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AS POLÍCIAS MILITARES, OS GOVERNADORES E O PRESIDENTE - Ernesto Puglia Neto, Coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e secretário-geral da 
Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar (DEFENDA PM), expõe, neste artigo, sua opinião sobre a posição das polícias 
militares, principalmente a paulista, frente aos problemas enfrentados pela categoria no exercício de sua funções. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

BEC promove 
“Ação entre 

Amigos” 
para reforçar 

categorias 
de base

O BEC (Barretos Esporte 
Clube) lançou nesta semana uma 
campanha de arrecadação para 
reforçar as categorias de base. A 
meta é alcançar o valor de R$ 1 
milhão. Quem adquirir concorrerá 
um Fiat Mobi (foto ilustrativa) e 
uma moto Honda Start 160, além 
de vale-compras e pacote da 
Festa do Peão. Cada bilhete cus-
ta apenas R$ 10,00 e que já está 
a venda. O sorteio acontece dia 
24 de outubro. O vice-presiden-
te, Raphael Dutra, ressaltou que 
a escola de formação de atletas 
tem ligação com times de futebol. 
“Estamos buscando profissionali-
zar o futebol de Barretos com re-
velação de talentos para o nosso 
time”, comentou.

PONTOS DE VENDAS
Cartão para todos - Avenida 

17, 735, Centro; Estádio Antônio 
Gomes Martins; Promotoras - 
Calçadão da Rua 20 - em frente 
da ACIB. Os interessados que, 
além de comprar o bilhete, qui-
serem ajudar a vender, podem 
entrar em contato com o BEC 
pelo telefone (17) 99283-6370.

CORONAVÍRUS 
CAUSA QUEDA 

EM BOLSAS PELO 
MUNDO: BLACK 

FRIDAY BRASLEIRA 
DE AÇÕES?
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Restituição do Imposto de 
Renda 2020 será paga mais cedo

Declarações este ano devem ser feitas entre os dias 2 de março e 30 de abril

A Receita Federal divulgou 
as regras para a declaração do 
Imposto de Renda 2020. As 
restituições serão pagas em 
menos tempo, de acordo com 
o órgão, e em menos lotes.

Em 2019, foram 7 lotes e 
esse ano serão apenas 5. A es-
timativa inicial é que sejam en-
tregues cerca de 32 milhões de 
declarações este ano, entre os 
dias 2 de março e 30 de abril.

Em 2019, a restituição foi 

distribuída em sete lotes, sendo 
que o último foi pago em dezem-
bro. Este ano serão cinco lotes, 
pagos no fim dos meses de maio 
(29), junho (30), julho (31), agos-
to (31) e setembro (30).

Quem atrasar a entrega da 
declaração ao Fisco vai pagar 
multa de 1% sobre o valor de-
clarado. Os lotes de restituição 
serão formados pela ordem de 
entrega das declarações. (Foto: 
Milton Figueiredo)

Bispo abre Campanha da Fraternidade 
2020 na Diocese de Barretos

O bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, presidiu a Missa de Cinzas, marcando 
o início da Quaresma e a abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2020. Durante a homilia, 
dom Milton disse que ela [a campanha] chama a atenção dos católicos para a realidade da vida. 
“Num mundo como o nosso onde avançamos tanto com a tecnologia, a informática, a ciência, ainda 
há milhões de pessoas que morrem de fome. A vida parece que perdeu o seu valor”.

Inscrições abertas para Cursinho Extensivo Pré-vestibular do Colégio FEB
Aprender e estudar com 

foco em todas as matérias e 
questões que caem nos princi-
pais vestibulares do país. Esse 
é o foco das aulas do Cursi-
nho Extensivo Pré-vestibular 
- ETAPA do Colégio FEB, que 
está com as inscrições abertas.

As adesões são gratuitas e 
podem ser feita pelo site: uni-
feb.edu.br/colegiofeb  ou pes-

soalmente no próprio colégio. 
As aulas serão teóricas e prá-
ticas, acontecem no período 
noturno, com início no dia 9 de 
março. Para mais informações, 
o contato telefônico é (17) 3321 
6417. O colégio fica localizado 
dentro do campus do Unifeb.

