? Logo, é muito importante, inclusive, verificar fisicamente onde está localizada
(endereço, escritório).
Procure também verificar informações sobre ela com as autoridades competentes. Se você for
leigo no assunto, pode ter auxílio
de um contador, de um economista, de um administrador.
Não tenha receio. Peça
ajuda às pessoas mais próximas a você, para investigar
essa empresa, antes de colocar o seu dinheiro suado em
mãos desconhecidas. “O seguro morreu de velho”.
Bruno Cunha
Missionário da Comunidade
Canção Nova, é economista,
com 20 anos de experiência
em Finanças, Macroeconomia,
Mercado Financeiro,
Educação Financeira, Finanças pessoais e Administração
Financeira e Orçamentária.

PERCORRENDO O TRECHO
Em busca de verbas para
a cidade, Paula Lemos (DEM)
entregou demandas de Barretos ao senador Major Olímpio
(PSL) na segunda-feira (15).
Ainda levou pedidos para o
deputado estadual Fausto Pinato (Progressistas) e para a
senadora Mara Gabrilli (PSDB).
UMA GRANDE MÃE
Elaine Pereira Gomes foi
acolhida para debaixo das
asas do deputado estadual,
Sebastião Santos (Republicanos). Servidora do SAAE,
ocupou a direção da autarquia a partir de 1º de março
de 2019. Agora está designada na Secretaria Municipal de
Defesa Civil.
DE OLHO NA VACA
Vereador Paçoca (SD)
quer saber qual a situação
da “vaca mecânica” que embalava leite e sucos para a
merenda escolar. Também
pediu informações a respei-

to da padaria municipal que
servia pães para alunos e
servidores municipais.
CIRCULOU
A Expresso Itamarati circula atualmente com 12 ônibus em Barretos. A empresa
começou a operar em 1º de
fevereiro após assinatura
de contrato emergencial.
Outras 4 novas linhas estão
em experimentação e teve 4
passageiros num dia e 1 no
outro. Antes, a Viasa disponibilizava 7 veículos.
FICHA CORRIDA 1
Professor Adilson, do PL,
tem 53 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de diretor de estabelecimento de
ensino e tem superior completo. Ele tem um patrimônio
declarado de R$ 120.000,00.
FICHA CORRIDA 2
Rodrigo Malaman, do
PSDB, tem 38 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de advogado e tem superior completo. Ele tem um
patrimônio declarado de R$
1.239.396,91.
PARABÉNS PARA ELE
O médico Salim Curiati
completou 93 anos no sábado (13). Teve 10 mandatos de deputado estadual;
foi prefeito de São Paulo
entre 1982 e 1983 indicado pelo então governador
Paulo Maluf (Progressistas)
e um mandato de deputado federal Constituinte
(1987 - 1990).
FATURANDO AS PRÉVIAS
A história de João Doria
(PSDB) vem sendo escrita
por vitórias na prefeitura de
São Paulo e no governo paulista. Tomar um ‘chega prá lá’
dos emplumados tucanos
não significa que não possa
faturar as prévias presidenciais de 2022, assim como
aconteceu em 2016 e 2018.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Maravilhas nunca faltaram ao mundo; o que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las.” (Mário Quintana)

Ronaldo Garcia deixou a terra do peão para curtir
vários destinos turísticos no Brasil, em suas merecidas
férias. Um dos click’s do Conselheiro Técnico da Cannes
Peugeot, foi na Praia dos Carneiros em Recife/PE.
O também DJ, encerra seu roteiro na capital paulista revendo
amigos. Na segunda feira (22) no dia do níver, Ronaldo
já estará no Barretão com amigos e familiares. Parabéns!

A quinta-feira (18) foi de muitos cumprimentos em torno de
Yader Castro. O Psicólogo clínico do trânsito e neurocientista,
comemorou a data ao lado de amigos especiais e familiares e
recebeu atenção mais que dobrada da mãe Cleusa, do irmão
Sérgio e da sobrinha Rebecca. Felicidades Yader!

Carol Domarascki está feliz da vida, pois será madrinha
de consagração de Maria Júlia Custódio Domarascki.
A jornalista já é madrinha de batismo do irmãozinho José
Carlos Domarascki Neto (Dominha). Uma responsabilidade
e tanto para a pequena loira que tem o amor e confiança do
irmão Conrado e da cunha Cátia. Muito bom!

Amanhã (20) é dia de Lizete Pedroso comemorar mais um
aniversário. A data será bastante festejada, recebendo
o carinho especial do maridão Paulo Fernando, dos filhos
Paulo Júnior e Lidiane, dos netos Gabriel, Maria Luiza e Heitor,
e as felicitações dos familiares e amigos. Parabéns Lizete!

Ontem (18) foi dia de festa em torno do empresário Bruno
Henrique Gonçalves, que completou mais um ano de vida. A
data foi regada de muitos mimos e paparicos pela mãe coruja,
Ana Lúcia, por sua vó Antônia, familiares e amigos. Parabéns!

Casal unido na prática esportiva. Vagner e Bruna Chiapetti
estão percorrendo muitos quilômetros na região dos lagos.
Bruna já é adepta a prática de exercícios, mas o médico precisou de um empurrãozinho da mulher para retornar as atividades, depois de quase 02 anos parado. Agora com a ajuda de
Bruna, o vereador recupera a boa forma física. Sucesso!

