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PONDERE O QUE VOCÊ DIZ, POIS AS PALAVRAS TÊM PODER - Ângela Abdo é coordenadora do grupo de mães que oram pelos filhos da Paróquia São Camilo de Léllis (ES) e assessora no Estudo das Diretrizes para a RCC Nacional. Ela, também, é articulista do canal “Formação” do Portal
Canção Nova e autora do livro “Mães que oram pelos filhos”, pela Editora Canção Nova. Neste espaço de opinião ela nos brinda com um artigo
perfeito para reflexão nesta época de pandemia, isolamento social e convivência maior em família. Segue.
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ACIB inicia campanha Natal
Esperança na próxima terça-feira
Rio das Pedras realiza
eleição para o Conselho de
Administração do clube

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomércio iniciam na
próxima terça-feira, dia 10, a
campanha “Natal Esperança”
para o comércio de Barretos.
A campanha, com o lema
“Cupons em dobro”, vai até
o dia 31 de dezembro e, até
lá, todo o comércio central

estará distribuindo cupons
aos consumidores, dando o
direito a participação no sorteio de diversos prêmios. O
sorteio está agendado para o
dia 5 de janeiro.
Os consumidores concorrerão a 20 Vale-Compras de
R$ 1000,00 cada um; 5 Day-Use do Barretos Country

Thermas Park para 5 famílias,
sendo 2 adultos e 2 crianças;
1 Vale-Compra de R$ 500,00
do Manolo Supermercado; 1
Vale-Compra de R$ 400,00
da Relojoaria Orient; 1 Painel
Max Edn Móveis Cor Naturale para TV até 65 polegadas,
da Diva Móveis; e 1 Óculos
da Ótica Diniz.

Prefeitura de Barretos entregou
CCI “Luiza Monteiro de Barros”
Barretos tem um novo CCI
(Centro de Convivência do
Idoso), que foi entregue pela
prefeitura de Barretos na última quarta-feira, 4 de outubro.
Tendo como patrona “Luiza
Monteiro de Barros”, a unidade
está localizada no bairro Marília.
No local serão desenvolvidas atividades de oficinas de artesanato,
atividades esportivas, ginástica,
dança e reuniões sócio educativas.
O CCI Luiza Monteiro de
Barros foi construído com
verba do Fundo Municipal do
Idoso, fonte captadora de recursos, que é gerido pelo Conselho Municipal do Idoso.

O empresário Marcelo Monteiro de Barros, presente no ato
da entrega com a família de Luiza Monteiro de Barros, sua avó,

agradeceu a homenagem e ressaltou ser um motivo de muita
gratidão e reconhecimento.
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Barretos e Guaíra dividem R$ 434 mil para obras e
melhorias de infraestrutura no setor de turismo
A Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo, por meio
do Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), liberou em outubro R$ 23 milhões

para melhorias na infraestrutura de 50 municípios de interesse turístico e estâncias.
Na região de Barretos o
valor foi de R$ 434 mil para
duas cidades. As cidades con-

templadas na região foram
Barretos, para a produção e
implantação da sinalização
turística, e Guaíra, para a revitalização do Parque Ecológico Maracá.

Será realizada no próximo domingo, dia 8 de novembro, a eleição para renovação de 25 membros do
Conselho de Administração
do Rio das Pedras Country
Club. A votação para associados aptos a votarem será
no período de 8 às 17 horas,
na sede central do clube.
Estão aptos a votar os
sócios titulares, maiores de
18 anos, com dois anos e 15
dias de associação, em dia
com as mensalidades, com
título quitado e não possuindo débitos em seu título.
O clube se preparou para
recepcionar os sócios, seguindo todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19.
É obrigatório à utilização de
máscara de proteção que cubra
a boca e nariz por parte do sócio e para o pessoal que estará
trabalhando na eleição. Serão
colocados dispensers de álcool
em gel em vários pontos.
Os candidatos inscritos
estão cientes das regras a se-

rem seguidas devido à pandemia, que são as seguintes:
- Não poderá (de forma
nenhuma) ter aglomerações,
devendo ser mantido a distância necessária e como
manda as normas de saúde;
- Na rua 16 entre as avenidas 13 e 15, nenhum veículo poderá estar estacionado,
sendo que o trânsito será impedido neste trecho. O trânsito só estará liberado para
moradores neste trecho e
para pessoas com dificuldade
de locomoção que irão votar
(nesse caso deverá votar e já
retirar o veículo do local);
- Não poderão ter barracas, guarda-sol, cadeiras e
consumo de bebidas alcoólicas no local;
- Os associados que vierem para votar, não poderão
ser abordados.
Após o encerramento da
votação, será realizada a apuração dos votos. Apenas poderão acompanhar a apuração,
os candidatos participantes.

Região de Barretos terá mais
sete escolas de Ensino Integral
A Região de Barretos terá mais sete escolas do Programa de Ensino Integral (PEI). A expansão foi anunciada nesta quinta-feira (5) pelo
Governador João Doria e o secretário da Educação, Rossieli Soares.
São duas escolas em Barretos (Mário Vieira Marcondes e Almeida Pinto), duas em Guaíra (Dalva Lellis Garcia Prado e Enoch Garcia Leal),
duas em Olímpia (Doutor Eloi Lopes Ferraz e Comendador Francisco
Bernardes Ferreira) e uma em Altair (Ovídio de Souza Dias). As novas
escolas manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem
aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais
de 12 salas de aulas e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica. As novas escolas de período integral já
estarão em funcionamento no próximo ano letivo de 2021. Elas vão
ofertar novas vagas para alunos dos anos finais do ensino fundamental
e ensino médio. A carga horária é de até nove horas e meia, enquanto
na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

Candidato não pode mais
ser preso até as eleições
Desde o último sábado (31), nenhum candidato pode ser detido
ou preso, salvo em flagrante delito, conforme o parágrafo 1º do artigo
236 do Código Eleitoral, que determina que postulantes aos cargos de
vereadores ficam impedidos de serem presos nos 15 dias que antecedem o primeiro turno das eleições, que será o dia 15 de novembro.
No caso do registro do flagrante no período, de acordo com o parágrafo 2º, a determinação é que o preso seja conduzido imediatamente
à presença do juiz competente, que, se verificar qualquer ilegalidade
na detenção, “a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator”.
O objetivo da medida é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral ao
prevenir que prisões sejam utilizadas como manobra para prejudicar
um candidato por meio de constrangimento político ou o afastando
de sua campanha. No pleito deste ano, estão em disputa apenas os
cargos de vereador e prefeito. Por se tratar de eleições municipais, os
eleitores que estão no exterior não estão obrigados a votar.

Shopping abre
festividades natalinas
em Barretos
neste domingo

A temporada de Natal do
shopping será oficialmente
aberta neste domingo, dia 8 de
novembro, com a inauguração
da decoração de Natal, que traz
o tema “Uma Noite Feliz”. São
presépios, árvores e todos os
símbolos natalinos espalhados
por praças e corredores do North
Shopping, cheio de luzes e cores
tradicionais. A partir das 15 horas, a Banda Quebra Nozes, da
Bravíssimo Cultura & Eventos,
percorrerá os corredores anunciando que a decoração natalina
está inaugurada oficialmente. O
trono do Papai Noel estará presente para fotos, porém, sem o
Bom Velhinho, seguindo as recomendações das autoridades
da saúde e mantendo-se em sua
casa, no Pólo Norte. Pela primeira vez, ao longo desses dez
anos, o Papai Noel não estará
presente, afinal, ele faz parte do
grupo de risco da pandemia.

