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UM DRIBLE AQUI, OUTRO ACOLÁ - Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação nos
brinda com mais um artigo, uma pérola, retratando o pós-eleições municipais e de olho no futuro próximo, as eleições de 2022. Segue.
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Parque do Peão inaugura
decoração natalina neste sábado
A tradicional decoração
de Natal do Parque do Peão
será inaugurada neste sábado, dia 05, às 20h30. Roseta,
Monumento ao Peão, jardins,
postes, coqueiros e canteiros
da entrada do complexo receberão mais de 15 mil metros
de cabos com luzes de led e
decoração especial, que serão
responsáveis por garantir o
clima natalino no período.
A inauguração contará
ainda com queima de fogos e
músicas temáticas. “Estamos,
mais uma vez, proporcionando esse atrativo para a população como uma forma de
espalhar a mensagem de paz,
união e amor que o Natal sempre nos traz. Ainda mais neste
ano, que passamos por tantos
desafios e que precisamos renovar as esperanças”, afirma
Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.
De acordo com ele, a área
decorada ficará aberta diariamente até às 22 horas. “No dia
da inauguração teremos a queima de fogos como um diferencial. E a dica é que as pessoas
assistam de seus veículos no
entorno do parque”, explica.
Muzetti ressalta ainda que,
para a visitação, devem ser
seguidos os protocolos de prevenção à Covid-19 com o uso
de máscaras e evitando aglomerações.

Luzes serão acesas a partir das 20h30, com queima de fogos

“Sabemos do momento
delicado, mas achamos importante proporcionar esse clima
mágico e temos certeza que a
população de Barretos ficará
feliz com o resultado e colaborará”, finalizou o presidente.
Neste ano, a ação conta
com o apoio do SICREDI.
Três painéis com cerca de 40
metros quadrados, que projetam um presépio, também
complementam a ação.
ÁREA FOOD TRUCKS
Além de toda decoração
natalina, o estacionamento
situado na frente do setor de
credenciamento do Parque
do Peão se transformará em
uma área com food trucks,
que funcionará diariamente
a partir das 19 horas. A inauguração também ocorre neste
sábado, dia 5.

Saúde fechou a quinta-feira com 14 internados
em UTI por coronavírus em Barretos
Boletim distribuído pela
prefeitura municipal de Barretos, por meio da secretaria
municipal de Saúde, indicou
no final da tarde desta quinta-feira (3), que o município ultrapassou as 41 mil notificações de casos de coronavírus.
Destes, 34.705 foram
descartados, 6.133 deram
positivos e 250 permanecem
em investigação. O boletim
também aponta 5.891 casos
curados e mantém em 150
o número de óbitos oficiais
pelo coronavírus.
Os números consideram
informações repassadas à secretaria por hospitais e clínicas particulares.
Cidades da região apon-

tam o maior número de internação no Hospital de Amor
(UTI), um total de 09, entre
Bebedouro, Colina, Guaíra,
Olímpia e Terra Roxa. Barretos registrou 5 casos.
No total, 14 internações em

UTI no Hospital de Amor e
nenhum caso em enfermaria
da Santa Casa, fechou o boletim desta quinta-feira, 3 de dezembro. O Hospital São Jorge
não registrava nenhum caso
de internação por coronavírus.

Weverson Alves Moreira é o novo
presidente do Rio das Pedras Country Club

O cantor barretense Marcus Tertto, que se apresentou no último domingo
na cidade de Colina, se apresentará nesta sexta-feira, dia 04, no bar e restaurante Casa da Fazenda, que fica localizado em frente ao segundo lago,
na Região dos lagos. O show está previsto para começar às 20 horas.

Após a votação dos conselheiros, foi realizada a apuração dos votos. O presidente do conselho, Cristiano Ferraz Barcelos, anunciou a vitória da Chapa 1, por 37 votos a 18. A chapa eleita é constituída por
WEVERSON ALVES MOREIRA (presidente), CLAUDINÉ ROBERTO PEREIRA (vice presidente), CASSIO
MURILO SIQUEIRA (1º tesoureiro) e ROBERTO DONIZETI BORDIN (2º secretário). Após o resultado, o
novo presidente se pronunciou. “Quero agradecer a minha família, a todos os presentes, e dizer que conto
muito com os membros da chapa eleita e com os membros da diretoria para esta nova jornada a frente do
clube Rio das Pedras. Também conto com a colaboração de todos os conselheiros, que para mim não existe
oposição e sim uma união para sempre mantermos o Rio das Pedras Country Club entre os maiores clubes
da região”, disse Weverson Moreira. A posse com data a ser marcada, será realizada no mês de janeiro de
2021. Na mesma reunião tomaram posse Paulo Cezar Salomão e Mauro Danilo Ferreira Dourado.

North Shopping
comemora
dez anos
com evento
ecumênico
O North Shopping Barretos marca dez anos de
instalação de seu centro de
compras em Barretos, neste
sábado, 5 de dezembro. A
comemoração terá, a partir
de 9 horas, evento ecumênico para convidados, mas a
programação segue durante
o dia todo. Às 13 horas tem
sessão de fotos com Dentinho OdontoCompany &
Claus em ritmo de “Parabéns”, nos corredores e praça de alimentação. Em seguida, tem apresentação da
equipe Guta Bampa de Baé.
Pelos corredores e praça de
alimentação também haverá
sessão de fotos com Mickey
e Minnie. A Banda Quebra
Nozes Bravíssimo Cultura
& Eventos se apresenta a
partir das 19 horas.
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Editorial

Um drible aqui, outro acolá

Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação nos brinda com mais um
artigo, uma pérola, retratando o pós-eleições municipais e de olho no futuro próximo, as eleições de 2022. Segue.
O Brasil chega ao final do
processo eleitoral, com o tira-teima em 57 cidades, sendo
18 capitais e 39 municípios
com mais de 200 mil eleitores, desfraldando a bandeira
de uma “corrupçãozinha”.
Como? Isso mesmo.
No momento mais crítico
da atualidade, quando a mídia
e os órgãos estatais de controle estão varrendo o país com
suas lupas, 64 mil beneficiários do auxílio emergencial
sacaram do bolso R$ 54,5 milhões para doarem a candidatos no 1º turno. E quem apurou esse desvio foi o próprio
Tribunal Superior Eleitoral.
Só mesmo por aqui ocorre
uma aberração dessas. Como o
nome indica, o “auxílio emergencial” se destina aos mais
carentes, desprovidos de renda,
um adjutório para que milhões
de pessoas consigam o mínimo
para sua sobrevivência e, mais
ainda, numa quadra de pandemia que assola o território.
A não ser que os “doadores carentes” tenham driblado
os mapas do governo e, como
aves de rapina, voaram direto
para cima da caça, no caso, o
tal “auxílio emergencial”, que
já custou ao governo este ano
cerca de R$ 100 bilhões.
Em suma, as mamas do Estado continuam a fornecer “lei-

te” aos bezerrões da política.
Não por acaso, parcela
ponderável do eleitorado vira
as costas para a política, em
um gesto que sinaliza desprezo, descrédito, indignação. A
abstenção, voto nulo e voto
em branco são formas de protesto, que se somam ao natural receio de enfrentar as urnas neste instante pandêmico.
Enquanto os horizontes da
política não se tornarem claros,
iremos empurrando as eleições
com o rolo compressor do senso comum, que clama por reformas, mudanças, avanços.
Tais demandas provêm, sobretudo, das camadas mais esclarecidas, integrantes do painel da racionalidade, habitantes
das grandes e médias cidades,
cujo núcleo central é composto
por profissionais liberais.
Esses segmentos são os mais
sensíveis ao fenômeno da “fadiga de material”, conceituado
como saturação de perfis antigos, feudos familiares, domínios
eleitorais, passagem do bastão
entre figuras tradicionais.
Há entre eles, vale reconhecer, pessoas de ótima índole e exemplar performance
política. Mas a permanência
por décadas na trajetória propicia a sensação de “material
gasto”, pneu careca que não
aguenta mais o tranco.