“O nosso curso pré-vestibu-
lar é para o estudante que tem 
o objetivo em entrar no ensino 

superior em faculdades públicas 
ou privadas que possuem vagas 
concorridas. Além disso, o cur-
sinho irá auxiliar também aque-
le aluno que busca tirar uma boa 
nota no ENEM. O material é do 
Sistema ETAPA, pois é prepara-
do para os grandes vestibulares 
de todo o país”, explicou a dire-
tora do colégio, Cristina Maria 
Barcellos de Oliveira Milan.

Parque do Peão recebe 
encontro “Lendas do Rodeio”

Acontece neste sábado, dia 
29, no Parque do Peão, um even-
to para lembrar a história do 
rodeio brasileiro. Chamado de 
Lendas do Rodeio, o encontro 
tem como objetivo manter viva 
a memória do esporte, reunindo 
pessoas ligadas ao mundo serta-
nejo de diferentes partes do país.
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33º Batalhão de Polícia Militar abordou quase 
3 mil pessoas durante carnaval na região

Operação foi desenca-
deada do dia 21 a 25 de fe-
vereiro nos 19 municípios 
que integram o 33º BPM/I, 
localizado em Barretos. Na 
operação, foi empregado 
todo o efetivo operacio-
nal, incluindo os policiais 
militares em função admi-
nistrativa para reforçar o 
policiamento nas ruas.

Página 6
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

A doença do coronaví-
rus tem despertado temor 
e atenção da população em 
todo o mundo, assim como 
outras moléstias infecciosas, 
que têm surgido nos últimos 
tempos como a gripe H1N1. 
Na verdade, os pesquisado-
res calculam que surjam em 
média cinco novas doenças 
todos os anos e esse número 
está crescendo.

Portanto, nas medidas 
preventivas para enfermida-
des infecciosas, em muitos 
casos, o uso de máscara de 
proteção pode ajudar tremen-
damente e por isso a indús-
tria de máscaras para prote-
ção respiratória nunca ficou 
tão evidente no cenário da 
saúde mundial. 

Ao contrário dos países 
asiáticos, nos quais quando 
alguém contrai alguma doen-
ça respiratória infecciosa 
imediatamente usa sua pró-
pria máscara para não con-
taminar outras pessoas, seja 
em lugar público ou privado, 
no Brasil o hábito ainda não 
preocupou todos, mas há uma 
perspectiva de crescimento.

É uma questão cultural, 
que ainda não foi assimilada 
integralmente pelos brasilei-
ros, mas que pode ser esten-
dida com o passar dos anos, 
especialmente nesses tempos 
em que exigem mais precau-
ção ou cuidados preventivos 
com a saúde.

Para se ter um panorama 
do setor, em 1994, o Brasil 
importava 90% dos produtos 
para proteção respiratória, 
hoje esse número foi reduzi-
do para 10%, porque o país 
dispõe de empresas cada vez 
mais capacitadas tecnica-
mente para a produção e de-
senvolvimento desta tecnolo-
gia e produtos. 

E conforme orientação do 
Governo Federal os brasilei-
ros devem adquirir sempre 
produtos nacionais, por di-
versas razões, inclusive eco-
nômica para gerar empregos 
e conter importações.

A indústria de máscaras 
de proteção respiratória e de 
equipamentos de proteção 

individual (e de segurança no 
trabalho) preocupada com a 
qualidade de seus produtos, 
tem se mostrado muito en-
gajada na luta pelo avanço 
da qualidade do setor, inclu-
sive, buscando o aperfeiçoa-
mento das leis e normas do 
segmento, além de se dedicar 
ao cumprimento da atual le-
gislação em vigor no mundo.

No Brasil, a doença do 
coronavírus pode significar 
ainda um aumento de produ-
ção e consumo de produtos 
de proteção respiratória para 
a população.