Lar Voluntário Anjos
de Quatro Patas
realiza Feira de
Adoção neste sábado
Neste sábado, dia 7, do
meio-dia às 18 horas, acontece
mais uma Feira de Adoção de
pets, no North Shopping Barretos. O evento solidário é realizado pela instituição “Lar Voluntário
Anjos de Quatro Patas” e ficará
no Acesso D (próximo à esteira
do supermercado Savegnago).
O público poderá adotar cachorros e gatos, filhotes de até um
ano e meio de idade. Todos os
animais são vermifugados e com
a primeira vacina tomada.
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Editorial

Pondere o que você diz,
pois as palavras têm poder

Ângela Abdo é coordenadora do grupo de mães que oram pelos filhos da Paróquia São Camilo de Léllis (ES) e assessora
no Estudo das Diretrizes para a RCC Nacional. Ela, também, é articulista do canal “Formação” do Portal Canção Nova e
autora do livro “Mães que oram pelos filhos”, pela Editora Canção Nova. Neste espaço de opinião ela nos brinda com um
artigo perfeito para reflexão nesta época de pandemia, isolamento social e convivência maior em família. Segue.
Imagine as crianças cresce- as palavras que saem da nossa criado uma base positiva para que mento com outras pessoas em
rem ouvindo os pais dizerem boca, pois podem ser bênçãos ou se sintam capazes de acertar aquilo vez de sempre criticar os outros.
que elas são burras, desastradas, maldições lançadas sobre a vida que não está adequado.
Também evite comparações
medrosas, relaxadas.
de nossos filhos. Existem pesQual seu objetivo com os entre irmãos, plantando semenO capítulo 1 do livro de São soas que abençoam qualquer que seus filhos? Desencorajá-los, ou te de rivalidades entre eles e
João nos diz que, no princípio, era a seja a situação; outras reclamam fortalecê-los e criar comporta- sentimento de superioridade
Palavra, e a Palavra era Deus, a qual de tudo o que lhes acontece.
mentos positivos neles? Palavras ou inferioridade. Não reforce
se fez carne e habitou entre nós. Isso
Os pais influenciam na cons- negativas são desencorajadoras comportamentos negativos hernos mostra que as palavras são po- trução da identidade de seus fi- e destrutivas. Procure observar dados ou construídos a partir da
derosas para invocar o processo de lhos e, dependendo das palavras, quais são as habilidades naturais imagem de parentes ou amigos,
criação ontem, hoje e sempre.
podem ajudá-los a ter uma visão de seus filhos e encorajá-los a com comparações destrutivas.
Seja elogiando seja criticando,
Há vários exemplos na Bíblia positiva ou negativa de si mes- tentar desenvolver aquelas que
mostre que eles podem contar com
que confirmam isso, como quando mos. Se elas ouvem eles dize- não possuem naturalmente.
Na correção, lembre-se de você tanto para os aplaudir como
Deus ordenou que a luz, a terra, a rem que são burras, desastradas,
água e todas as outras coisas fossem medrosas, vão crescer se vendo usar palavras que demonstrem para os redirecionar nos diferentes
criadas. Presenciamos o cumpri- nesse espelho e, provavelmen- que o problema é o comporta- momentos da vida. Evite frases
mento do propósito da Palavra, pois te, vão se transformar em adul- mento do filho e não o filho em si, que possam fazê-los lembrar do
ela cria, liberta, faz o mar se abrir, a tos com conhecimento pessoal pois ele precisa se sentir amado e quanto você os fez se sentirem mal.
montanha mudar de lugar e conven- inadequado e baixa autoestima. querido, e saber que existem limiLembre-se de que: sua palaSe elas têm algum problema, tes a serem respeitados.
ce pessoas a mudarem de hábitos.
vra tem poder espiritual e emoNo seu processo educacional, cional, por isso, seja um profeta
Estamos expostos tanto às pa- ajude-as! Falar a verdade reduz
lavras boas como às más. O mun- associações emocionais erradas. você quer fortalecer ou abalar o de coisas boas na vida dos seus
Por outro lado, crianças que es- estado emocional do seu filho? filhos, parentes e amigos.
do está cheio de crianças e adultos com traumas provocados por cutam os pais falarem bem de suas Cuidado para não descontar a
Sempre que possível, aproameaças, descontroles e situações habilidades em cantar, conversar, pressão do seu dia a dia nele, veite para os abençoar e, assim,
de medo, que provocam insegu- organizar e aprender, quando eles usando de palavras grosseiras você também será abençoado,
(os pais) citarem os pontos em que ou que o faça ficar para baixo. pois a palavra não volta para terranças nas pessoas.
Precisamos ter cuidado com elas precisam melhorar, já terão É preciso estimular o relaciona- ra sem ter cumprido sua missão.

Opinião

Virtudes para um novo tempo

EXPEDIENTE

Tempos de turbulência,
tempos nervosos, ciclo do
medo, paisagens mortuárias e
locupletadas de doentes, aqui,
ali e nas lonjuras do planeta.
Hora da grande reflexão: o
que tenho, o que sou e o que serei nesse novo mundo que ainda não mostrou de todo a cara?
A reflexão de hoje é uma estreita vereda por onde podemos
passar, sob a crença de que todo
esforço se fará necessário para
lapidarmos valores e virtudes ou
mesmo tentarmos adquiri-las.
E não podemos perder tempo. Sêneca, o sábio, ao escrever
sobre a brevidade da vida, ensina: “Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos.
A vida é suficientemente longa e
com generosidade nos foi dada,
para a realização das maiores
coisas, se a empregamos bem.
Mas quando ela se esvai no luxo
e na indiferença, quando não a
empregamos em nada de bom,
então, finalmente, constrangidos
pela fatalidade, sentimos que ela
já passou por nós sem que tivés-
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semos percebido”.
Saber administrar o tempo é,
hoje, um dos desafios instigantes do nosso cotidiano. O tempo
não se mata. “Quem mata tempo é suicida”, satirizava Millôr
Fernandes. A reprimenda parte
também do dramaturgo inglês
H.D. Thoreau: “Como se fosse
possível matar o tempo sem ferir a eternidade”.
Mãos à obra. Tempos de prudência, que os estóicos consideravam “a ciência das coisas a fazer e a não fazer”, e que supõe o
risco, a incerteza, o acaso, o desconhecido. André-Comte Sponville lembra bem, quando diz
que a prudência sugere a ética
da convicção ou, ainda, a ética
da responsabilidade, nos termos
de Max Weber. Somos impelidos a responder por nossos atos
e por suas consequências.
Ao lado da prudência, impõe-se a virtude da moderação, tão
importante nesses tempos agressivos que estamos presenciando.
Não exagerar, não romper os
limites de nossas identidades,
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desfrutar livremente da própria
liberdade, contentar-se com
pouco ou com o estritamente necessário, sem arroubos e extravagâncias que acabam roubando
nosso estoque de bom senso. Já
a intemperança, dizia Montaigne, é “a peste da volúpia”.
Tempos de pavonice, tempos de alta visibilidade, de desfiles canhestros na mídia para
chamar a atenção de espectadores e ouvintes. Tempos de Luís
XIV, que desfilava em Versailles em seu cavalo branco adornado de diamantes.
Tempos do Estado-Espetáculo, onde atores e atrizes da
política desfilam vaidades. Daí
desponta o valor da humildade,
que Sponville designa como “a
virtude do homem que sabe não
ser Deus”. Humildade, de “húmus” (terra), quer significar que
somos filhos da terra. Os mais
generosos costumam ser os
mais humildes pela misericórdia
e compaixão de seu caráter.
Tempos de dureza, de notícias tristes, pesadelos, ódio, com
os opostos se matando nas arenas
de vingança. Não é hora de criarmos um contraponto a esses tempos de desdita e maldição?
Leiamos Ítalo Calvino em
“Seis Propostas para o Próximo
Milênio”, ao citar Leopardo ante
o insustentável peso de viver:
“imagens de extrema leveza,
como os pássaros, a voz de uma
mulher que canta na janela, a
transparência do ar e, sobretudo,
a lua”. Tentemos viver de modo
mais leve, suave, evitando rompantes e atitudes tresloucadas.
Tempos de injustiça, de
acusações malévolas, de fakenews construídas para sujar a
imagem de adversários. Então,
busquemos a deusa Têmis, com