É impossível trocar pneus
com o carro rodando. Quer dizer, não é fácil mudar a feição
da política ou trocar o figurino
dos protagonistas com as regras atuais do jogo.
Por exemplo, o voto se torna cada vez mais distritalizado,
a denotar interesse do eleitor
em escolher alguém que lhe
seja próximo ou perto de suas
demandas locais/regionais. A
proximidade entre político e
eleitor integra a organicidade
social, a tendência que se constata na formação de grupos, setores, áreas, movimentos.
A sociedade, decepcionada com as promessas não
cumpridas pela democracia
(acesso à educação, segurança, saúde, transparência dos
governos, combate ao poder
invisível) procura refúgio em
novos pólos de poder.
Portanto, temos de ver esse
poder centrípeto (que se forma
de lá para cá, das margens para
o centro) abrindo espaços para
protagonistas respirar novos
ares. A distritalização é um fenômeno mundial, a partir dos
Estados Unidos, com seus votos de condados e distritos.
Com o fim das coligações
proporcionais, já registramos
forte enxugamento dos partidos na rede municipal. É bem
menor o número de siglas, o

que virá reforçar a meta de
sobrevivência de grandes e
médios partidos e a extinção
de nanicos, muitos servindo
de bengala a outros.
Partido é parte, pedaço,
parcela. E não temos mais que
cinco a sete divisões de pensamento no Brasil, algo como
extrema direita, direita, centro
direita, centro, centro esquerda,
esquerda e extrema esquerda.
2021, anterior ao pleito mais
importante de nossa contemporaneidade, será bastante propício para avanços na reforma
política, sob a suposição que,
antes dela, sejam aprovados aspectos essenciais das reformas
tributária e administrativa.
A pressão social será intensa nos próximos tempos,
exatamente pelos fatores antes
mencionados, como a decepção com a política, a fadiga de
material, a organicidade social
e os novos pólos de poder.
Estamos cansados de ver
Sisifu subindo a montanha com
uma pedra sobre o ombro e
vê-la resvalar ao sopé. O cara
jamais conseguirá colocá-la no
topo. Condenação dos deuses.
No nosso caso, temos esperança que, um pouco adiante, consigamos fazer o necessário para elevar a grandeza
do país. Até porque Deus é
um pouquinho brasileiro.

Opinião
Como se preparar bem para o Natal em tempo de pandemia?

EXPEDIENTE

O Advento tem seu próprio e rico conteúdo teológico; considera, de fato, todo o
mistério da vinda do Senhor
na história até sua conclusão.
Os diferentes aspectos do mistério se lembram e se fundem
em uma unidade admirável.
O advento recorda, em primeiro lugar, a dimensão sacramental histórica da salvação. O
Deus do Advento é o Deus da
história, o Deus que veio plenamente para a salvação do homem
em Jesus de Nazaré, em quem se
revela o rosto do Pai (Jo 14,9).
A dimensão histórica da revelação recorda a concretude
da salvação plena do homem,
do homem todo, de todos os
homens; portanto o vínculo
intrínseco entre evangeliza-
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ção e promoção humana.
O Advento é o tempo litúrgico
em que a dimensão escatológica
do mistério cristão é fortemente
realçada. Deus nos reservou para
a salvação (1Ts 5,9), mas é uma
herança que só se revelará no fim
dos tempos (1 Pd 1,5).
A história é o lugar do cumprimento das promessas de Deus
e está orientada para o dia do Senhor (1 Cor 1,8; 5,5). Cristo veio
em nossa carne e, após a morte,
se manifestou e se revelou aos
apóstolos e às testemunhas eleitas por Deus ressuscitado (Atos
10,40 42) e aparecerá glorioso
no fim dos tempos (Atos 1, 11).
A igreja, em sua peregrinação terrena, vive continuamente
a “tensão” da salvação já realizada em Cristo, de sua não reali-
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zação ainda em nós e a sua plena
manifestação no retorno glorioso do Senhor juiz e salvador.
Sobre a espiritualidade deste
tempo litúrgico, podemos dizer
que a comunidade cristã, com a
liturgia do Advento, é chamada
a viver algumas atitudes essenciais à expressão evangélica da
vida: expectativa vigilante e alegre, esperança, conversão.
A atitude de espera caracteriza a Igreja e o cristão, porque
o Deus da revelação é o Deus
da promessa que em Cristo
manifestou ao homem toda a
sua fidelidade (2 Cor 1, 20).
Durante o Advento, a Igreja
não faz o papel dos judeus que
esperavam o Messias prometido, mas vive a expectativa de
Israel em níveis de realidade,
e de manifestação definitiva
desta realidade, que é Cristo.
Agora vemos “como num
espelho”, mas chegará o dia
em que nos veremos face a
face (1 Cor 13,12). A igreja vive essa expectativa com
vigilância e alegria. Por isso,
reza: “Maranatha: Vem, Senhor Jesus” (Ap 22,17.20).
E como viver este mistério,
que nos prepara para o Natal,
em tempo de pandemia?
Primeiramente, precisamos
sempre recordar que o festejado
no Natal, o Menino Deus, é quem
nos une no amor e não apenas na
proximidade física, pois podemos estar próximos fisicamente,

mas longe no coração. E, com
isso, neste ano, temos a oportunidade de viver um Advento e
um Natal diferentes de todos os
outros que já passamos.
Perguntemos ao nosso coração, se ele foi um presépio
para aqueles que sofreram suas
perdas durante este ano; se ele
foi um presépio para nossos
familiares e amigos; se ele foi
um presépio para aqueles que
encontramos pelas ruas sem
um teto para morar; se ele foi
abrigo para quem precisou.
Se a resposta for “sim”, então, podemos dizer que vivemos
o Natal durante todo este ano.
Se a resposta for não, ainda não
sabemos o que é o Natal e, por
isso, só estamos preocupados
com a festa e a ceia natalina.
Natal é hoje, pois quando
permitimos que Jesus nasça
em nosso coração, acontece o
milagre do Natal!
Padre Anderson Marçal Moreira
Membro da Comunidade
Canção Nova, doutor em Teologia
Pastoral Bíblica e Litúrgica.
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ABERTURA AMEAÇADA
A manutenção de Barretos
na fase amarela deve impedir
a tradicional abertura noturna
do comércio no mês de dezembro. Na fase amarela tem bares
e restaurantes abertos até as 23
horas com todo regramento.
Para a abertura do comércio à
noite, seria necessário que o comitê central do Estado de São
Paulo mudasse as regras.
PREFEITA DO POVO
Paula Lemos (DEM) deverá priorizar boas ações de comunicação da prefeitura, sem
conchavos e amadorismos. É o
que consideram analistas políticos para que ela se torne a
“prefeita do povo”. Além disso,
será muito positivo atender os
munícipes em seu gabinete e
sair às ruas para visitas.