O médico veterinário e vereador Ricardo Rocha Bodinho,
brindou mais um aniversário quarta-feira (17). Na data
especial, Bodinho recebeu o carinho da esposa
Ariane (foto), dos filhos Felipe e Pedro, e as felicitações de
amigos e familiares. Parabéns! (foto: arquivo pessoal)
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POLÍTICA

Paula Lemos reúne-se com três deputados
para pedidos de emendas impositivas

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

VEREADOR VÍTIMA DE FAKE NEWS
Na terceira sessão ordinária de fevereiro do legislativo
barretense, o vereador Rodrigo Malaman (PSDB) contou
que foi vítima de fake news. O assunto foi esclarecido, segundo o edil. Mas, o caso foi registrado em Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.
O IDOSO CARLÃO DO BASQUETE
“Seremos os idosos de amanhã”, afirmou o vereador Carlão do Basquete (PSD), ao elogiar a criação da Vila Dignidade. E complementou: “Eu acho que estou na frente de alguns”.
VARRER AS RUAS DOS BAIRROS
A ampliação da varrição de ruas e avenidas nos bairros,
com a consequente geração de empregos, foi solicitada à prefeitura pelo vereador Raphael Silvério (PSDB).
RETIRADA DA ZONA AZUL
A retirada da zona azul ao redor da Santa Casa é uma das
reivindicações do vereador Fuad Daher (PSL). Suplente do
vereador Fabrício Lemos (PSL), ele substituiu o titular por
duas semanas. “Espero voltar mais vezes”, comentou.

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, reuniu-se na última
quarta-feira,com os deputados
estaduais, Ricardo Mellão, Daniel José e Heni Ozi Cukier, todos do partido Novo. Na oportunidade, a prefeita de Barretos
apresentou aos parlamentares
solicitações de emenda impositivas para a cidade.
“Tivemos excelente aco-

UEBE CRITICA DORIA E DEFENDE PRESIDENTE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) tem criticado sistematicamente o governador João Dória (PSDB) e defendido
as ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

lhida pelos três parlamentares que se prontificaram a
nos atender assim que possível. Nosso governo está empenhado em buscar soluções
para Barretos e essas emendas
são fundamentais para realizarmos obras, serviços e investimento em equipamentos
públicos para atender as pessoas”, enfatizou a prefeita.

DE CENTRO PARA HOSPITAL
A transformação do Centro Veterinário São Francisco de
Assis em Hospital para Animais, com atendimento 24 horas,
é defendida pelo vereador Ricardo Bodinho (PP). Aliás, o
vereador Eduardo do Mercado (REP) pediu a reforma do telhado onde está instalado o Centro Veterinário

Vereador Ricardo Bodinho busca
emenda parlamentar para o município
O vereador Ricardo Rocha
“Bodinho” (PP), juntamente
com a prefeita Paula Lemos,
visitou, em São Paulo, o deputado federal Fausto Pinato
(PP/SP), reivindicando emendas parlamentares, visando à
destinação de recursos financeiros para a Santa Casa de
Misericórdia de Barretos,e
para melhorias no município.
“O nosso município tem
feito esforços para oferecer
um serviço público de saúde
de qualidade, por isso, o empenho em buscar emendas parlamentares para a nossa Santa
Casa”, afirmou o vereador.

“Muitas outras benfeitorias para Barretos também virão e não mediremos esforços
para correr atrás”, concluiu.
Paula Lemos agradeceu a
atenção do deputado, que se
prontificou em atender a solicitação. “É necessário destacar
que, através destas iniciativas
e do estreitamento das relações políticas, acontece ainda
mais o fortalecimento de ações
e melhorias para todas as pessoas e para nossa cidade. Nosso governo está empenhado em
melhorar a situação fiscal, econômica, estrutural e social da
cidade”, ressaltou a prefeita.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional planeja
monitorar em tempo real obras conveniadas com os municípios
A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional
deu início à elaboração de um
projeto que prevê monitorar
em tempo real obras de infraestrutura que estão em andamento no Estado e que são
custeadas por convênios celebrados entre o governo de São
Paulo e as prefeituras.
A previsão é que no próximo mês diversas cidades paulistas já recebam os equipamentos de observação on-line
(câmeras) para os primeiros
testes e ajustes.
O objetivo da iniciativa é
contribuir no acompanhamento e no monitoramento de obras
que são de encargo dos municípios quanto à abertura de processo licitatório, contratação
das empresas responsáveis pelas intervenções e execução, a
fim de se evitar atrasos no cronograma de entrega das construções e paralisações.
As cidades, vale lembrar, são
ainda responsáveis pelas medições dos projetos. Ao Estado

cabe disponibilizar às prefeituras os recursos financeiros celebrados por meio de convênio.
“A intenção do governo de
São Paulo é fazer com que as
obras de nossos convênios,
que são investimentos do estado e de responsabilidade
das prefeituras na execução,
sejam paralisadas em razão
de entraves administrativos
ou por problemas no projeto”,
observa Marco Vinholi, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional.
Para tanto, câmeras serão
instaladas próximas dos locais onde ocorrem as obras,
permitindo que uma equipe
da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional
acompanhe o dia a dia e em
tempo real a evolução das intervenções.
Servidores do governo de
São Paulo também poderão
identificar de forma on-line
contratempos nos projetos em
tempo de saná-los.
Em reunião realizada entre

Vinholi, o diretor de Planejamento e Projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU),
Silvio Vasconcelos, e técnicos
dos dois órgãos, ficou acertado que, nas próximas semanas, as câmeras começarão a
ser instaladas em algumas cidades paulistas com obras em
andamento e que são financiadas por convênio. A CDHU
dará suporte às ações de monitoramento.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional contabili-

za atualmente cerca de 800
convênios em andamento no
Estado, que vão desde pavimentação asfáltica à canalização de córregos, passando por
construção de edificações de
diversas naturezas, como praças e viadutos, por exemplo.
A princípio, serão instaladas câmeras nas áreas externas de obras consideradas
de grande porte. Já as intervenções catalogadas como
de pequeno porte serão monitoradas por meio de imagens
captadas com drones.