sua balança e os dois pratos em
equilíbrio, apontam para o estado da ordem e da igualdade.
Dizia Kant: “é justa toda ação,
cuja máxima permite que a livre
vontade de qualquer um coexista
com a liberdade de qualquer outro, segundo uma lei universal”.
Sim, a justiça é a vontade de se
atribuir a cada um o que lhe cabe.
Uma virtude leva à outra. A
justiça se liga aos atos de boa fé,
à sinceridade, à verdade. A boa fé
suscita reconhecimento às qualidades humanas, sem exageros,
na versão das Escrituras: nem
um homem é capaz de acrescentar um palmo à sua altura. É o
que é, nos moldes da construção
divina. Tal verdade sugere afastar a gabolice, o estilo fanfarrão,
a dissimulação, a arte de enganar.
Todos devemos aspirar fidelidade ao que é verdadeiro.
Por fim, cultivar o amor.
Amar o próximo deve significar praticar todos os deveres
para com ele. Amar os entes
queridos, praticar boas ações,
eliminar eventuais doses de
ódio que chegam nas ondas de
intensa polarização política.
Nietzsche anunciava: “o
que fazemos por amor se consuma além do bem e do mal”.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

PAINEL
INVESTIGAÇÃO NELES
A candidata Glaucia Delegada (PSDB) garantiu que se
eleita prefeita, todas as informações que chegarem sobre
a máfia serão apuradas. No debate, afirmou que não sabe se
é apoiada pelo atual prefeito.
PORTAS ABERTAS
A prefeitura ficará de portas
abertas para a população, garantiu Paula Lemos (DEM) no
debate. “A cidade crescerá com
responsabilidade e não faltará
água na torneira”.
CANDIDATOS IMPEDIDOS
Das 345 candidaturas em
Barretos neste ano, a Justiça Eleitoral barrou 14 ao cargo de vereador. 6 foram impugnados na
Lei da Ficha Limpa (estão proibidos de concorrer a cargos públicos candidatos condenados por
decisão transitada em julgado
ou a partir de Segunda Instância). Há também 8 que não apresentaram documentação sobre
cumprimento de inelegibilidade
(como condenações em crimes
como furto e falsificação de
documento). Todos ainda concorrem porque apresentaram
recurso e aguardam decisão.
CANDIDATO ARREPENDIDO
O advogado e candidato a vereador pelo PSL, Carlos Eduardo
Aiello, disse ao G1 estar arrependido de ter agredido uma atendente de sorveteria após uma
discussão por uso de máscara no
estabelecimento. A funcionária registrou um boletim de ocorrência.
RENOVAÇÃO JÁ
41 candidatos concorrem
a 25 vagas de conselheiros do
Rio das Pedras em eleição neste
domingo (8) das 8 às 17 horas.
Neste ano, a rua 16 será fechada, mas não será permitida a
colocação de barracas, cadeiras
e consumo de bebidas no local.
VAI TOURO
Presidente do BEC, Júlio Samara, começa a se movimentar
para a temporada 2021 e já tem
prontas as cotas de patrocínio.
Chamou um amigo fiel para auxiliar na captação de recursos.

em Catanduva, infectado por
Covid-19, deixou a respiração
mecânica na segunda (2). O
parlamentar também é médico.
MONITORAMENTO DE DORIA
O MPF (Ministério Público
Federal) investiga o Governo de
São Paulo para apurar se houve
abuso na parceria com empresas de telefonia para monitoramento de moradores durante
isolamento. O monitoramento
ainda continua, para saber o
nível de isolamento nas maiores cidades do Estado, uma das
formas para conter o avanço da
Covid-19. Dados de segunda-feira (2) mostram que Barretos teve
índice de isolamento de 40%.
NEGOCIAÇÕES EM VISTA
Ainda sem partido político
- esteve filiado em vários por
quase 30 anos - Jair Bolsonaro
pode começar a negociar diretamente com o Congresso
(Senado e Câmara dos Deputados), porque na prática o que
realmente vale - no sentido de
ser reeleito - é o que se faz nos
dois últimos anos de mandato.
SEM RESPOSTA
Prefeiturável Luiz Tegami (PV) reclamou no final do
debate da Vale TV, que Paula
Lemos (DEM) não respondeu
suas perguntas se faria uma
reforma administrativa na prefeitura e por quais grupos políticos era apoiada.
VIROU TUBARÃO
Candidato Lambari (PMB) revelou no debate da Vale TV que
é beneficiário do Bolsa Família e
mostrou o cartão de saque. Afirmou ainda que não possui bens
e não tem nada a esconder.
TUDO DOMINADO
A prefeitura é dominada por
grupos políticos que se revezam
na prefeitura há quase 30 anos
em Barretos, segundo Raphael
Dutra (PSD). O debate da Vale TV
de terça-feira (3) serviu para colocá-lo numa posição de destaque
e na terceira via. Dutra está confiante em sua campanha e acredita que o povo elegerá o melhor
para governar o município.

FALTA O MILAGRE
Faltando dois meses para
completar dois anos de seu
primeiro mandato como Presidente da República do Brasil,
Jair Bolsonaro se sente tocado
por “Deus acima de todos”,
mas carece realizar o milagre
das pacificações como manda
o Cristo Jesus.
SAÚDE DELICADA
O estado de saúde do deputado estadual Sinval Malheiros
(Pode) de Catanduva é delicado. Aos 69 anos e depois de
um final de semana tenso na
UTI do hospital São Domingos,

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Por que fechamos nossos olhos quando vamos rezar, beijar, chorar ou sonhar? Porque as coisas mais belas da vida não são vistas, mas sentidas pelo coração.” (Denzel Washington)

Paulo Henrique Cardoso o PH, é moderador do Grupo 017
Cerea Tchaubrigado. O espaço no Facebook serve para o
registro de bons momentos dos apreciadores do bom e doce
suco de cevada. Vale a pena conferir e participar!

De cavalo ou bike, Renato Almeida e Carol Martins é
sintonia pura. O casal não tem tempo ruim quando o
assunto é curtir ou praticar exercícios, e ainda mais com
belas paisagens da zona rural. Tudo de bom!

No domingo (08), tem festa e muita comemoração para
Cecília de Assis Marques dos Reis. A Coordenadora do
Programa Municipal IST/HIV/AIDS, será muito cumprimentada
por seus amigos, familiares, o marido Antônio Marques e o
filhão Alexandre (foto). Felicidades Ciça!

Amanhã (07) o morro agudense Adriano Pereira,
brinda mais um aniversário. O carinho fica por conta
de seus familiares e amigos. Tudo de bom Dri!

Sabrina dos Santos, comemorou niver na última terça-feira,
(03). A escorpiana é auditora interna do Minerva, e foi muito
cumprimentava por amigos, familiares, em especial, pelos
pais Cacilda e Eli, e Lilian Borges. Felicidades Sá!

Foram poucos, mas o suficiente para descansar e
revigorar as energias. Rafael Oliveira, ficou na Praia da
Enseada no Guarujá/SP, no entanto fez um Tour por todo
o litoral Paulista, conhecendo a gastronomia daquela região,
e claro, as melhores baladas. Sucesso Rafinha!

No dia 26 de outubro foi comemorado 29 anos de união do
casal, Rosângela e João Pichini. Dessa união de muita alegria
e companheirismo, a filha, Dra. Brenda, foi o melhor presente.
Que Deus abençoe cada vez mais vocês, parabéns.