APOIO PARA PRESIDÊNCIA
Adilson Ventura de Melo
(PL) confessou que está dialogando a viabilização de sua
candidatura à presidência da
Câmara Municipal de Barretos.
Lupa (PRTB) também é candidato, mas defende composição para não dividir. Já Paulo
Corrêa (PL) destaca que está
conversando com os vereadores eleitos e se conseguir apoio
será candidato.
GRANDE LABORATÓRIO
João Doria (PSDB) considera
que o ano de 2021 será um grande laboratório para as eleições
presidenciais de 2022, uma vez
que o DEM está na vice-governança do Estado de São Paulo e o
MDB será vice do prefeito Bruno
Covas, da cidade de São Paulo.
QUEM CRESCEU
As legendas que se saíram
fortalecidas nestas eleições municipais em todo o Brasil são:
Progressistas, MDB, DEM, PSDB
e PSD. Em compensação, o PT
foi o que mais perdeu por não
ter conseguido eleger ninguém
nas capitais dos estados brasileiros. Já em São Paulo, o PSOL
foi o que mais cresceu.
MOVIMENTAÇÃO
ESTRANHA
Gabriel Uchida (DEM) considera “esquisita” as movimentações de verbas das entidades. O
vereador eleito considera falta
de respeito com os profissionais e população atendida. “Se
a verba tem um fim, que se faça
uso de forma direita”, declarou.
SEM INTERFERÊNCIA
“Quando o vereador passa a defender os interesses
da situação ou da oposição,
deixa de atender os interesses
do povo”, declarou o vereador eleito, Rodrigo Malaman
(PSDB). Ele espera que não
haja interferência de seu partido enquanto estiver na Câma-

ra Municipal.
BEM REFORÇADO 1
Em videoconferência realizada na terça-feira (1º) com
62 prefeitos de São Paulo, João
Doria (PSDB) pediu a ampliação
de testagem, rastreamento de
casos confirmados e suspeitos,
uso obrigatório de máscaras e
fiscalização rigorosa contra aglomerações e festas clandestinas.
Na nossa região, o governador
pediu reforço no controle da
pandemia em Barretos e Bebedouro.
BEM REFORÇADO 2
O Ministério da Saúde prorrogou o custeio da manutenção de 36 leitos de UTI Adulto
para tratamento de paciente
com Covid-19 em Barretos, do
Hospital Nossa Senhora, e repassará R$ 1,728 milhão.
PAUTA BOMBA 1
Vereadores votarão na próxima segunda-feira (7), em sessão
extraordinária, o reajuste da CIP
(Custeio do Serviço de Iluminação Pública) que passará de R$
13,34 para R$ 14,43 solicitada
pelo Executivo. A taxa constitucional serve para manter e expandir a iluminação pública.
PAUTA BOMBA 2
O prefeito Guilherme Ávila
(PSDB) estuda encaminhar antes do final do mandato, para
a Câmara, uma proposta de
negociação da dívida entre o
SAAE e a CPFL. Neste caso, os
vereadores seriam convocados
para uma segunda sessão extraordinária.
CARNAVAL NO PARQUE
A equipe do Bloquim gravou na semana passada, no
Parque do Peão, as chamadas
comerciais para o Carnaval de
2021, que acontece de 13 a 17
de fevereiro. A segunda edição
do evento tem 99 atléticas de
diversas universidades já cadastradas. O barretense que optar
pelo pacote tem à disposição
o primeiro lote da inteira ou o
terceiro lote da meia entrada.
Em seu site a organização diz
que caso o evento precise ser
remarcado, os ingressos serão
reembolsados na integralidade.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história.” (Abraham Lincoln)

Ontem, quinta-feira (03), foi dia de festa e muita comemoração em
torno de Regis Hayek, que completou mais um ano de vida. O professor de
Geografia, passou a data ao lado da mulher Camila, e recebeu o carinho
dos pais Michel e Sonia, e das irmãs Karina e Bianca. Parabéns Regis!

Parabéns para Pedro Felix do Nascimento
Nunes, que completa 17 anos no próximo dia
(07), e recebe os paparicos dos pais Leandro e
Viviane, dos irmãos Marcos e Sofia, do padrasto Marco Antônio e dos avós, Ione, Joaquim,
Natalina e Epaminondas. Felicidades Pedro!

Filho de Francisco (in memória) e Elaine Cristina, Vitor Barbam Mazeto, vira mais uma folhinha do calendário da vida. O
jovem completa idade nova hoje (04) e comemora a data com
amigos especiais e familiares. Parabéns Vitor!

Parabéns e muitos anos de vida para Thaís Orlovic que completou idade nova na
última quinta-feira (03). A jornalista barretense atualmente mora em Pindamonhangaba/SP, e por lá trabalha como apresentadora de TV. Thaís comemorou a
data ao lado do marido Eliezer e dos filhos Arthur e Esthevão. Felicidades Thaís!

Destaque para o servidor público Nilton Vieira. O atual
Diretor do Instituto de Previdência, recebeu o título de
cidadão benemérito em reconhecimento ao bom trabalho
prestado ao poder musical, através das mãos do Presidente
da Câmara Municipal, João Mulata. Na foto Nilton está com a
esposa Rose Rosemeire, e do lado direto a esposa da
propositor da homenagem, Mara. Parabéns!
A quinta-feira (03) foi de muito doce, bolo e guaraná para Deyse Sokolonski que completou mais um ano de vida. A festança foi completa e cheia de carinhos por parte do marido Juan, da filha Maria Luísa, dos filhos de 4 patas, Yago, Yuna e Nina, além de beijos e
abraços dos pais Toninho e Rita, e da irmã Thaís. Felicidades Deyse! (foto: Camila Siqueira)

Enfim o grande
dia chegou! O
casal André Luís
Morconi e Fabiola Martins tem
motivos de sobra
pra comemorar.
Hoje (05) os seus
aniversários, e
também o enlace
matrimonial, que
acontece com
cerimônia intimista para amigos e
familiares.
Felicidades!