ESPAÇO PARA AS MAGRELAS
Uma ciclovia ao longo da Avenida João Batista da Rocha
é reivindicada pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).
LUPA QUER SABER DAS MEDIDAS
O vereador Lupa (PRTB) questiona a prefeita Paula Lemos
(DEM) sobre quais as medidas efetivas que estão sendo tomadas para incentivar a vinda de novas empresas para Barretos.
EM TEMPOS DE QUARESMA...
... “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás” (Gênesis 3,19)

Assessora parlamentar da
senadora Mara Gabrilli
recebe prefeita de Barretos
A prefeita Paula Lemos,
em verdadeira maratona em
prol do interesse dos barretenses para solicitar emendas parlamentares de ajuda
ao município, foi recebida por
Thelma Charbel, assessora
da senadora Mara Gabrilli –
PSDB/SP. Os pedidos foram
recebidos e protocolados para
apreciação da senadora.
As solicitações visam à liberação de recursos financeiros para construção e aquisição de equipamentos de uso
da rede municipal saúde.
“É válido destacarmos que
frente ao atual cenário econômico em que se encontra
o país e o município, a cola-

boração da senadora trará
imensuráveis benefícios para
as condições de vida e saúde
das camadas menos favorecidas da população barretense”
enfatizou a prefeita.

Durante encontro em São
Paulo, Paula Lemos faz pedido
de emenda impositiva no
gabinete do senador José Serra
Em encontro realizado
na manhã desta quinta-feira,
18, no gabinete do senador
José Serra, de São Paulo, a
prefeita de Barretos, Paula
Lemos, solicitou ao chefe
de gabinete, Hideo Augusto
Dedini, emenda impositiva
para o município barretense.
“Fui cordialmente recebida
pelo chefe de Gabinete de
São Paulo do senador José
Serra, quando entregamos
nosso pedido. É a busca de melhorias para Barretos e essas emendas parlamentares muito vão nos ajudar”, salientou Paula Lemos.
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SAAE Barretos investe em infraestrutura na sede da autarquia

Prédio apresenta deficiências que serão sanadas na nova gestão
A sede do SAAE Barretos
passa por reestruturação física com o objetivo de oferecer
melhor espaço de trabalho e
segurança aos seus servidores e usuários. Esta é uma das
preocupações do governo de
Paula Lemos.
Detectou-se que o prédio
não tem o AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros) que atesta que uma vistoria foi feita pela corporação
e determina que a edificação
atende aos critérios de segurança, prevenção contra o incêndio e acessibilidade.
Em razão disso, a nova
gestão trabalha para regularizar o espaço e já solicitou uma
nova vistoria a fim de obter o
laudo e adequá-lo de acordo
com a lei vigente.
A nova gestão do SAAE,
assim que assumiu, solicitou
um laudo das instalações elétricas e civis após encontrar o
prédio com deficiências como
falta de mangueiras dos hidrantes e extintores, falta de
alarme de incêndio e luzes
de emergência indicando as

saídas para o caso de falta de
energia, problemas na parte
elétrica na sede que são as
mesmas da época da construção, a cerca de 30 anos atrás e
falha de dispositivos de acessibilidade para deficientes
físicos e cadeirantes. Os extintores e mangueiras nos hidrantes já foram recolocados.
As adequações começaram
com a substituição de paredes
e divisórias de madeira por
drywall, resistentes ao fogo
Foram instaladas paredes e
portas que auxiliam no combate às chamas, retardando a
dissipação do fogo e fumaça,
dando tempo, em caso de incêndio, para evacuação das
pessoas e o simultâneo atendimento do corpo de bombeiro.
Em breve, novos espaços
da sede da autarquia passarão pela mudança visando a
adequação ao disposto na tabela 6B do Decreto Estadual
63.911/2018.
“Para diminuir gastos com
energia e o calor irradiado pelo
sol, nas salas que recebem luz
solar na parte da tarde foram

instaladas películas de insulfilm nos vitrôs. Iniciamos a
reavaliação da parte elétrica
e a substituição das divisórias
de madeira. O objetivo é diminuir a carga de incêndio nesses
espaços evitando que seja necessária a instalação de rede
de sprinkler no prédio, que são
pequenos chuveiros hidráulicos ligados a um sistema de
bombeamento de água que, em
caso de incêndio, são ativados
para combater as chamas”,
disse a diretora administrativa,
Simone Buch.
Foi criada uma sala para a
diretoria corporativa e adquiridos móveis tendo em vista o
estado em que a mobília antiga
se encontrava, e pela falta de
mobiliário para alguns funcionários, além de proporcionar
um novo design ao ambiente.
Para que os servidores protejam suas motocicletas do sol e
da chuva foi criado um espaço
com área coberta. Os eletricistas
e jardineiros agora têm um local
para guardarem seus instrumentos de trabalho, já que na gestão
anterior eles deixavam nas ca-

çambas dos veículos.
Segundo Paula Lemos,
“pensar nas pessoas é também
adequar estruturas de trabalho
para que possamos dar segurança, mas também darmos
conforto para o servidor. O
servidor trabalhando bem, o
servidor bem cuidado é sinônimo de que o serviço será
bem prestado para a sociedade”, concluiu a prefeita.

IRCAD América Latina se prepara para
celebrar 10 anos de fundação no Brasil
Um dos maiores Centros
de Treinamentos em Cirurgia
Minimamente Invasiva do
Mundo, IRCAD, vai completar, em julho, 10 anos de presença no Brasil.
Filiado ao Hospital de
Amor, também referência
mundial no tratamento de
câncer, o centro acelerou a
educação médica de alta tecnologia em toda a América
Latina, treinando, até o momento, 12 mil alunos, de 33
países do mundo, que participaram de 268 cursos oferecidos pela instituição.
E para comemorar essas
conquistas, o departamento
de marketing começou a preparar ações alusivas à data,
como vídeo comemorativo,
decoração especial, livro reportagem, entre outras ações.
O presidente do Hospital de Amor e o diretor científico do centro, Henrique
Prata e dr. Armando Melani,
respectivamente, principais
responsáveis pela instalação
do IRCAD América Latina
no Brasil, em Barretos, juntamente com o coordenador
científico Luis Gustavo Ro-