Na quinta-feira (05), o casal, Tiago Oliveira e Gabriela Barros
tiveram motivos de sobra para comemorar, os seus 11 anos
de casados. E dessa linda e feliz união, eles foram abençoados
com os filhos Miguel e João Pedro. Felicidades!

Terça-feira (03)
teve bolo e
guaraná para
Adriana do
Carmo que
comemorou
mais um ano
de vida. Na
data, ela estava
ladeada por
sua família,
que tornou
seu aniversário ainda mais
especial, onde
foi bastante
paparicada
por eles, pelo
esposo Claudinei Donizete
e pelos filhos
José Otávio e
Ana Beatriz.
Parabéns!
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Projeto incentiva turismo sustentável
Rede estadual de SP terá aprovação
em propriedades da agricultura familiar continuada em todas as séries em 2020
Garantir apoio do poder
público ao desenvolvimento
do turismo rural sustentável
em propriedades de agricultores familiares é o objetivo de
projeto de lei 04879/20, protocolado na Câmara dos Deputados, pelo deputado federal,
Geninho Zuliani (DEM/SP).
Além de ofertar linhas de
crédito, assistência técnica e
extensão rural aos agricultores, a proposta prevê ainda
que o poder público poderá regulamentar o comércio de alimentos e de produtos agroindustrializados da agricultura
familiar. O projeto tramita na
Câmara dos Deputados.
“A promoção do turismo
rural em empreendimentos da
agricultura familiar é uma maneira de agregar valor à produção, de gerar empregos e renda
no meio rural e de melhorar a
qualidade de vida das famílias,
favorecendo sua permanência

no campo”, defende o autor do
projeto, deputado Geninho Zuliani. “Para tanto, bastam simples ajustes em instrumentos
de política agrícola, como os
do Pronaf”, acrescenta.
ARTESANATO
Segundo a proposta, além
do comércio de alimentos e
de produtos agroindustrializados, serão igualmente consideradas atividades turísticas
sustentáveis da agricultura familiar: o comércio de artesa-

nato local; serviços de lazer
e entretenimento, como passeios, trilhas e a participação
direta dos turistas em atividades e lidas diárias comuns;
serviços de alimentação e hospedagem que valorizem tradições, receitas e ingredientes
locais; bem como outros que
promovam a sustentabilidade
econômica, social e ambiental dos agricultores familiares
e das comunidades rurais das
quais façam parte.

STJ confirma aposentadoria maior
para quem está na fila do INSS
Justiça autoriza mudar a data do pedido para incluir novas contribuições durante o processo
2018, quando aumentou para
86/96. Depois, em novembro
de 2019, com a reforma da Previdência, passou a ser uma das
regras de transição.
ATRASADOS
Quem aguarda uma decisão por mais de 45 dias, seja
na Justiça ou no INSS, tem direito de receber atrasados, que
são a diferença dos valores
que deixaram de ser pagos até
O STJ (Superior Tribunal 2019, o STJ publicou o acór- a concessão da aposentadoria.
No caso de quem reafirma a
de Justiça) confirmou decisão dão da decisão, mas sem o
que autoriza o trabalhador que trânsito em julgado (quando DER, é preciso abrir mão dos atraprocessa o INSS a computar o não cabe mais recurso), mui- sados. Os valores passam a contempo de contribuição e a ida- tos tribunais ainda mantinham tar apenas a partir do dia em que
completou as novas condições.
de após a DER (data do reque- os processos parados.
A orientação dos especiarimento administrativo) para
“Esses segurados vão poder
conseguir se aposentar ou para utilizar a decisão para provar listas é confirmar que a reafirobter um benefício melhor.
que preencheram os requisitos mação da DER será vantajosa
É permitido que o segurado para se aposentar no curso do e dará o benefício integral. Detroque a data do pedido de apo- processo ou também para tro- pendendo do tempo do julgasentadoria enquanto espera a con- car a data do início da aposen- mento, os atrasados serão uma
clusão de um processo judicial.
tadoria para melhorar o valor quantia significativa. Antes de
abrir mão, confira quanto está
A decisão de âmbito na- desse benefício”, afirma Dias.
cional, anunciada no último
Por exemplo, um segura- deixando para trás e quanto irá
dia 29, permite que processos do que entrou com o pedido receber mensalmente.
REAFIRMAÇÃO POR
que estavam sobrestados (pa- de aposentadoria na Justiça e
rados) na Justiça voltem a se seria afetado pelo fator previ- VIA ADMINISTRATIVA
No INSS, o segurado já
movimentar e os juízes e/ou denciário pode alterar a DER
desembargadores apliquem o para a data em que alcançou consegue reafirmar a DER. O
entendimento do STJ.
95 pontos (soma da idade mais pedido pode ser feito pela in“Agora, o INSS não pode o tempo de contribuição) e ter ternet, no site meu.inss.gov.br
. No campo de preenchimenmais ir contra a reafirmação um benefício sem o redutor.
Para isso, ele precisa ter al- to dos “Dados do requerente”,
da DER nos processos judiciais e terão que desistir dos cançado a somatória antes da escolha a opção “Sim” para
recursos que apresentaram”, conclusão do processo e tam- a pergunta “Reafirmação da
explica Fernando Gonçalves bém será considerada a pontua- DER?”. Quem pede a aposenDias, advogado do segurado ção exigida naquele momento. tadoria por telefone, no 135,
A pontuação 85/95, por exem- também pode solicitar essa
do caso julgado.
Em 2 de dezembro de plo, valeu até dezembro de possibilidade ao atendente.

Novas regras para radares nas estradas entraram
em vigor no último domingo em todo o Brasil
Dentre as principais proibições estão os radares móveis e fixos escondidos
Entraram em vigor no último domingo (1º) as novas regras de fiscalização por radar
nas rodovias federais, estaduais
e vias dentro das cidades.
Dentre as principais mudanças estão a proibição de radares móveis e fixos escondidos, e a disponibilização dos
locais passíveis de fiscalização
de velocidade por equipamentos portáteis por parte das autoridades de fiscalização.
As medidas foram aprovadas
pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em setembro.

De acordo com a resolução, a fiscalização com radar
móvel precisará ser feita por
agentes de trânsito uniformizados. Os controladores precisam estar visíveis e não poderão mais ser afixados em
árvores, marquises e passarelas, por exemplo.
Outra determinação importante é que os radares precisarão ter registrador de imagem. Deixa de valer, portanto,
a palavra do policial, que precisava abordar o veículo para
autuá-lo.

A exigência do registro de
imagem é destinada aos medidores de velocidade, para que
armazenem a comprovação
do cometimento da infração.

Todo aluno que tiver feito atividades será aprovado para a próxima série escolar em 2021
A rede estadual de ensino
de São Paulo terá progressão
continuada em todas as séries
em 2020 para os estudantes
que tiverem feito alguma atividade letiva. A proposta foi
aprovada na última quarta-feira (4) pelo Conselho Estadual de Educação.
Estudantes que não tenham feito nenhuma atividade
neste ano serão convocados
para recuperação presencial
em janeiro, para que possam
seguir ao próximo ano escolar
em 2021.
A resolução do governo de
São Paulo para os alunos segue as medidas adotadas por
outros países diante do fechamento inédito e generalizado
de escolas.
Em outros locais, as autoridades também decidiram
por suspender a reprovação de
alunos, por novas políticas de
avaliação e por enxugamento
do currículo escolar.
A medida ainda precisa de
homologação do secretário da
Educação, Rossieli Soares.
Em entrevista, ele já havia
dito que nenhum estudante
seria reprovado pelo desempenho escolar.
Excepcionalmente
por
conta da suspensão das aulas com a pandemia do novo
coronavírus, a medida prevê
que os anos letivos de 2020 e
2021 sejam considerados um
único ciclo contínuo, formado
por oito bimestres escolares.
Assim, os estudantes serão
matriculados no próximo ano
na série subsequente da que
estão atualmente, em regime
de progressão continuada.
Segundo o secretário, a
medida é necessária diante
das dificuldades encontradas
pelos estudantes para acompanhar as aulas remotas. “A
aprendizagem está se dando
de forma distinta entre os alunos, por isso, é preciso dar um
tempo maior para essa recuperação das habilidades previstas para este ano”.
As atividades presenciais
na rede estadual de São Paulo
ficaram suspensas por mais de
seis meses. Elas foram autori-