Domingo (06) é dia de festa para a empresária Mariana Falcão Gonzaga que completa
mais um ano de vida. Os beijos e abraços
ficam por conta dos amigos, familiares, do
filho Nicolas e do marido Leonardo Gonzaga. Tudo de bom Mari!
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Paula Lemos prestigia homenagens
póstumas de iniciativa de Euripinho Nabem
Ricardo Martins Marques e Jackelyne Ariane Serralvo Rossini
receberam a Comenda Chico Barreto e Ana Rosa, respectivamente
O gerente geral do North
Shopping Barretos, Ricardo
Martins Marques e a empresária do segmento de serviços
em saúde, Jackelyne Ariane
Serralvo Rossini, receberam
das mãos de Waldecler Nabem a entrega das homenagens das Comendas Chico
Barreto e Ana Rosa, concedidas a cada quatro anos pelos
vereadores da Câmara Municipal de Barretos.
Cada vereador, no último
ano da legislatura, indica um
casal para receber as comendas que levam os nomes dos
fundadores da cidade.
O, então, vereador Olímpio Jorge Nabem, Euripinho
Nabem (DEM) indicou para
esta homenagem em 2020,

O ADVENTO DE PAULA LEMOS
“É tempo de esperança, tempo de vigilância, de humildade, de
dizer o sim consciente, de que desejos individuais nunca podem se
sobrepor ao coletivo”. Trecho de mensagem postada em rede social
pela prefeita eleita, Paula Lemos (DEM).

UMA ENXURRADA DE PROBLEMAS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) teme que a dengue e a pandemia da Covid-19 complique a vida na cidade. Ele pediu para a
administração cuidar das galerias e bocas de lobo por causa das enxurradas provocadas pelas chuvas.

a dupla de gestores empresariais. Contudo, o vereador
faleceu vítima de Covid-19
antes da entrega, sendo considerada uma das grandes perdas da cidade neste ano em ra-

zão da crise sanitária.
A prefeita eleita, Paula Lemos, e o esposo, Renê Radaelli de Figueiredo, prestigiaram a entrega das comendas
a convite dos homenageados

em noite bastante emocionante para a família de Euripinho.
Estiveram presentes, além
da esposa Waldecler, os filhos
Michel e Marcelo acompanhado da namorada Laís Lima.

prontas para aplicação e 40
milhões em forma de matéria-prima para produção, envase
e rotulagem em fábrica própria
do Instituto Butantan.
O processo de envase desta primeira remessa de insumos deve levar de quatro a
sete dias e envolverá, diretamente, cerca de 40 colaboradores do Butantan. A produção será ininterrupta.
O lote ainda passará por
testes que vão aferir e validar
a qualidade do produto e tam-

bém do processo produtivo.
As demais remessas chegarão no decorrer das próximas semanas. Já a disponibilização para a população
ocorrerá somente após a comprovação da eficácia, que deverá acontecer após a conclusão da terceira fase dos
estudos clínicos e posterior
aprovação e registro por parte
da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).
O imunizante se encontra
na fase final de testes clínicos

em humanos no Brasil e deverá ter os resultados de eficácia anunciados nesta primeira quinzena de dezembro. No
momento estão sendo analisados 74 voluntários que se infectaram com o coronavírus.
SEGURANÇA
E EFICÁCIA
No último dia 19 de outubro,
o Governo de São Paulo e o Butantan anunciaram que a Coronavac é a mais segura entre as
vacinas que estão em etapa final
de estudos clínicos no Brasil.

Codevar reúne prefeitos eleitos e reeleitos da região

Prefeita eleita de Barretos/SP é destaque e fala de união municipalista em encontro de acolhimento de novas lideranças

A PRIVILEGIADA ELISA LUCAS
A secretária executiva adjunta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial de São Paulo, barretense Elisa Lucas, considera um privilégio fazer parte da equipe de Bruno Covas
(PSDB), reeleito prefeito da capital paulistana no último domingo
de novembro. “Farei tudo para sempre corresponder à confiança em
mim depositada”, postou em rede social.
VEREADOR EXTRAVASA AMOR FIEL
Em dezembro de 1998, o vereador Kiko Miziara exibiu uma bandeira e tocou o hino do Corinthians na sessão da Câmara de Barretos.
Palmeirenses, sãopaulinos, santistas, entre outros, não gostaram da
manifestação do fiel torcedor.
CORREA PEDE A VOLTA DO BONDÃO
O vereador Paulo Correa (PR) questionou a prefeitura sobre a não circulação de ônibus coletivos urbanos nos finais de semana e feriados. Ele
entende que o prefeito deveria obrigar a empresa a funcionar nestas datas.
SECRETARIAS A VER NAVIOS
“Dedica-se muito orçamento para algumas secretarias e deixam outras a ver navios”, observou o vereador Carlão do Basquete,
(PSD) ao comentar a peça orçamentária de Barretos que está sendo
apreciada pela Câmara Municipal.
SEM BARGANHA COM A CÂMARA
O ex-prefeito Nelson James (PSDB) declarou à imprensa em outubro de 1.999, que nunca fez nenhum tipo de barganha com os vereadores.
CAPRICHA AÍ, GOVERNANTE
Vereador Lupa (PRTB) pediu que a prefeitura melhore a iluminação pública no distrito de Adolfo Pinto.
LAGOAS NA ESTRADA DAS CONTENDAS
Para acabar com poças d’águas gigantes na estrada rural das
Contendas, o vereador Nestor Leonel (DEM) pediu a melhoria no
leito carroçável.
AS METAS DO SUMIDO PSOL
O PSOL de Barretos não disputou as eleições municipais, mas tem
como primeira medida compor o diretório local. “O partido pretende
realizar campanha para novas filiações, acompanhar a Câmara e a administração municipal, além de preparar a campanha para 2022”, revelou Cláudio Machado, uma das lideranças da agremiação.

to com as cidades irmãs e com
a ajuda de lideranças como o
deputado Geninho, só assim
poderemos muito mais”.
Já o deputado federal, Geninho Zuliani, também presente no encontro, destacou
as dificuldades do novo ano,
pós-pandemia, e afirmou que
“2021 será desafiador e preocupante em todos os aspectos,

sociais, financeiros e estruturais para os municípios com
o fim do auxílio emergencial.
Precisamos ter voz e vez para
a solução destes problemas comuns, visto que somos a menor região administrativa de
todo o Estado de São Paulo”.
Por fim, Fernando Galvão tratou de explicitar a alegria de ter conduzido o con-

Prefeitos eleitos se reunirão em
evento virtual na próxima quinta-feira
De providências imediatas
que os novos prefeitos devem
tomar já no primeiro dia de
mandato, às restrições na gestão de pessoal para o ano de
2021, passando pelos impactos
do novo marco do saneamento
legal e da LGPD na administração pública municipal, temas
indispensáveis à boa gestão serão abordados em um encontro
virtual, que vai reunir diversos
prefeitos eleitos de todo o país,
na próxima quinta-feira, dia 10,
das 13 às 17 horas.

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: aquinojose@zipmail.com.br)

AMEAÇAS E MEDOS DE CAMPANHA
Ameaças e medos foram motivos para que o PP (Partido Progressista) não tivesse chapa completa para disputar a Câmara Municipal, segundo o presidente do diretório local, Aparecido Cipriano. Na sua avaliação, se a chapa tivesse 20 candidatos, emplacaria
2 edís. Com 15 pretendentes, a agremiação elegeu Bodinho.