Equipe que participou das gravações de vídeo comemorativo

magnolo, a gerente administrativa, Gabriela Pacheco, e
membros da equipe IRCAD
América Latina, já realizaram
as primeiras gravações do vídeo comemorativo.
O fundador e presidente do
IRCAD, médico francês, Jacques Marescaux, também fará
participação especial. Ainda
em alusão à data, será realizado um curso de cirurgia colorretal comemorativo, o primeiro realizado no IRCAD, em

julho de 2011, com programação e condições especiais.
Todas as ações estão sendo
coordenadas pela responsável
do marketing do Centro de
Treinamento, Adriana Leonardi, que destacou a importância do IRCAD no cenário
médico mundial e a mudança
da estratégia na comunicação
com a classe médica.
“Sempre à frente de seu
tempo, o IRCAD Barretos rapidamente se consolidou como

referência em medicina tecnológica, mesmo durante a pandemia, quando conseguimos
nos manter próximos dos médicos, ao transformarmos nossa
forma de comunicar para continuar oferecendo ensino médico de excelência quando eles
não puderam estar fisicamente
no Centro de Treinamento,
através de lives, cursos online,
podcasts. E essa série de realizações é um grande motivo de
celebração”, finalizou.

Sebrae-SP estimula o uso de
permutas para micro e pequenas
empresas reerguerem seus negócios
Parceria com a plataforma de permutas
multilaterais XporY.com busca reduzir o
custo de operação e possibilidade para que
empresas afetadas pela crise do novo coronavírus
possam escoar produtos e movimentar caixa

Após ser aprovada em
edital e processo rigoroso de
avaliação, a XporY.com passa
a ser plataforma credenciada
pelo Sebrae-SP para as micro
e pequenas empresas trocarem produtos e serviços.
O termo de parceria foi assinado no final de 2020 com expectativa de que seja um motor
para movimentar os pequenos
negócios, que tiveram em média
queda no faturamento de 40%
no Brasil após a pandemia.
A constatação foi da pesquisa “O impacto da pandemia
de coronavírus nos pequenos
negócios”, realizada pelo Sebrae entre 27 e 31 de agosto,
feita com 7.586 empresários
de pequenos negócios dos 26
Estados e Distrito Federal.
De acordo com o edital do
Sebrae-SP, as permutas são
uma forma de as empresas reduzirem o custo de operação
e uma possibilidade para que
os empreendedores possam
escoar a produção parada.
Também é uma forma de
potencializar a geração de negócios e de se promover a inclusão
digital de pequenos e médios
empreendedores, especialmente durante o período em que o
país ainda enfrenta a pandemia
do coronavírus. Apesar de a assinatura ser com o Sebrae-SP, o
contrato permite que o Sebrae
nacional e outros regionais façam a adesão imediata.

“É uma parceria que representa uma grande vantagem
para as micro e pequenas empresas, que é o nosso público-alvo. Podemos ajudar os
empresários a superarem esse
momento de adversidade”,
destaca o sócio-fundador da
XporY.com, Rafael Barbosa.
A XporY.com é uma plataforma digital de permutas
multilaterais em que empresas
e profissionais liberais podem
ofertar seus produtos e serviços
e fazer trocas. A cada venda, o
empreendedor recebe o valor
do produto em moeda digital
própria da plataforma chamada
X$, que tem valor equivalente
ao Real - ou seja, cada R$ 1,00
equivale a X$ 1,00.
Com o crédito, ele pode adquirir qualquer outro produto
ou serviço disponível na plataforma. Atualmente, 10 mil
membros usam a XporY.com.
A XporY.com não tem custo de adesão e não cobra anuidades e nem taxas de manutenção durante todo o processo.
“Somente na hora de consumir é que o permutante paga
uma pequena taxa de 10% em
real sobre o valor da compra”,
detalha Barbosa.
Os interessados podem
acessar a plataforma de permutas multilaterais por meio
de aplicativo, disponível para
Android ou iOS, ou pelo site
www.xpory.com.
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Secretaria faz mapeamento
do turismo rural no estado

Informações serão utilizadas em guia que será lançado no segundo semestre
Com o objetivo de criar
um Guia de Turismo Rural do
interior paulista, a Secretaria
de Turismo do Estado de São
Paulo (SeturSP) está fazendo o mapeamento de hotéis
fazenda, vinícolas, apiários,
fazendas de visitação, roteiros
regionais e outros atrativos.
Empreendimentos, destinos e regiões turísticas podem preencher um formulário
online que servirá como base
para o lançamento do Guia, o
que deverá ocorrer no segundo semestre de 2021.
O prazo para o preenchimento é até 11 de março e o sucesso da iniciativa depende diretamente do apoio de gestores
públicos municipais das áreas
de turismo ou agricultura.
Além do Guia de Turismo

Rural, as informações da pesquisa serão utilizadas em materiais promocionais, conteúdo para canais digitais, feiras
e eventos. As respostas também serão úteis para que a Secretaria desenvolva melhorias
para este modelo de negócio.
Donos de empreendimentos
rurais com apelo turístico interessados em se cadastrar devem
entrar em contato com a prefeitura de seu município para saber se o seu negócio atende aos
parâmetros do mapeamento.
É importante que a fazenda, por exemplo, possua
algum roteiro, infraestrutura
para recepção ou acomodação
dos visitantes e condição para
receber carros, ônibus turísticos e até pessoas com necessidades especiais.