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

Proposta valoriza tradições, receitas e ingredientes locais

zadas a voltar há pouco mais
de um mês; no entanto, muitos municípios, como Barretos, ainda não liberaram a reabertura das escolas.
Segundo o último balanço da secretaria, das mais de
5.000 escolas da rede, apenas
1.300 retornaram com alguma
atividade presencial em 219
municípios paulistas.
“Essas medidas são importantes para planejar e estabelecer as estratégias que
irão possibilitar a recuperação dos alunos nestes tempos
excepcionais em que estamos
vivendo e garantir a continuidade do aprendizado no ciclo
que irá se completar no final
de 2021”, diz o parecer do
conselho.
Desde 2014 a educação em
São Paulo é dividida em ciclos
com a possibilidade de reprovação dos alunos por desempenho em apenas três anos do ensino fundamental, no 3º, 6º e 9º
anos. Com a nova resolução, a
determinação é de que não haja
retenção por aprendizagem
nem mesmo nessas séries.
Segundo a proposta da Secretaria Estadual de Educação,
as escolas deverão oferecer
aos estudantes ainda neste ano
“oportunidades para que realizem atividades presenciais
ou não presenciais correspondentes ao necessário para que
se considerem estudantes frequentes”. O parâmetro para
o mínimo de atividades para
considerar a frequência não foi
estabelecido.
Nas próximas semanas de-

verá ser publicada uma regulamentação para orientar as escolas sobre como aferir o mínimo
de frequência. No entanto, esse
parâmetro deverá ser estabelecido por cada unidade.
A secretaria informou, ainda,
que vai intensificar a busca ativa
por meio de um sistema eletrônico para identificar e monitorar
estudantes com maior risco de
abandono escolar.
A avaliação detalhada da
aprendizagem dos alunos será
feita apenas no início do ano
letivo de 2021 para identificar
quem avançou de série sem
que tenha desenvolvido as
competências esperadas. A resolução prevê que as escolas
deverão elaborar um plano de
reforço específico para cada
estudante.
“Mesmo que o aluno não
tenha aprendido o esperado
por conta desse ano atípico,
entendemos ser importante
que ele siga a trajetória escolar e recupere os aprendizados
ao longo do próximo ano. É
preciso reconhecer o esforço que ele teve durante a suspensão das aulas presenciais”,
disse Hubert Alquéres, vice-presidente do conselho.
Segundo o secretário, a recuperação presencial em janeiro será um esforço extra para
garantir a oportunidade de progressão a todos os alunos.
Neste mês, o calendário do
estado prevê férias aos estudantes e professores. No entanto, ele afirmou que haverá
contratação de docentes para
as aulas de recuperação.
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Prefeitura de Barretos entrega CCI “Luiza Monteiro de Barros”
Barretos tem um novo CCI
(Centro de Convivência do
Idoso), que foi entregue pela
prefeitura de Barretos na última quarta-feira, 4 de outubro.
Tendo como patrona “Luiza Monteiro de Barros”, a
unidade, localizada no bairro
Marília, é dotada de um salão
multiuso, sanitários masculino e feminino e adaptados,
cozinha, sala de equipe técnica e uma área externa gramada para atividades.
No local serão desenvolvidas atividades de oficinas de
artesanato, atividades esportivas, ginástica, dança e reuniões sócio educativas.
O ato de entrega reuniu
autoridades e familiares da
homenageada com o nome da
unidade, a terceira implantada
pela atual gestão, que ainda vai
ainda entregar a unidade do

bairro Fortaleza, o CCI “Idalina Aparecida Anastácio”, que
está localizado na área da antiga gare da Fepasa, num prédio
que foi totalmente reformado,
reestruturado e modernizado.
O CCI Luiza Monteiro
de Barros foi construído com
verba do Fundo Municipal do
Idoso, fonte captadora de recursos, que é gerido pelo Conselho Municipal do Idoso, que
viu a necessidade de edificar
esta unidade, deliberou e autorizou a prefeitura a construí-lo.
O empresário Marcelo Monteiro de Barros, presente no ato
da entrega com a família de Luiza Monteiro de Barros, sua avó,
agradeceu a homenagem e ressaltou ser um motivo de muita
gratidão e reconhecimento.
“Quem conheceu Luiza
Monteiro sabe que se trata
de uma pessoa que teve um

coração acolhedor e homenageá-la com um equipamento
para atendimento de idosos
representa muito como foi sua
forma de vida, de atender o
próximo e é muito significativa, não só para a família, mas
para toda comunidade barretense”, observou.
O prefeito Guilherme Ávila destacou que a população
tem a expectativa de vida aumentada e, no início de 2013,
Barretos que era dotada de
apenas um deste tipo de equipamento chega agora neste
final de 2020 com cinco unidades, com a entrega do CCI
Luiza Monteiro de Barros e
o CCI Idalina Anastácio, que
será entregue nos próximos
dias, no bairro Fortaleza, para
cuidar bem do idoso, oferecendo-lhe acolhimento, integração e, qualidade de vida.

NOVEMBRO AZUL

Cirurgia Robótica reduz risco de impotência sexual e
incontinência urinária em homens com câncer de próstata

LUIZA MONTEIRO - Filha de Miguel Cardilo e Aparecida da Conceição, Luiza Monteiro de Barros nasceu
no dia 8 de fevereiro de 1938, na cidade de Botelhos, região de Poços de Caldas, Minas Gerais. É autora
do livro “Cozinhando com Amor”. Faz parte dos fundadores da Televisão Independente de São José do Rio
Preto, a Rede Vida de Televisão, junto ao seu esposo, o jornalista João Monteiro de Barros Filho. É mãe de
Luiz Antônio Monteiro de Barros, casado com Márcia Sandoval Monteiro de Barros; e João Monteiro de Barros
Neto, casado com Eloisa Monteiro de Barros. São seus netos, Mariana, Lucas, Marcelo, Lara, João e Helena.
A história da vida de Luiza é de uma pessoa simples, corajosa, lutadora e temente a Deus. De infância humilde
na zona rural de Botelhos, teve sua formação no Lar da família Cardilo, em Poços de Caldas, pois ainda criança perdeu seus pais. Na juventude trabalhou em consultórios médicos e ajudou na casa de seus tios Remo e
Iolanda. Estava em São Paulo, num encontro da família Cardilo, em 29 de março de 1957, quando sua prima,
Maria Helena, a convidou para passar dias em Barretos. Em 2 de setembro de 1959, casou-se com o jornalista
João Monteiro de Barros Filho, que trabalhava na PRJ-8, a Rádio Barretos, e foi morar com a sogra, senhora
Inês Monteiro de Barros. Casada com o jornalista João Monteiro de Barros Filho, após o nascimento dos filhos
Luiz Antônio e Monteiro Neto, o médico barretense doutor Luiz Spina, orientou que procurasse o doutor Emil
Sabaga, em São Paulo, pois tinha um problema renal gravíssimo. Em 29 de junho de 1989, foi feito o transplante renal, cuja doação foi feita pelo radialista Wollinsk Maruco, que cedeu um dos seus. No dia 11 de junho
de 2017, Luiza Monteiro de Barretos faleceu em Barretos, causando grande consternação nos meios sociais
da cidade e grande tristeza em sua família. Sua história de vida, porém, os fortalece, pois foi uma mulher
guerreira e amável, zelosa, educada, humilde e sempre prestativa para com as pessoas e seu nome hoje é
perpetuado neste Centro de Convivência do Idoso, por iniciativa da Câmara Municipal de Barretos.