Com isso, já são 1 milhão 120 mil doses da vacina do Butantan em São Paulo

A prefeita eleita de Barretos, Paula Lemos (DEM), participou na noite da última segunda-feira, 30 de novembro,
em Bebedouro, do encontro
de prefeitos eleitos e reeleitos,
organizado pelo Consórcio de
Municípios da 13ª Região Administrativa de São Paulo e
municípios convidados.
O evento foi coordenado pelo prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão (DEM),
também presidente do Codevar, e contou com a participação de lideranças públicas e
da iniciativa privada.
Em sua fala, a prefeita eleita
de Barretos ressaltou a união de
forças políticas para destaque
regional e avanços em diversas
áreas de políticas públicas.
“É preciso nos unir para
que 2021 seja um ano de superação em nossos mandatos” e,
completou, dizendo que “não
adianta as cidades pensarem
sozinhas, é preciso pensar jun-

PITA FOGO

A APOSTA DE UEBE REZECK
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), a próxima administração
municipal vem com novo olhar e vai cuidar da cidade com carinho e amor.

Governo paulista recebe um milhão de doses da Coronavac
O governador João Doria
acompanhou nesta quinta-feira (03) a chegada de 600 litros
a granel da vacina Coronavac,
correspondente a um milhão de
doses. Com esta remessa, já são
1 milhão 120 mil doses enviadas
pela farmacêutica chinesa Sinovac ao estado de São Paulo.
Esta é a segunda remessa
a chegar no país, sendo a primeira de 120 mil doses prontas
recebida no dia 19 de novembro. Ao todo serão 46 milhões
de doses, sendo 6 milhões já
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Há mais de 30 anos realizado de forma presencial, o tradicional evento organizado pela
Conam (Consultoria em Administração Municipal) este ano
será online devido à pandemia
do novo coronavírus.
O “9º Seminário Prefeitos
Eleitos 2021-2024 – Webinar:
Uma gestão inovadora para
novos desafios” terá a participação de consultores da Conam de diferentes áreas com
palestras e debates sobre os
mais variados temas.

A organização também vai
disponibilizar aos participantes inscritos mais de 15 horas
de conteúdo em vídeo, com
orientações técnicas e com
ações práticas, que auxiliarão
as equipes na correta condução de seus trabalhos.
Os interessados em participar podem se inscrever e conferir a programação completa
do evento neste link: https://
www.sympla.com.br/9-seminario-para-prefeitos-eleitos-conam-webinar__1040591.

sórcio municipal em mandato
que se encerra em dezembro
agora. “Tenho orgulho em ter
fomentado o espírito municipalista e o consórcio que já é
uma referência para o país”.

CUMPADI VAL NO CONGRESSO DE REIS
O comunicador Cumpadi Val aborda o tema “divulgação e devoção: a arte de falar da nossa cultura”, no próximo dia 7, às 20 horas,
no 1ºCongresso Nacional sobre Folia de Reis Online. O evento será
transmitido pelo youtube, de 7 a 11, reunindo pesquisadores, escritores, divulgadores, folcloristas e foliões.
EM TEMPOS BICUDOS...
... “é sempre bom manter a política da boa vizinhança”, comentou dias desses um conhecido militante político da cidade.
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Prefeita eleita participa de culto de Projeto cria linha de crédito especial
para cadeira produtiva da cana
ação de graças pela eleição 2020
Paula Lemos (DEM) e o vice-prefeito eleito, Gustavo
Sasdelli (PL), participaram de ação do Conselho de Pastores
Culto de Ação de Graças pela cidade foi realizado
pelo Conselho de Pastores
e Ministros Evangélicos de
Barretos para todos os eleitos na gestão de 2021/2024,
na noite da última terça-feira, 1º de dezembro.
A prefeita eleita, Paula Lemos (DEM), acompanhada
do esposo Renê Radaelli de
Figueiredo, e o vice-prefeito
eleito Dr. Gustavo Abrão Sasdelli (PL), junto da esposa Carolina Garcia Sasdelli, prestigiaram o momento de fé e
foram acolhidos pelos pastores Eryck Bretanha Suleiman,
Cláudio Rogério Pereira e André Ribeiro de Mendonça.
Em suas palavras, Paula
ressaltou a necessidade dos
eleitos, tanto para o Poder
Executivo como para o Poder
Legislativo, darem as mãos e
pensarem nas pessoas.
“Que no gabinete da prefeitura, a partir de primeiro de
janeiro, cada um que lá entrar,

saiba que não há espaço para
questões individuais, mas sempre para as questões coletivas”.
Durante a solenidade, Paula
Lemos destacou o talento dos
jovens que se apresentaram na
noite de congraçamento e oração e, ao final da cerimônia, a
prefeita eleita e o vice-prefeito
eleito receberam uma bíblia de
presente com dedicatória dos
pastores com o compromisso

de mantê-la no gabinete durante todo o mandato.
“Há quatro anos, quando
fui a vereadora eleita mais
votada, pedi um coração de
Davi, segundo o coração de
Deus. Hoje, revivo a felicidade de realizar meu primeiro
ato oficial como prefeita eleita, que é louvar a Deus, renovando meu pedido” concluiu.
(Foto: Márcio Oliveira)

Brasileiros terão conta de
luz mais cara em dezembro
Aneel reativou o sistema de bandeira tarifárias e
estabeleceu bandeira vermelha patamar 2 para este mês

Os brasileiros passarão a ter
a conta de luz neste mês de dezembro mais cara. Isso porque
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reativou o
sistema de bandeira tarifária e
estabeleceu bandeira vermelha
patamar 2 para este mês.
A taxa é considerada a
mais alta, com custo de R$
6,24 por 100 quilowatts/hora
consumidos.
Por conta da pandemia,
Aneel havia decidido, em maio,
manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro de
2020. No entanto, a diretoria do
órgão alegou que a queda no nível de armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas e a retomada do consumo

de energia contribuíram para a
necessidade do aumento.
O sistema de bandeiras
tarifárias foi criado em 2015,
como alternativa de recomposição de gastos extras com a
utilização de energia de usi-

nas termelétricas.
A cor da bandeira, que
pode ser vermelha, amarela
ou verde, é impressa na conta de luz e sinaliza o custo da
energia em função das condições de geração.