Em 2020, 1,5 milhão de postos de trabalho
doméstico foram fechados. Apesar de ser a
segunda categoria mais beneficiada com o
auxílio emergencial, nenhuma medida de
preservação de empregos foi anunciada

Proprietários de veículos
com placa final 6 têm até
esta sexta para pagar o
IPVA 2021 sem desconto

Seade acompanhará
dados do turismo do Estado
Acordo com a Secretaria de Turismo permitirá
avaliar impacto econômico e empregos

A partir de abril o acompanhamento das atividades
econômicas e de empregos no
turismo contará com o reforço
técnico da Fundação Sistema
Estadual de Análises de Dados (Fundação Seade).
Por meio de um termo de
cooperação assinado com a
Secretaria de Turismo do Estado, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET) terá acesso aos estudos
globais, de todo o Estado, aos
recortes por região administrativa e por segmento de atividade. Na prática, o turismo fará
parte do painel de dados do
Seade, assim como a indústria,
o comércio e os serviços.
Para o secretário estadual de
Turismo, Vinicius Lummertz, a
iniciativa vai agregar subsídios
para a evolução do setor. “Teremos metodologias de cálculo

do valor adicionado e indicadores conjunturais para o acompanhamento da atividade”.
Já o diretor-adjunto de
Metodologia e Produção de
Dados da Fundação Seade,
Carlos Eduardo Torres Freire,
destacou a importância desta
cooperação técnica.
“O Seade vai analisar a
viabilidade, a consistência e
a confiabilidade das bases de
dados para a construção de
indicadores. A produção de
informações sobre o Turismo
é um projeto estratégico para
o Estado de São Paulo”.
O estado de São Paulo é o
líder nacional na movimentação
econômica do turismo. É o principal destino, com mais de 44
milhões de viagens – dados pré-pandemia – e também o principal emissor de turistas para os
demais estados e o exterior.

Pré-selecionados na segunda
chamada do Prouni têm até
dia 24 para fazer a matrícula
Para aqueles que não foram aprovados nas chamadas
regulares, o programa oferece
ainda a oportunidade de participar da lista de espera
Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada
do Programa Universidade
para Todos (Prouni), para o
primeiro semestre deste ano,
têm até o dia 24 de fevereiro
para comparecer às instituições de ensino para confirmar
as informações declaradas na
inscrição e fazer a matrícula.
A lista com o nome dos selecionados, bem como o cronograma do programa, pode
ser acessada por meio do site
do Prouni.
Para aqueles que não foram
selecionados nas chamadas
regulares, o programa oferece
ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para
isso, o estudante deve manifestar essa intenção pelo site
nos dias 1º e 2 de março. A divulgação do resultado da lista
de espera sai em 5 de março e
as matrículas deverão ser realizadas entre 8 e 12 de março.
Neste ano, o programa ofe-

rece bolsas para 13.117 cursos
em 1.031 instituições de ensino,
localizadas em todos os estados
e no Distrito Federal. São mais
de 162 mil bolsas ofertadas, sendo 52.839 para cursos na modalidade de educação à distância.

Segundo setor em perda de
vagas, trabalho doméstico é
ignorado por Bolsonaro

Os proprietários de veículos com placa final 6 têm até
esta sexta-feira (19) para efetuar o pagamento à vista, sem
desconto, do IPVA 2021. Para
os contribuintes que optaram
pelo parcelamento do tributo,
o prazo de recolhimento da
segunda cota também vence
nesta sexta-feira.
O calendário desta segunda
fase segue até o dia 25/2 para
os veículos com final de placa
0, conforme a tabela. A consulta do valor pode ser feita em
toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento.
Para efetuar o pagamento,
basta se dirigir a uma agência
bancária credenciada com o
número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo
Automotor) e realizar o recolhimento do tributo, através
dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa. O pagamento pode ser feito também pela internet ou via

débito agendado, ou por meio
de outros canais oferecidos
pela instituição bancária.
O IPVA também pode ser
pago em casas lotéricas e com
cartão de crédito, nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras
conveniadas têm autonomia
para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.
O contribuinte que deixar de
recolher o imposto fica sujeito a
multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na
taxa Selic. Passados 60 dias, o
percentual da multa fixa-se em
20% do valor do imposto.
Para mais informações, os
proprietários dos veículos podem entrar em contato com a
Secretaria pelo telefone 08000170110 (por telefone fixo),
(11) 2450-6810 (exclusivo para
chamadas por telefone móvel)
e pelo canal Fale Conosco, no
portal.fazenda.sp.gov.br.

A pandemia do novo coronavírus que “exacerbou” as
desigualdades no país, atingiu
diretamente o trabalho doméstico durante o governo Bolsonaro. Esse é o segundo setor
mais prejudicado pela crise
sanitária, com perda de 24,6%
de vagas, atrás somente do setor de alojamento e alimentação (-26,7%.).
Em número absolutos, no
entanto, o fechamento de postos de trabalho das duas atividades econômicas é igual. Entre setembro e novembro de
2020, em comparação a igual
período do ano anterior, foram
perdidos 1,565 milhão de empregos no serviço doméstico.
Agora, são 4,791 milhões,
sendo 1,263 milhão sem carteira assinada.
As informações da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), do IBGE, divulgada em 28 de janeiro, compiladas pela plataforma Gênero e
Número, que aborda questões
de gênero e raça a partir de dados, mostram o impacto do desemprego sobre essa categoria.
Mas também revelam a
falta de políticas públicas direcionadas à classe de trabalhadores domésticos por parte
do governo Bolsonaro.
Ao longo da crise sanitária, no ano passado, o trabalho
doméstico esteve no centro de
diversas comoções sociais causadas por tragédias no país.
O primeiro óbito em decorrência da covid-19 no Rio de
Janeiro, por exemplo, envolveu a trabalhadora doméstica,
Cleonice Gonçalves, de 63
anos. Ela foi infectada enquanto trabalhava para os patrões
que haviam chegado da Itália.
A história emblemática na
sequência foi somada à morte
do menino Miguel, de 5 anos,
em Recife. A criança acompanhava a mãe, Mirtes Renata,
ao emprego de trabalhadora
doméstica, por causa do fechamento das escolas. Mas,
por negligência da patroa,
Sari Corte Real, Miguel caiu
do nono andar do condomínio
onde Mirtes trabalhava.
GOVERNO OMISSO
Em paralelo, o Ministério
Público do Trabalho (MPT)
recebeu, por todo o país, denúncias de descumprimento
dos direitos básicos dos trabalhadores domésticos na
pandemia. Mas, das mortes
de Cleonice a Miguel, às violações e o aumento do número de postos de trabalho fechados, nenhuma medida de
preservação de empregos foi
apresentada pelo governo.
A plataforma Gênero e
Número mostra que a categoria de 6,2 milhões de pessoas,
formada principalmente por
mulheres (93%), a maioria
delas negras (68%), só pôde
contar com o auxílio emergencial. Não à toa, as domésticas
foram a segunda classe traba-