6 dicas de como poupar dinheiro
mesmo com a renda reduzida
Os dois principais temores
de homens que têm câncer de
próstata e se submetem ao tratamento, estão relacionados à
impotência sexual e a incontinência urinária, o que pode
ocorrer com maior frequência
de acordo com a técnica de
tratamento escolhida.
Para os que se afligem com
esses riscos, a boa notícia é que
a técnica de cirurgia robótica
pode diminuir drasticamente
a chance dessas ocorrências
e, assim, fazer com que eles
mantenham a qualidade de sua
vida social e sexual.
De acordo com o médico
uro-oncologista, especialista
em cirurgia robótica e laparoscópica, Dr. Eliney Ferreira
Faria, o câncer de próstata só
perde em mortalidade para o
câncer de pulmão.
Porém, igualmente importante, o câncer de próstata
tem estatística assustadora no

sexo masculino, uma vez que
um a cada seis homens deve
ter câncer de próstata ao longo da vida.
“O tumor inicial não é letal, o que mata é sua descoberta tardia. Para mudar essa
realidade, o único caminho é
o diagnóstico precoce. O homem precisa construir a cultura de se cuidar desde jovem
e, no período certo, investigar
e fazer o rastreamento com o
toque retal e o exame de sangue PSA”, disse.
Entre os tratamentos para
o câncer de próstata estão a cirurgia aberta, a laparoscópica,
a radioterapia e a cirurgia robótica, técnica provada, através de pesquisas internacionais, ser a mais eficiente tanto
para prevenção da disfunção
erétil quanto da incontinência
urinária, uma vez que proporciona ao cirurgião maior
precisão de acesso ao tumor

e preservação total dos tecidos circunvizinhos, que são
os nervos responsáveis pela
ereção e pela musculatura que
segura a urina.
O êxito nestes 3 quesitos:
cura do câncer, manter função
erétil e manter continência
urinária, depende muito da
experiência do cirurgião.
O dr. Eliney Faria destacou que “a cirurgia robótica é
a melhor técnica, mas o robô
não opera sozinho. O sucesso
da máquina tem de ser creditado ao cirurgião que opera
a mesma. O robô reproduz a
movimentação do cirurgião;
por exemplo, se alguém sem
experiência faz um movimento
errado, o robô obedece e entra
no plano de dissecção errado.
Ao procurar por esse método,
o paciente precisa buscar um
cirurgião capacitado e com boa
experiência para que sua cirurgia seja um sucesso”, afirmou.

Em 2020, com a série de
ajustes que a economia vem
enfrentando, grande parte da
população não está conseguindo manter as finanças organizadas e nem economizar.
Segundo dados de um levantamento realizado pela QuiteJá,
plataforma de renegociação de
dívidas, durante a pandemia,
52% dos brasileiros tiveram sua
renda mensal reduzida.
De acordo com Luiz Henrique Garcia, CEO da fintech,
neste momento delicado o
primeiro passo a ser feito para
poupar dinheiro é colocar na
ponta do lápis a sua atual situação financeira.
“É necessário fazer um diagnóstico para identificar toda a sua
renda mensal. Registre todos os
seus gastos. Classifique suas despesas em fixas e variáveis. Defina seus objetivos e o destino de
cada valor. Atitudes como essas
poderão ajudar você a poupar o
dinheiro”, explica. Para auxiliar
no assunto, o executivo listou
seis dicas que podem ser úteis:
• Faça um planejamento fi-

nanceiro: O primeiro passo é
criar um planejamento financeiro sólido. Dois recursos são
eficazes nessa hora: uma planilha de gastos e um aplicativo
de gestão financeira. O importante é que você registre todas
as despesas. Ao mapear os seus
gastos, você adquire uma visão
certeira dos hábitos financeiros.
• Separe o dinheiro a ser
poupado logo que receber o
salário: Dessa forma você não
corre o risco de esperar sobrar
um valor. Ao cultivar o hábito
de guardar o dinheiro logo no
início do mês, fica até mais fácil gastar menos, afinal, você
vai ver no extrato da sua conta bancária que tem menos dinheiro ali que o de costume.
• Faça compras à vista: o
cartão de crédito é uma forma
de pagamento e não um tipo
de gasto. A falta de controle
e também de conhecimento,
acaba por fazer com que muita
gente opte por trocar a culpa
de gastar sem controle, pelo
discurso de vitimização em
cima dos juros do cartão. Por-

tanto, prefira compras à vista.
• Não permita o acúmulo
de dívidas: quanto mais você
evitar os juros, mas sucesso
terá na sua vida financeira.
Isso significa pagar as contas
sempre em dia, ficar longe
de cartão de crédito, cheque
especial e, até mesmo evitar
grandes parcelamentos.
• Elimine gastos desnecessários: A partir do mapeamento
dos seus gastos, é imprescindível cortar as despesas supérfluas.
Para isso, primeiro é importante
considerar quais são os gastos
não essenciais que você tem
no dia a dia. Também é crucial
entender quais são as suas prioridades: gastos que não podem
ser eliminados, como água, luz,
telefone, mensalidade de um
curso e transporte, por exemplo.
• Pesquise o menor preço:
Com a internet, é fácil pesquisar pelo item que você deseja comprar para analisar qual
loja oferece o melhor preço.
Muitas vezes, comprar online sai até mais barato, e você
pode encontrar promoções.

6

BARRETOS, 06 de novembro de 2020

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Tereos abre inscrições para programa de trainees

Interessados já podem se cadastrar. Serão oferecidas vagas em diversas áreas e os participantes já iniciam como colaboradores efetivados
A Tereos, uma das líderes
mundiais na produção de açúcar, álcool e amidos, abriu nesta quinta-feira, 5 de novembro,
o período de inscrições para o
programa de trainees 2021.
As vagas disponíveis são
para atuar em diversas áreas
nas unidades industriais do
grupo. O programa tem duração de 18 meses e os participantes já começam como
colaboradores efetivados.
Os pré-requisitos para participação são: ter formação superior concluída entre dezembro
de 2018 e dezembro de 2020,
fluência em inglês e disponibilidade para residir no interior
do estado de São Paulo.
“Estamos em busca de
jovens profissionais que tenham interesse em expandir
seus horizontes, desenvolver
suas habilidades e se juntar a
uma das líderes globais do setor sucroenergético”, diz Rui

Carvalho, gerente-executivo
de Desenvolvimento Humano
e Organizacional da Tereos.
A empresa procura candidatos que tenham como competências protagonismo, bom
relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, capacidade de trabalhar em equipe, foco
no resultado, capacidade de análise, inovação e transformação.
“Mas também esperamos desses jovens, atitude de dono, engajamento e preparo para estabelecer
parcerias na busca pela excelência”, complementa Carvalho.
INSCRIÇÃO
INTERATIVA
As inscrições neste ano
serão realizadas em uma plataforma interativa que permitirá aos interessados, além
de fazer o cadastro, conhecer
melhor a Tereos.
“Enquanto os candidatos
vão respondendo ao questionário de inscrição, também

vão aprendendo sobre o nosso
negócio, com vídeos e mensagens informativas da empresa”, explica Rui Carvalho.
Para se inscrever, o interessado deve acessar o link https://
bit.ly/2HTN66T.
VAGAS E BENEFÍCIOS
“O programa de trainee
busca o desenvolvimento desses jovens, por isso, durante
esse período, eles passarão por
diversas áreas, treinamentos
técnicos e comportamentais,
mentorias, reuniões de feedback e ainda desenvolverão
um projeto com foco na melhoria de nossos processos”,
pontua o gerente-executivo.
Os trainees terão acesso a
salário compatível com o mercado, participação nos lucros
e resultados, plano de saúde,
previdência privada, plano
odontológico, restaurante na
empresa, seguro de vida, transporte e vale-alimentação.