Mais de 28 mil veículos já foram
licenciados de forma online em Barretos
Serviço é realizado pela plataforma digital desde maio de 2020

Aproximadamente 8,2 milhões de condutores paulistas
realizaram o licenciamento
veicular digitalmente no Estado de São Paulo. Desse total,
28.576 veículos foram licenciados na cidade de Barretos.
Os dados são referentes ao
período entre maio, quando
o serviço passou a ser 100%
digital, e novembro deste ano.
O processo é feito pelo portal
do Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital,
disponível nas plataformas
Android e IOS.
O licenciamento veicular
digital atende a Deliberação
nº180/19 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que
estabelece a substituição do
CRLV em papel pela via eletrônica, chamada de CRLV-e,
com a mesma validade jurídica da versão impressa.
O próprio motorista pode
realizar o serviço online, sem
a necessidade de ir presencialmente a uma unidade de
atendimento Detran.SP ou do

Poupatempo.
COMO FAZER O LICENCIAMENTO DIGITAL
Em um banco conveniado
ao Detran.SP, caixa eletrônico ou internet banking, o
motorista informa o número
do Renavam do veículo para
pagar a taxa do licenciamento e outros débitos, se houver.
Um dia após o recebimento da
taxa, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento
Digital nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br), Detran.SP (https://
www.detran.sp.gov.br) e Denatran ( portalservicos.denatran.serpro.gov.br ), além dos
aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito.
O documento poderá ser salvo no próprio celular e impresso, em papel sulfite comum.
Para acesso ao aplicativo
CDT, o login é feito com os
dados do cadastro no portal

de serviços do Denatran, informando o CPF e a senha.
Usuários novos precisarão se
cadastrar, seguindo o passo a
passo informado.
Vale lembrar que para o
documento ser obtido, o veículo precisa estar com todos
os débitos vinculados quitados, além do pagamento em
dia do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via
Terrestres (DPVAT). A falta de
licenciamento é uma infração
de trânsito prevista no Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
SERVIÇOS ONLINE
O Detran.SP oferece mais
de 60 serviços digitais para facilitar o dia a dia do cidadão.
Além da renovação e solicitação da CNH digital, podem
ser feitos o levantamento de
pontos da CNH, transferência,
venda e registro de veículos,
pesquisa sobre certidões negativas e positivas, liberação de
veículos apreendidos por infração de trânsito, entre outros.

Segundo o deputado federal, Geninho Zuliani, objetivo
é fortalecer setor que hoje emprega 750 mil pessoas

Auxiliar a cadeia produtiva da cana de açúcar, formada
por produtores, cooperativas
e agentes de comercialização
de etanol e açúcar, com a criação de uma linha de crédito
especial, da ordem de R$ 7,65
bilhões, é o principal objetivo
de um projeto de lei de autoria
do deputado federal, Geninho
Zuliani (DEM/SP), em trâmite na Câmara dos Deputados.
Segundo a proposta, a União
vai fornecer para o setor, por
meio de convênio com o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
uma linha de crédito de R$ 7,65
bilhões especial, dentro do Programa Emergencial de Apoio
ao Setor Sucroenergético Brasileiro (Peasse).
No projeto, também, está
prevista a participação de
bancos privados, com injeção
de recursos próprios.
“Essa proposta tem por finalidade fortalecer a cadeia
produtiva da cana de açúcar,
setor que emprega cerca de 750

mil pessoas e gerou 6,2 bilhões
de dólares em exportações em
2019”, afirma Geninho.
O financiamento será concedido mesmo que a empresa
tenha pendências com o poder
público, como dívidas tributárias, com o FGTS ou com a
Previdência Social.

TRAMITAÇÃO
A proposta será analisada
em caráter conclusivo pelas
comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Minas
e Energia; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Pagamento do 13º deve ser feito integralmente
mesmo com medidas contra a pandemia
Normas de redução de impacto do coronavírus na economia não retiram esse direito ao trabalhador

Com tanta instabilidade no
ano de 2020, o governo implantou medidas jurídicas para
aplacar os impactos da redução das atividades econômicas em função do isolamento
social necessário na pandemia
do Novo Coronavírus.
A Medida Provisória
936, que depois virou a Lei
14.020/2020, trazia as regras
para redução de jornada e de
salários e, agora, no período
de pagamento do 13º salário,
um direito tradicional e impactante para as famílias e
para a economia, surgem dúvidas: como fica o pagamento para quem teve redução de
jornada ou até mesmo suspensão das atividades?
De acordo com Domênica
Marques, advogada pós-graduada em Direito do Trabalho, mesmo no caso de redução de jornada e salário, sim,
o 13º deve ser pago.
“Nos casos de suspensão,
será pago de acordo com a
proporcionalidade de meses
trabalhados neste ano. Apenas
os meses em que houve trabalho superior a 14 dias serão
contabilizados”, explica ela.

“O Governo, por meio da
Nota Técnica 51.520/2020
da Secretaria de Trabalho do
Ministério da Economia, estabeleceu critérios para o pagamento do 13º salário dos
empregados que tiveram redução salarial e de jornada,
bem como os que tiveram o
contrato de trabalho suspenso
em função da pandemia. Essa
medida, mesmo questionada
por muitos, trouxe a necessária segurança jurídica para
empregados e empregadores
em momento tão atípico”, ressalta a advogada.
De acordo com Domênica
Marques, há quem entenda
que a orientação da nota técnica não tem caráter de lei e
por isso poderia ser contrariada pelos empregadores.
“No entanto, segundo o
artigo 4º da Lei 14.020/20,
foi conferida ao Ministério da
Economia a responsabilidade
pela edição de normas complementares ao Programa Emergencial instituído por essa
mesma lei. Tal entendimento
norteará a atuação dos fiscais
de trabalho. Mas, mesmo antes da edição da nota técnica,

minha orientação aos empregadores era pelo pagamento
integral do 13º aos empregados, mesmo que com jornada e
salário reduzidos por causa da
ausência de respaldo legal para
pagamento em valor diverso”,
destaca a advogada.
As empresas que argumentam que a nota técnica
não tem caráter de lei, explica a advogada, correm risco
de serem condenadas em uma
eventual ação na Justiça, ao
pagamento de diferenças.
“O risco de um processo é
grande em função da orientação e da falta de fundamento
legal que autorize o pagamento inferior ou a negociação do
13º salário, conforme inciso
V do artigo 611-B da Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT)”, afirma a especialista.
É importante ressaltar que
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) também sofre mudanças por conta das medidas emergenciais.
“No caso de suspensão, não
há depósito e na suspensão o
FGTS será proporcional ao
valor pago pelo empregador”,
salienta Domênica Marques.
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Centro Cultural reabre com “The Beatles In
Concert e a Trajetória do Pop Rock Britânico”

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Barretos acontece no dia 8 de dezembro
Um espetáculo animado,
misturando música erudita e
rock vai celebrar a reabertura
do Centro Cultural “Osório
Falleiros da Rocha” – Teatro
Cine Barretos, após período
de reformas.
Na próxima terça-feira, 8
de dezembro, a partir das 20
horas, Barretos e região poderão assistir ao vivo ao espetáculo “The Beatles in Concert
e a Trajetória do Pop Rock
Britânico”, com a Orquestra
Sinfônica Municipal de Barretos e participação especial
do Grupo Vocal Black Belts
de Rio Preto. A regência é do
maestro Paulo de Tarso.