lhadora mais beneficiada pela
medida no país.
Desde dezembro, no entanto, essas profissionais não
podem contar com o benefício,
como nunca puderam contar
também com pacote semelhante ao “retomada do turismo”.
O programa foi lançado
em novembro, pelo governo
federal, para ajudar o setor que
mais perdeu postos de trabalho. Mas a medida não foi adotada para o trabalho doméstico,
apesar de em número absolutos
ter perdas iguais ao de turismo
e ser uma categoria numerosa.
O levantamento também
compara o descaso com as domésticas no plano de imunização contra o coronavírus. Elas
representam mais que o triplo do
total de caminhoneiros no país,
que foram recentemente incluídos pelo governo Bolsonaro no
grupo prioritário de vacinação.
E é um grupo pouco menor apenas quando comparadas aos profissionais de saúde,
uma média de 6,6 milhões de
pessoas. Apesar disso, também não fazem parte da lista
de prioridades.
VIOLAÇÃO DE DIREITOS
De acordo com a plataforma de dados, a crise sanitária,
que agravou a econômica, também aprofundou a violação dos
direitos do trabalho doméstico
durante o governo Bolsonaro.
Por meio da Lei de Acesso à
Informação (LAI), a Gênero e
Número identificou que 72%
dos processos, um total de 461
registrados em 2020, se referiam ao descumprimento de 15
direitos básicos.
Todos garantidos pela Lei
Complementar 150, originada
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas
e pela CLT. Entre eles, o reconhecimento da relação de emprego e do pagamento do aviso
prévio, 13º salário, multa de
40% do FGTS e férias.
Ainda segundo o levantamento, na ausência do Estado,
o projeto “Pela vida das Nossas Mães” começou a planejar
seu retorno para ajudar as domésticas.
O grupo ficou conhecido,
logo no início da pandemia,
pela publicação de um manifesto que pedia medidas de
proteção à categoria de trabalhadoras. A iniciativa, contudo, conseguiu evoluir e encaminhar doações e repasses
em dinheiro para cerca de 300
mulheres.
À plataforma Gênero e
Número, uma das idealizadoras da ação, Juliana França,
destacou que a negligência
com o trabalho doméstico por
Bolsonaro é um “calo” social.
“Se a gente não pensar na
situação trabalhadora doméstica no Brasil, a gente vai estar
só remediando e não tratando
a fundo essa situação, que é
uma situação escravocrata”,
finalizou.
Fonte: RBA
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Como a pandemia mudou os hábitos alimentares dos brasileiros
Uma pesquisa elaborada pelo Unicef mostra que o consumo de alimentos industrializados cresceu em meio à pandemia, especialmente em lares com crianças e adolescentes

A pandemia do novo coronavírus teve impactos sem
precedentes no Brasil. Além
da Covid-19, o país teve que
lidar com outra realidade que
foi ainda mais evidenciada
nesse período: o aumento no
consumo de alimentos não
saudáveis, especialmente nas
camadas mais vulneráveis.
Para entender sobre os impactos da Covid-19 na vida de
crianças, adolescentes e suas
famílias, o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) elaborou a pesquisa
“Impactos primários e secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes”.
Com duas rodadas de entrevista (uma em julho e outra
em novembro de 2020), realizadas pelo Ibope Inteligência,
as entidades conversaram com
1,5 mil famílias brasileiras
para conhecer a situação do
antes e o depois da pandemia.
Os itens abordados na pesquisa foram renda familiar,
segurança alimentar, educação e saúde mental. Entre os
entrevistados, 53% eram mulheres e a idade geral variou
entre 18 e 55 anos ou mais.
Esse último grupo correspondeu a quase 30% do total.
Entre os entrevistados,
46% se declararam como
brancos e o restante se dividiu
entre pardos (40%) e negros
(10%). A maior parte das entrevistas se concentrou na re-

gião Sudeste (44%), seguido
das regiões Nordeste (26%),
Sul (15%), Centro-Oeste (8%)
e Norte (também com 8%).
Em relação à condição socioeconômica, a maioria se declarou pertencente à classe C
(46%), com ganho entre um e
dois salários-mínimos (30%).
Entre os dados que mais
chamaram atenção, estão os
que envolvem famílias com
crianças e adolescentes. Cerca de 44% dos participantes
da pesquisa disseram morar
com crianças e/ou adolescentes com idade entre 0 e 17
anos. Num comparativo entre
julho e novembro, o consumo
de alimentos industrializados
aumentou nas casas dos brasileiros, período da pandemia.
E foi observado que o aumento no consumo desses tipos
de alimentos segue maior entre residentes com crianças e
adolescentes.
“Não temos dúvidas de que
os alimentos industrializados
estão cada vez mais baratos e
mais acessíveis. Nos últimos
anos, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares
IBGE, quando se fala sobre os
gastos da população brasileira
com alimentação, vemos que
tem aumentado muito o gasto
com os industrializados também porque eles têm diminuído o valor ao longo do tempo.
E isso ocorre em detrimento
do consumo de alimentos mais

saudáveis”, alerta a oficial de
Saúde do Unicef no Brasil,
Stephanie Amaral.
De acordo com a pesquisa,
em novembro, 54% dos participantes relataram mudanças
nos hábitos alimentares em
casa – em julho, esse número
era de 49%.
Entre os entrevistados em
novembro, 21% declararam
ter aumentado o consumo de
alimentos preparados em restaurantes fast food, e 29% aumentaram o consumo de alimentos industrializados.
Nas famílias com crianças
e adolescentes, o consumo destes alimentos foi ainda maior,
chegando a 36% Com refrigerantes e bebidas açucaradas, o
fenômeno foi semelhante: 29%
responderam que aumentaram
o seu consumo durante a pandemia, enquanto nas residências com crianças entre 0 e 17
anos o número chegou a 34%.
“Essa mudança no hábito alimentar a gente já vinha
percebendo, ela não é de agora. É uma mudança que, infelizmente, faz parte de uma
epidemia global de aumento
de peso e da obesidade por
conta da alteração no consumo de alimentos. As pessoas
estão migrando cada vez mais
para alimentos ultraprocessados, com muito sal, gordura,
açúcar, aditivos e pouquíssimo nutriente”, explica a chefe
de Saúde do Unicef no Brasil,