Na última edição do programa de trainees da Tereos, a
empresa recebeu em torno de 26
mil inscrições. Desses, 30 foram
selecionados para participar.

Sebrae-SP e Cielo promovem evento
digital de preparação para Black Friday

Com “autonomia”, Banco Central
ficará preso a interesses do
mercado, diz líder de oposição

Evento acontece a partir de segunda-feira (9) indo até o 12 de novembro; influenciadores e
empresas como Amazon e Facebook vão participar de série de palestras e oficinas gratuitas

VALOR DESTA PUBLICAÇÃO R$ 75,00

O evento “Seu Negócio
Pronto pra Black Friday”,
promovido pelo Sebrae-SP
e Cielo, tem nova data: vai
acontecer entre os dias 9 (próxima segunda-feira) e 12 de
novembro (quinta-feira).
Com uma série de palestras e oficinas 100% online
e gratuitas, o ciclo é pensado
para preparar os empreendedores de todo o país para essa
que promete ser uma Black

Friday histórica.
O evento, que acontece sempre das 15 às 20 horas, vai trazer orientações e dicas práticas
e fáceis de entender sobre como
se organizar e potencializar as
vendas na primeira grande data
de recuperação do varejo. A
agenda completa e o formulário
para inscrição estão em https://
sebrae.contatosebraesp.com.br/
prontoparablackfriday.
Os quatro dias da progra-

mação foram pensados como
um passo-a-passo, para garantir que o público saia pronto
para uma das datas mais relevantes do comércio.
No primeiro dia, o tema é
“Essa tal Black Friday é pra
mim?”, para contextualizar o
público sobre as oportunidades e
ensinar como definir suas ofertas.
O segundo dia traz o tema
“Ok! Então, como me destaco?” e vai falar da divulgação

dos produtos e serviços. No
terceiro dia, com o tema “E
agora, como me torno um sucesso de vendas?”, o evento
abordará as melhores estratégias para garantir negócios.
Já o último dia tem como
tema “Vendi! Como faço os
clientes continuarem comprando?” e será destinado a
falar sobre como manter o relacionamento com seus clientes depois da Black Friday.
Entre os convidados estão
Geraldo Rufino, ex-catador de
latas que fundou a Jr Diesel,
maior recicladora de caminhões da América Latina; Edu
Lyra, CEO da Gerando Falcões; Camila Farani, uma das
maiores investidoras em empreendedorismo do Brasil; e
Luiz Sanches, CCO da Almap.
Haverá também oficinas
práticas com especialistas do
Sebrae-SP, com temas como
“Como atrair muitos clientes
para a minha loja: passo a
passo da divulgação para loja
física e para venda online”,
além de apresentação de cases
de sucesso. Representantes de
empresas como Amazon e Facebook vão ensinar formas de
potencializar os negócios em
suas plataformas.
“Seguimos com a bem-sucedida parceria com o Sebrae-SP para ajudar o empreendedor brasileiro a ter a melhor
Black Friday da história e se
reabilitar depois de um ano tão
desafiador. Estamos sempre
buscando soluções para impulsionar os negócios dos nossos
clientes”, diz Paulo Caffarelli,
presidente da Cielo.
“Vivemos um momento de
intensa transformação digital.
Os empreendedores que tinham
negócios presenciais estão cada
vez mais migrando para o ambiente online e o Sebrae-SP está
aqui para ajudá-los. Estamos
oferecendo diversos conteúdos gratuitos e temos mais de
100 cursos EAD disponíveis.
E agora juntos com a Cielo
vamos orientá-los a aproveitar a Black Friday”, destaca
Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae-SP.

Sem o devido debate com a sociedade, senador
Rogério Carvalho (PT-SE) afirma que a proposta
entrega a política monetária do país ao sistema
financeiro, afastando a vontade popular do BC
Por 56 votos a favor e 12
contra, o Senado aprovou, em
sessão remota realizada na noite da última terça-feira (3) o
Projeto de Lei Complementar
19/2019, que confere autonomia ao Banco Central. A proposta segue agora para discussão na Câmara dos Deputados.
Sob pretexto de “blindar”
a instituição de “ingerências
políticas”, o que os parlamentares aprovaram foi a
“autonomia” em relação à
soberania popular, denunciou Rogério Carvalho (SE),
líder do PT no Senado.
O projeto estabelece mandatos de quatro anos para o
presidente e os diretores do
Banco Central. Para assumir
eles deverão passar, ainda, por
votação secreta no Senado.
Pela proposta, o novo
chefe do banco deverá assumir no terceiro ano de governo do presidente da República, de modo que o seu
comando da política monetária não coincida com o mandato do chefe do Executivo.
“Estamos dando autonomia em relação ao governo,
mas não estamos dando autonomia em relação ao mercado. Ou seja, haverá autonomia com relação à vontade
popular, ao governo eleito.
Mas não haverá autonomia
em relação ao mercado e aos
interesses comerciais para
quem vai dirigir a política
monetária do país”, afirmou
o líder petista.
Carvalho destacou ainda
que a proposta foi aprovada
pelos senadores sem debate
com a sociedade. Além dos
seis senadores do PT, também votaram contra Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fa-

biano Contarato (Rede-ES),
Regufe (Pode-DF), Weverton Rocha (PDT-MA), José
Serra (PSDB-SP) e Zenaide
Rocha (Pros-RN).
DISTÂNCIA
DA POLÍTICA
Relator da proposta, o senador Telmário Mota (Pros-RR), defendeu a autonomia
concedida ao Banco Central.
Segundo ele, serviria para
evitar “interpretações equivocadas” sobre decisões na
política monetária, principalmente em anos eleitorais. O
PLP 19/2019 é de autoria do
Plínio Valério (PSDB-AM).
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP), também destacou “benefícios notáveis” da suposta “blindagem” aos diretores
do BC. Segundo ele, haveria
aumento da credibilidade
da autoridade monetária,
que manteria compromisso
“inarredável” no combate à
inflação. “Livre das injunções e disputas políticas para
atingir tal objetivo”, afirmou.
OBJETIVO
SECUNDÁRIO
Também foi aprovada uma
emenda do senador Eduardo
Braga (MDB-AM) que estabelece como “objetivos secundários” do BC “suavizar
as flutuações do nível de atividade econômica”. Além de
zelar pela solidez e eficiência
do sistema financeiro.
Mota incluiu, ainda, o
fomento ao “pleno emprego”. No entanto, essas metas
devem ficar subordinadas
ao objetivo principal, que
continua sendo o combate à
inflação, tendo a taxa básica
de juros (a Selic) como principal mecanismo.
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Atenção para as datas da primeira
quinzena de novembro do pagamento
do auxílio de R$ 300 e R$ 600

Além da liberação da 8ª parcela, que acontecerá para os
inscritos no Bolsa Família, a Caixa efetuará o pagamento
três ciclos diferentes que ocorrerão no decorrer do mês