O espetáculo terá abertura
ao público com plateia reduzida em 120 lugares (40% da lotação), seguindo às orientações
de prevenção a Covid-19, e on-line em live pelo Facebook da
Prefeitura de Barretos e da Secretaria Municipal de Cultura.
Também serão adotadas
medidas de distanciamento
social e disponibilização de
álcool gel. Para assistir no local é preciso retirar o ingresso individual na bilheteria do
teatro, a partir das 9 horas no
dia do evento.
A tradicional apresentação
das músicas da banda mais
famosa de todos os tempos,

interpretadas pela Orquestra
Sinfônica Municipal, é promovida pela prefeitura de
Barretos por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
O público, mais uma vez,
pode esperar grandes clássicos da banda britânica, além
de canções do Queen e U2. A
programação traz mais uma
vez, o sucesso do ano passado, mas com grandes surpresas para a edição 2020.
Para o secretário municipal
de Cultura, João Batista Chicalé, a sétima edição do The
Beatles in Concert, reabrindo
o Centro Cultural Osório Falleiros da Rocha é motivo de fe-

licidade para toda a secretaria.
“O Cine Barretos é da população e precisa estar em atividade em todo o seu eplendor.
Reabrir com a sétima edição
do The Beatles in Concert e a
Trajetória do Pop Rock Britânico é uma forma de fechar o
ano com alegria e, ao mesmo
tempo, enaltecer a importância
do teatro”, ressaltou Chicalé.
Para o gestor do Centro
Cultural Osório Falleiros da
Rocha e produtor da Orquestra Sinfônica Municipal de
Barretos, César Juliani, a noite deve ser especial.
“Este concerto promete
causar um grande impacto so-

Pelo 5º ano, Tereos está entre “As
Melhores na Gestão de Pessoas”
A premiação é realizada pelo jornal Valor Econômico e a Mercer. A
companhia está entre as cinco melhores na categoria de 7.001 a 17 mil colaboradores

A Tereos Açúcar & Energia
Brasil, subsidiária do grupo Tereos, segundo maior produtor de
açúcar do mundo, conquistou
a 5ª colocação no prêmio “As
Melhores na Gestão de Pessoas”, na categoria de 7.001 a
17 mil colaboradores, promovido pelo jornal Valor Econômico,
em parceria com a Mercer.
É o quinto ano consecutivo que a empresa, que conta

com sete unidades industriais e
8.210 funcionários, está na lista
das cinco melhores empresas da
categoria, um reconhecimento
do trabalho desenvolvido no
gerenciamento e desenvolvimento de pessoas na empresa.
A companhia evoluiu em
todas as oito alavancas analisadas e teve a maior nota de
engajamento dos colaboradores, desde o início da sua par-

ticipação em 2016, de 93%. O
estudo é orientado pela metodologia global de Prosperidade e Engajamento da Mercer,
que analisa a experiência do
colaborador na empresa.
“É muito gratificante ver
o reconhecimento dos colaboradores sobre o trabalho de
gestão feito pela companhia,
ainda mais em um ano atípico,
como o que estamos vivendo,
com a pandemia da Covid-19”,
analisa Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos Açúcar
& Energia Brasil,
“O prêmio reflete o comprometimento dos nossos
8.200 colaboradores, que, por
serem de um setor considerado
essencial, não pararam e continuaram abastecendo as famílias
brasileiras e do mundo, com
alimento e energia, sempre com

a segurança como prioridade
número 1”, comentou Santoul,
após a revelação do prêmio.
Segundo o executivo, o
investimento da Tereos na
transformação digital e o modelo de gestão do trabalho
em equipe, descentralizado,
foram fundamentais para os
resultados positivos.
“O nível de maturidade da
gestão, baseada na responsabilização dos times e dos indivíduos, já está bem avançado na
cultura da empresa. Também
estamos colhendo os frutos dos
investimentos tecnológicos.
Com 95% dos dados da empresa disponíveis na nuvem,
foi muito mais fácil enfrentar
os desafios do trabalho remoto. Com tudo isso, alcançamos
diversos recordes de produção
nesta safra”, finalizou.

Cremesp homenageará médicos paulistas
pelos 50 anos de exercício ético da Medicina
A cerimônia será voltada aos médicos formados em 1968 e 1970 que não cometeram infrações éticas relativas à profissão
O Conselho Regional de
Medicina do Estado de São
Paulo (Cremesp) realizará,
em 9 de dezembro, a cerimônia de Homenagem aos
50 anos de exercício ético da
Medicina, voltada aos mais
de 1.115 mil médicos paulistas, formados em 1968 e
1970 que, durante todo seu
tempo de atuação, não cometeram infrações éticas relati-

vas à profissão.
“Em 2020 todo dia foi dia
do médico. Com a pandemia
da covid-19, estes profissionais foram reconhecidos por
sua luta em prol da saúde da
população. Neste evento, os
homenageados serão condecorados por sua atuação nesta batalha que, embora tenha
ganhado destaque neste ano,
tem sido diária nos últimos 50
anos”, comenta a presidente do
Conselho, Irene Abramovich.
O evento, que contará
com apresentação da Orquestra Acadêmica de São Paulo,
terá, entre os presentes, conselheiros do Cremesp, além
do secretário de Estado da
Saúde de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, e dos médicos
escolhidos para serem os patronos da solenidade.
Em decorrência dos protocolos de segurança, relativos
à covid-19, não haverá plateia
no local e os homenageados
participarão remotamente, de
forma online.
A cerimônia será transmitida ao vivo, a partir das 20
horas, pelo Instagram (@cremesp_crm), Facebook e canal
do YouTube.

noro na história da Orquestra
Sinfônica na cidade de Barretos, pois além das músicas
dos Beatles, será contada a
história do Rock Britânico
em ordem cronológica. Música dos Beatles, Queen, U2 e
Oasis estarão no repertório da
apresentação. O concerto ain-

da vem em momento em que
a população merece e precisa
de uma programação em clima de final de ano”, observa.
O Centro Cultural Osório
Falleiros da Rocha - Teatro
Cine Barretos fica localizado
na rua 20 entre as avenidas 17
e 19, centro de Barretos.

Comitê da OIT ao Brasil: dialogue
com entidades. Sindicalistas
apontam apenas “autoritarismo”
Federação mundial e centrais afirmam que governo
brasileiro não tem qualquer iniciativa de diálogo sobre
negociação coletiva. E quer apenas “desmonte”
Ao analisar queixa de
centrais sindicais brasileiras
e da ISP, federação global
do serviço público, o Comitê de Liberdade Sindical da
Organização Internacional
do Trabalho (OIT) sugere ao
governo brasileiro que consulte os movimentos. Destaca também a importância do
princípio do diálogo social.
A reclamação dos sindicalistas refere-se a descumprimento da Convenção 151
da própria OIT, que prevê
direito à organização e à negociação coletiva no setor
público. Foi ratificada pelo
Congresso em 2010.
Já a recomendação da
OIT foi publicada em relatório do Committee on Freedom of Association – o Informe 392 do colegiado saiu
em novembro. A reclamação
havia sido protocolada em
dezembro de 2018.
Centrais e ISP apontavam ataques à organização,
suspensão do pagamento de
mensalidades e revogação de
planos de cargos sem diálogo prévio, entre outras ações
antissindicais.
Questionado, o governo, por sua vez, alegou que
aguarda a aprovação de projeto de lei em tramitação no
Senado, para estabelecer regras de negociação coletiva
na administração pública.
De sua parte, o Comitê
sugeriu que, enquanto isso
não acontece, o governo busque diálogo com as entidades sindicais. De autoria do
senador Antonio Anastasia
(PSD-MG), o PL 711/2019
tem como relator Jaques
Wagner (PT-BA).
Esforço zero
Mas Antonio Fernando
Megale, advogado da ISP no
Brasil, afirma que esse projeto tem praticamente o mesmo teor do PL 3.831/2015,
vetado na íntegra, em 2017,
pelo então presidente, Michel Temer. E observa ainda