Sebrae-SP estimula o uso de permutas para micro
e pequenas empresas reerguerem seus negócios
Parceria com a plataforma de permutas multilaterais
XporY.com busca reduzir o
custo de operação e possibilidade para que empresas afetadas pela crise do novo coronavírus possam escoar produtos
e movimentar caixa
Após ser aprovada em
edital e processo rigoroso de
avaliação, a XporY.com passa
a ser plataforma credenciada
pelo Sebrae-SP para as micro
e pequenas empresas trocarem produtos e serviços.
O termo de parceria foi assinado no final de 2020 com expectativa de que seja um motor
para movimentar os pequenos
negócios, que tiveram em média
queda no faturamento de 40%
no Brasil após a pandemia.
A constatação foi da pesquisa “O impacto da pandemia
de coronavírus nos pequenos
negócios”, realizada pelo Sebrae entre 27 e 31 de agosto,
feita com 7.586 empresários
de pequenos negócios dos 26
Estados e Distrito Federal.

De acordo com o edital do
Sebrae-SP, as permutas são
uma forma de as empresas reduzirem o custo de operação
e uma possibilidade para que
os empreendedores possam
escoar a produção parada.
Também é uma forma de
potencializar a geração de negócios e de se promover a inclusão
digital de pequenos e médios
empreendedores, especialmente durante o período em que o
país ainda enfrenta a pandemia
do coronavírus. Apesar de a assinatura ser com o Sebrae-SP, o
contrato permite que o Sebrae
nacional e outros regionais façam a adesão imediata.
“É uma parceria que representa uma grande vantagem
para as micro e pequenas empresas, que é o nosso público-alvo. Podemos ajudar os
empresários a superarem esse
momento de adversidade”,
destaca o sócio-fundador da
XporY.com, Rafael Barbosa.
A XporY.com é uma plataforma digital de permutas

multilaterais em que empresas
e profissionais liberais podem
ofertar seus produtos e serviços
e fazer trocas. A cada venda, o
empreendedor recebe o valor
do produto em moeda digital
própria da plataforma chamada
X$, que tem valor equivalente
ao Real - ou seja, cada R$ 1,00
equivale a X$ 1,00.
Com o crédito, ele pode adquirir qualquer outro produto
ou serviço disponível na plataforma. Atualmente, 10 mil
membros usam a XporY.com.
A XporY.com não tem custo de adesão e não cobra anuidades e nem taxas de manutenção durante todo o processo.
“Somente na hora de consumir é que o permutante paga
uma pequena taxa de 10% em
real sobre o valor da compra”,
detalha Barbosa.
Os interessados podem
acessar a plataforma de permutas multilaterais por meio
de aplicativo, disponível para
Android ou iOS, ou pelo site
www.xpory.com.

Cristina Albuquerque.
FALTA DE DINHEIRO
Outro dado preocupante
trazido pela pesquisa do Unicef é que muitos brasileiros
ficaram sem comer por falta de dinheiro. Cerca de 8%
da população com crianças e
adolescentes em casa, o que
corresponde a 5,5 milhões de
pessoas, deixou de comer porque não havia mais dinheiro
para comprar.
Jackson de Toni, economista do Ibmec/DF, classifica
como complexo o tema da insegurança alimentar no Brasil
e acredita ser um desafio enfrentado há muitos anos no
país. “Como qualquer país desigual e em desenvolvimento,
o Brasil possui uma parte da
população muito vulnerável.
E a insegurança alimentar
atinge exatamente a população de baixa renda”.
“Sempre quando há crise
econômica, problemas de desemprego em massa, a grande
preocupação que os governos
devem ter é exatamente garantir o mínimo para a sobrevivência da população de baixa
renda, que gasta a maior parte
do que recebe em alimentação”, enfatiza o economista.
Para corroborar com essa
constatação, o economista
também cita a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF),
do IBGE, realizada em 20172018, que indicou que cerca de
60% do orçamento das famílias com até dois salários-mí-

nimos vão para a alimentação.
Os recentes dados da POF
também apontam para uma
mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Houve uma
redução no consumo de alimentos considerados básicos,
como o arroz e feijão: o consumo de feijão variou de 72,8%
em 2008-2009 para 60,0% em
2017. O arroz também passou
de 84,0% para 76,1%.
“Quando pensamos nessas famílias que tiveram uma
renda diminuída, que não têm
acesso a alimentos saudáveis,
é desafiador para eles ter uma
alimentação assim em tempos
de crise. Precisamos pensar
para além desses tempos de
crise”, completa Stephanie
Amaral, do UNICEF.
Entre as alternativas citadas
pelas especialistas, está a de
consumir alimentos da estação
(especialmente frutas e verduras) e voltar para o básico de
todo brasileiro: arroz e feijão.
“Cozinhar é um hábito bom,
normalmente associado a hábitos mais saudáveis. É descascar
mais e desembalar menos”, sugere a oficial de saúde do UNICEF, Stephanie Amaral.
DIFICULDADE DE
ACESSO E CONSUMO
DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

Stephanie Amaral explica
que muitas famílias vulneráveis, especialmente as que
moram nas favelas, vivem no
que os estudos chamam de
“desertos alimentares”.
“São áreas em que é difícil
o acesso a alimentos frescos,
como frutas e verduras. E isso
é muito mais predominante
em áreas de maior vulnerabilidade, em bairros periféricos.
É mais fácil a gente encontrar
lojas de conveniência, que
vendem alimentos industrializados, do que encontrar uma
feira, um sacolão. Isso significa que uma pessoa que mora
em bairros assim precisa se
deslocar para ter acesso a alimentos saudáveis”.
Com a pandemia, segundo a nutricionista, esse acesso
ficou mais difícil ainda, especialmente pelas orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) de manter o distanciamento e isolamento social.
“A pandemia alterou nossa
possibilidade de deslocamento, já que, para evitar a transmissão da Covid-19, a gente
precisa ficar em casa. São fatores que colaboram para haver
essa mudança no padrão de
alimentação e para que as pessoas consumam mais alimentos industrializados”, constata.