Um novo ciclo de pagamentos começou neste mês de
novembro com diversos pagamentos. Neste novo mês, será
realizado o pagamento da oitava parcela do auxílio emergencial, quando para alguns
ainda representa o começo do
recebimento das parcelas.
Além da liberação da 8ª
parcela, que acontecerá para
os inscritos no Bolsa Família,
a Caixa efetuará o pagamento de três ciclos diferentes
que ocorrerão no decorrer do
mês. Serão feitos depósitos
em poupança social digital,
além de liberação dos saques
e transferências.
06 DE NOVEMBRO
(SEXTA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril, recebem
as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em abril, recebem
a primeira parcela residual de
R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico
nascidos em abril que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora
a segunda parcela de R$ 300.
07 de novembro (Sábado)
Liberado saque em dinheiro e transferência bancária
para inscritos via aplicativo,
site e CadÚnico
- Ciclo 3: Nascidos nos meses de janeiro e fevereiro podem sacar e transferir o auxílio
emergencial. Este pagamento
é relacionado ao ciclo 3.
- Ciclo 4: Nascidos nos meses de janeiro e fevereiro podem sacar e transferir o auxílio
emergencial. Este pagamento
é relacionado ao ciclo 4.
O calendário para saque e
transferência do ciclo 3 e 4 é
o mesmo!
08 DE NOVEMBRO
(DOMINGO)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico

nascidos em maio que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora
a segunda parcela de R$ 300.
11 DE NOVEMBRO
(QUARTA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em maio, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico
nascidos em maio que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora
a segunda parcela de R$ 300.
11 DE NOVEMBRO
(QUARTA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em junho, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico
nascidos em junho que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora
a segunda parcela de R$ 300.
12 DE NOVEMBRO
(QUINTA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em julho, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em julho, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico
nascidos em julho que já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora
a segunda parcela de R$ 300.
13 DE NOVEMBRO
(SEXTA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚni-
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co nascidos em agosto, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em agosto, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico nascidos em agosto que já receberam a primeira parcela residual
de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.
14 DE NOVEMBRO
(SÁBADO)
Liberado saque em dinheiro e transferência bancária
para inscritos via aplicativo,
site e CadÚnico
- Ciclo 3: Nascidos no mês
de março podem sacar e transferir o auxílio emergencial.
Este pagamento é relacionado
ao ciclo 3.
- Ciclo 4: Nascidos nos
mês de março podem sacar e
transferir o auxílio emergencial. Este pagamento é relacionado ao ciclo 4.
O calendário para saque e
transferência do ciclo 3 e 4 é
o mesmo!
15 DE NOVEMBRO
(DOMINGO)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em setembro, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em setembro,
recebem a primeira parcela
residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em setembro que
já receberam a primeira parcela residual de R$ 300, recebem agora a segunda parcela
de R$ 300.
16 DE NOVEMBRO
(SEGUNDA-FEIRA)
Liberado depósito em
poupança social digital para
inscritos via aplicativo, site e
CadÚnico
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em outubro, recebem as parcelas de R$ 600.
- Beneficiários inscritos
via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em outubro,
recebem a primeira parcela
residual de R$ 300.
- Beneficiários inscritos via
aplicativo, site e CadÚnico nascidos em outubro que já receberam a primeira parcela residual
de R$ 300, recebem agora a segunda parcela de R$ 300.
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Polícia Militar Ambiental alerta
para o início da piracema 2020
O período de maior reprodução dos peixes se estende até 28 de fevereiro de 2021

O Comando de Policiamento Ambiental alerta que teve
início no último domingo (1),
o período da piracema, que é o
período mais importante para a
reprodução dos peixes. Durante
ele, os peixes se deslocam até as
nascentes dos rios para desovar.
Em razão disto, os policiais militares ambientais realizam operações para coibir
a prática da pesca de peixes
nativos, sobretudo, nas Bacias
Hidrográficas do Rio Paraná

e Atlântico Sudeste, durante
este fenômeno da natureza.
Também é proibido, nos
rios que fazem partes destas
bacias, a realização de competições como torneios, gincanas ou outro esporte em que
haja a captura ou armazenamento de peixes nativos.
Além disto, o uso de trapiche ou qualquer outro tipo de
plataforma flutuante é vetado.
Contudo, a pesca de peixes
não nativos é permitida obe-

decendo algumas restrições.
DECLARAÇÃO
DE ESTOQUE
Terminou na terça-feira (3) o
prazo para que pescadores profissionais, frigoríficos, peixarias,
entrepostos, postos de venda,
hotéis, restaurantes, bares e similares realizassem a entrega
ao IBAMA ou ao órgão estadual
competente, da declaração dos
estoques de peixes in natura,
resfriados ou congelados, provenientes de águas continentais.

Serasa faz “feirão limpa nome” com
desconto de até 99% no valor da dívida
Consumidores têm até o dia 30 de novembro para aderir ao programa de renegociação de dívidas. Atendimento é feito online ou em agências dos Correios
Começou na última terça-feira (3), em todo o Brasil,
o 26° Feirão Serasa Limpa
Nome, que vai permitir a consumidores inadimplentes quitarem suas dívidas com até 99%
de desconto. Participam deste
programa mais de 50 empresas
de diversos segmentos.
O feirão acontece até o dia 30
de novembro, com atendimento
através dos canais digitais da Serasa Limpa Nome – site, WhatsApp e aplicativo – ou presencial
nas mais de 7 mil agências dos
Correios de todo o país.
Canais digitais do Feirão
Limpa Nome: Site www.feiraolimpanome.com.br, App:
Google Play | Apple Store e
Whatsapp 11 99575-2096.
A Serasa afirma que este é
o maior programa de renegociação de dívidas, considerando o percentual de desconto
oferecido para quitação dos
débitos. A medida foi pensada
tendo em vista os efeitos da
crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
“Sabemos da importância do
nome limpo para que as pessoas
tenham mais chance de conseguir crédito e assim, recomecem

sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já
vemos sinais de retomada, por
isso, esse ano, junto aos mais de
50 parceiros do Serasa Limpa
Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior feirão de todos os
tempos” disse o diretor de marketing e canais digitais da Serasa, Giresse Contini.
De acordo com a Serasa,
o programa poderá beneficiar
até 64 milhões de consumidores que estão inadimplentes
atualmente. A capital paulista
lidera o ranking das cidades
com o maior número de inadimplentes, cerca de 4,2 milhões de consumidores.
A Serasa destacou, ainda,
que neste feirão promove o Serasa Turbo, funcionalidade que
permite aumentar o Serasa Sco-

re na hora, ofertando melhores
condições de crédito para os
consumidores de todo o país.
Veja a lista de empresas
participantes do Feirão Limpa
Nome: Algar, Anhanguera, Ativos, Avon, Banco BMG, Banco
do Brasil, Bradesco, Calcard,
Carrefour, Casas Bahia, Cemig,
Cetelem, ConectCar, Confiança, CPFL, Credsystem, Crefisa,
Di Santinni, Digio, Elmo, Energisa, Fama, Havan, Hipercard,
Hoepers, Ipanema, Itapeva,
Itaú, Koerich, Kredili, Light,
Mundial Mix, Nosso Lar, Novo
Mundo, Oi, PagBank, Pernambucanas, Pitágoras, Ponto Frio,
Porto Seguro, Quatro Estações,
Recovery, Claro, Renner, RGE,
Riachuelo, Santander, Sky, Sorocard, Tenda, Tribanco, Tricard, Unic, Uniderp, Unime,
Unopar, Vivo, Zema.
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Vale TV realizou
debate entre
os candidatos a
prefeito de Barretos

Após dois cancelamentos,
aconteceu na noite da última
terça-feira (3), o debate com
os oito candidatos a prefeito
de Barretos, pela Vale TV.
O debate transcorreu por
quase 3 horas com os candidatos fazendo perguntas, réplicas
e tréplicas, sobre os mais variados temas. Além da transmis-

são pela TV, os eleitores puderam acompanhar a transmissão
por meio das redes sociais.
Um segundo debate promovido pela Vale TV está
agendado para a próxima
quarta-feira (11). No dia seguinte, quinta-feira (12), foi
anunciada a realização de
mais um debate entre os can-

didatos a prefeito de Barretos,
organizado pela Rede Vida,
do Grupo Monteiro de Barros.
O evento será realizado no
auditório da Facisb, Faculdade de Medicina “Dr. Paulo Prata”, sendo transmitido
pela Rede Vida para Barretos,
além das plataformas sociais
do jornal O Diário.
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