que o atual governo não esboça qualquer iniciativa para
fazer tramitar o PL 711.
Ele contesta alegação do
governo de que haveria necessidade de regulamentação
da negociação coletiva. Segundo ele, artigos da própria
Convenção 151 já estabelecem a imediata aplicação,
abrindo diálogo sempre que
solicitado pelos representantes sindicais.
“E sabemos que isso não
vem acontecendo. Para citar
um exemplo, temos a extinção, em 2019, da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS pelo presidente
Jair Bolsonaro sem nenhum
tipo de diálogo ou negociação”, cita o advogado.
REFORMA
ADMINISTRATIVA
A secretária sub-regional da ISP no Brasil, Denise
Motta Dau, disse que a entidade vai atualizar o Comitê
de Liberdade Sindical sobre
o “autoritarismo” nas relações de trabalho. Não há, segundo ela, qualquer tipo de
diálogo social ou consulta.
“O principal exemplo
desse autoritarismo é a tramitação da PEC (Proposta
de Emenda à Constituição)
32 sobre a, em tese, reforma
administrativa, que desmonta o Estado brasileiro, extermina direitos trabalhistas
do setor público com fortes
impactos negativos para o
acesso e qualidade dos serviços prestados à população, e
que foi apresentada ao Congresso Nacional sem nenhuma negociação prévia com
as entidades sindicais”.
Assinam a queixa, várias
entidades do setor público
brasileiro, filiadas à ISP. A
federação reúne 700 organizações de 154 países, com
30 milhões de trabalhadores. E também CTB, CSB,
CSP-Conlutas, CUT, Força
Sindical, Intersindical, Nova
Central e UGT. (Fonte: RBA)
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ACIB e Sincomércio seguem com a
realização da campanha “Natal Esperança”

Depois da Semana Black
Friday e da Semana do Freguês,
a ACIB (Associação Comercial
e Industrial de Barretos) em
parceria com o Sincomércio,
seguem promovendo a campanha “Natal Esperança” para o

comércio de Barretos.
A campanha de Natal vai até
o dia 31 de dezembro e, até lá,
todo o comércio central estará
distribuindo cupons aos consumidores, dando o direito à participação no sorteio de diversos

prêmios. O sorteio está agendado para o dia 5 de janeiro.
Os consumidores da campanha de Natal 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.

Vendas do comércio sobem 6,1% no fim de
semana da Black Friday, revela Serasa Experian
É a primeira vez no ano que uma data comemorativa do varejo registra crescimento
na comparação anual. Também houve aumento na semana que antecede a data
Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade do
Comércio – Black Friday, as
vendas em lojas de rua e shopping centers de todo o país,
no fim de semana da Black
Friday (27 a 29 de novembro
de 2020) tiveram aumento de
6,1%, com relação ao mesmo
período do ano anterior.
É a primeira vez no ano que
uma data comemorativa do varejo registra crescimento na
comparação anual. Também
houve ligeiro crescimento de
0,6% na semana de 23 a 27 de
novembro, na análise com 25
a 29 do mesmo mês em 2019.
Segundo o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi,
os números positivos mostram uma melhora no varejo
no segundo semestre, tendência que havia sido indicada
pelos resultados do Dia das
Crianças.
“A reabertura do comér-

cio e o aumento da massa de
renda da população, com a
liberação da primeira parcela
do 13º salário, ajudaram a registrar índices positivos pela
primeira vez em 2020. A retomada das atividades econômicas se refletiu numa melhora
gradual, até termos o dado da
Black Friday”, diz Rabi.
O economista também faz
um alerta. “Apesar do bom

crescimento, o resultado é o
pior dos últimos três anos, reflexo do atual cenário de desemprego alto e redução pela
metade do auxílio emergencial. A situação está melhor
do que no início da pandemia, mas é preciso ter cautela
e aguardar outros resultados
para sinalizarmos uma retomada mais acelerada da economia”, finaliza Rabi.

CNHs vencidas em 2020
terão validade estendida
Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que restabelece os prazos
para a regularização das carteiras nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas
Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020
ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação
das CNHs vencidas em 2020
ocorrerá de forma gradual, de
acordo com um cronograma
estabelecido no documento.
A medida inclui também
a Autorização para Conduzir
Ciclomotores e a Permissão
Para Dirigir, documento provisório utilizado no primeiro
ano de habilitação do condutor. Pelo texto, a renovação
ocorrerá com base no mês de
vencimento do documento.
Ainda de acordo com a
resolução, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido
em 2020 deve ser aceito até
o último dia do mês correspondente em 2021.
A medida revogou uma
portaria publicada em março pelo órgão, que suspendeu os prazos para a renovação das CNHs, aplicação de
multas, transferência de veículo, registro e licenciamento de veículo novo, entre outros, em razão da pandemia
do novo coronavírus.
TRANSFERÊNCIAS
DE VEÍCULOS
A resolução também determina que, a partir de 1º
de dezembro de 2020, sejam
retomados os prazos para

serviços como transferência veicular, comunicação de
venda, mudança de endereço,
conforme previsto no Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
Em relação à transferência
de veículos adquiridos de 19
de fevereiro de 2020 a 30 de
novembro de 2020, o Contran
diz que os departamentos estaduais de Trânsito (Detrans)
dos estados e do Distrito Federal poderão estabelecer
cronograma específico para a
efetivação da transferência de
propriedade e que ele deverá
ser informado ao Contran até
31 de dezembro de 2020.
Caso os Detrans não estabeleçam um cronograma específico,
a transferência de propriedade
de veículo adquirido no período
indicado deverá ser efetivada até
31 de dezembro de 2020.
Para os veículos novos,
adquiridos no período de 19
de fevereiro de 2020 a 30 de
novembro de 2020, também
valerá a data 31 de janeiro de
2021 para a efetivação do registro e licenciamento.
INFRAÇÕES
A resolução também retoma os prazos previstos para as
infrações cometidas, a exemplo dos prazos para defesa da
autuação e recursos de multa;
defesa processual e de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de
habilitação, bem como identi-

ficação do condutor infrator
e expedição de notificações
de autuações.
No caso das notificações
já enviadas, a resolução posterga para 31 de janeiro de
2021, os prazos para a apresentação de defesa prévia e
indicação do condutor, posteriores a 20 de março de 2020.
O mesmo prazo vale para as
notificações de penalidade.
Já para o envio de notificações registradas no período de 26 de fevereiro até
o dia 30 de novembro, será
observado um cronograma
de 10 meses. Este prazo será
contado a partir da data de
cometimento da infração.
Desta forma, por exemplo, os motoristas que cometeram infrações em fevereiro
e março de 2020 deverão ter
as notificações de autuações
enviadas em janeiro de 2021.
Já os prazos das licenças
para funcionar como Instituição Técnica Licenciada
(ITL), vencidos de 20 de
março de 2020 a 30 de novembro de 2020, ficam prorrogados para 31 de janeiro
de 2021. (Agência Brasil)
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