AUTO CENTER 43 BARRETOS LTDA
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos de forma concomitante a Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação - SILIS para Serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizado(a)
Avenida 43, n.º 865, Alvorada, Barretos/SP.
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Diesel vai subir 15,2% e gasolina terá alta de 10,2% nas refinarias na sexta

A Petrobras anunciou um
novo aumento no preço dos
combustíveis na manhã desta
quinta-feira (18). O preço do
litro da gasolina nas refinarias
sobe 10,2% (R$ 2,48); o diesel
vai a 15,2% (R$ 2,58). As medidas valem a partir de meia-noite desta sexta-feira (19).
Em comunicado à imprensa, a companhia explicou que

os reajustes fazem parte, assim
como os outros aumentos recentes, do alinhamento de preços com o mercado internacional e com a oscilação do dólar.
Segundo a Petrobras, os
preços praticados e suas variações “têm influência limitada sobre os preços percebidos
pelos consumidores finais”.
“Até chegar ao consumi-

dor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para
aquisição e mistura obrigatória
de biocombustíveis, além das
margens brutas das companhias
distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis”.
Levantamento apresentado pela Petrobras, feito pela
Globalpetrolprices.com, abrangendo 167 países, aponta que
o preço médio da gasolina ao
consumidor final no Brasil é
17% inferior à média global de
preços. Já no caso do diesel, em
uma amostragem de 166 países, o preço final no Brasil está
28% inferior à média global.
“Em ambos os casos, os
preços médios no Brasil estão
abaixo dos preços registrados
no Chile, Argentina, Peru, Canadá, Alemanha, França e Itália”,
de acordo com o levantamento
apresentado pela Petrobras.

1º Leilão Virtual Nelore BS, da Fazenda
Guanabara acontece em 21 de fevereiro
A Fazenda Guanabara ofertará lotes de aspirações, vacas,
novilhas e bezerras, durante o
Leilão Virtual Nelore BS, que
ocorre neste domingo, 21 de
fevereiro, a partir das 9 horas
(horário de Brasília). O evento
será virtual e terá transmissão
ao vivo do Canal Rural, retransmissão pelo Lance Rural
e Remate Web.
A leiloeira responsável é a
Programa Leilões. O leilão tem
a chancela da Associação dos

Criadores de Nelore do Brasil
(ACNB), que representa a raça
bovina de corte de maior importância econômica no país.
A assessoria fica por conta da
Premier, Select, JCJ e Bula.
“Esse leilão é especial pois
levaremos uma grande variedade de animais de destaques,
como a Doadora Dulce FIV
AGROZ, filha da Marea I TE J
Galera x Bitelo da SS, teremos
lotes de famílias consagradas”,
afirma Diego Ballão, proprie-

tário da Fazenda Guanabara.
Mais informações sobre o
Leilão Virtual Nelore BS pelo
telefone (34) 9218-1073 ou pelo
email casr_zootec@hotmail.com.

IBGE abre concurso com mais de
200 mil vagas para o Censo 2021
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) reabriu as inscrições para
concurso público com mais
de 200 mil vagas para o Censo Demográfico 2021. O edital
foi publicado no DOU (Diário
Oficial da União).
O concurso era esperado
para o ano passado, mas o
IBGE decidiu adiar o censo
para este ano por causa da
pandemia do coronavírus. A
previsão é que o trabalho de
coleta de dados da população comece em 1º de agosto.
São três cargos disponíveis
no concurso: agente censitário municipal (5.450 vagas),
agente censitário supervisor
(16.959 vagas) e recenseador
(181.898 vagas), totalizando
204.307 oportunidades. Há
vagas em praticamente todas
as cidades do país.
Veja abaixo as principais
informações sobre cada função no Censo 2021:
AGENTE CENSITÁRIO
MUNICIPAL
Salário mensal: R$ 2.100
Escolaridade: ensino médio
completo
Jornada de trabalho: 40 horas
semanais, sendo 8 horas diárias
Tempo de contrato: até 5
meses, podendo ser prorro-

gado conforme a necessidade
do trabalho e/ou disponibilidade de orçamento
AGENTE CENSITÁRIO
SUPERVISOR
Salário mensal: R$ 1.700
Escolaridade: ensino médio
completo
Jornada de trabalho: 40 horas
semanais, sendo 8 horas diárias
Tempo de contrato: até 5 meses, podendo ser prorrogado
conforme a necessidade do
trabalho e/ou disponibilidade
de orçamento
RECENSEADOR
Salário mensal: será calculado por produção, conforme
a quantidade de lares visitados, o tipo de questionário
aplicado e a região
Escolaridade: ensino fundamental completo
Jornada de trabalho: mínimo de 25 horas semanais
Tempo de contrato: até 3
meses, podendo ser prorroga-

do conforme a necessidade
do trabalho e/ou disponibilidade de orçamento
INSCRIÇÕES
O concurso traz dois editais, um para as funções de
agente censitário e outro para
a de recenseador. A taxa de
inscrição e o período para se
inscrever também são diferentes. Veja abaixo como se inscrever no concurso do IBGE:
Agente censitário municipal
e agente censitário supervisor
Taxa de inscrição: R$ 39,49
Prazo: de 19 de fevereiro (às
10h) até 15 de março (23h59)
Onde se inscrever: http://
www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente
Recenseador
Taxa de inscrição: R$ 25,77
Prazo: de 23 de fevereiro (às
10h) até 19 de março (23h59)
Onde se inscrever: http://
www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_ recenseador