Atualmente, há diversas 
linhas e modelos de másca-
ras no mercado brasileiro, 
que podem não atender as 
normas internacionais corre-
tamente, porque precisam se 
apresentar dentro das normas 
internacionais. 

Pessoas com barbas ou 
cicatrizes profundas na face 
também podem apresentar 
dificuldades de adaptação no 
uso do equipamento. Deve-se 
ainda evitar aquelas máscaras 
que estão fora das normas. 
Especialistas recomendam 
produtos que cumpram a 
norma N95 e PFF2 da Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). O selo do 
Inmetro também é necessário.

As máscaras respiratórias 
faciais filtrantes mais apro-
priadas, segundo pesquisas 
científicas, podem oferecer 
até 95% de eficácia na filtra-
gem de partículas maiores, 
ou seja, acima de 0,3 mícron, 
lembrando que o mícron é a 
milésima parte do milímetro.

Elas são muito indicadas 
para proteção contra diversas 
outras doenças por transmis-
são pelo ar, especialmente tu-
berculose, sarampo, varicela, 
SARS, além de outras.

O produto é individual, 
descartável. Mas vale res-
saltar que é preciso outros 
cuidados complementares de 
segurança, para não contrair 
ou transmitir doenças infec-
tocontagiosas. 

Coronavírus e a importância 
da indústria de máscara de 

proteção respiratória no Brasil

As polícias militares, os 
governadores e o presidente

Ernesto Puglia Neto, Coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e secretário-geral da 
Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar (DEFENDA 

PM), expõe, neste artigo, sua opinião sobre a posição das polícias militares, principalmente a paulista, 
frente aos problemas enfrentados pela categoria no exercício de sua funções. Segue.

As polícias militares ganha-
ram as primeiras páginas dos 
principais jornais do Brasil e 
não foi em razão dos números 
baixos da criminalidade.

Movimentos grevistas que 
ameaçam ou atingem parcial-
mente vários estados brasileiros 
chamaram a atenção para a rela-
ção complicada que existe entre 
as corporações, seus governado-
res e o presidente da república.

Se por um lado Bolsonaro é 
tido como um defensor das po-
lícias, o que seria bom para as 
corporações, por outro, sua po-
pularidade entre os policiais mi-
litares parece configurar ameaça 
a vários governadores, já preo-
cupados com suas aspirações 
no cenário local ou, em alguns 
casos, no cenário nacional.

A proliferação de movimen-
tos de reivindicação salarial em 
prol das polícias militares, quase 
sempre não atendidos – ou aten-
didos de forma insuficiente – su-
gere que os governadores tratam 
essas reivindicações em “banho-
-maria”, quando não com des-
dém, pois sabem que os valores 
básicos dos militares estaduais, a 
hierarquia e a disciplina, condu-
zem suas ações e impedem que 
sejam tomadas medidas drásti-
cas, mesmo sendo alvo de polí-
ticas remuneratórias vexatórias, 
na maioria dos estados.

De tempos em tempos, sur-
gem movimentos mais con-
tundentes, principalmente no 
nordeste, onde a presença dos 
partidos de esquerda no go-
verno dos estados, bem como 
a dependência das instituições 
policiais de recursos do go-
verno federal (leia-se aqui, do 
PT), permitiram a fragilização 

da formação dos militares esta-
duais, com a presença de mui-
tos professores ideologicamen-
te orientados (caso da Polícia 
Militar do Ceará), o que possi-
bilitou o surgimento de lideran-
ças politizadas no seio da tropa.

Aliado a isso, observa-se 
um perigoso movimento que 
deseja a redução dos valores e 
deveres dos militares estaduais, 
visando a aproximá-los dos va-
lores e deveres dos funcioná-
rios públicos e descaracterizan-
do a condição de militar desses 
profissionais, o que é perigoso 
para os policiais militares e, 
mais ainda, para a sociedade.

Os motins e greves trazem 
prejuízos enormes à população, 
que se vê à mercê de crimino-
sos, de todos os tipos. No Cea-
rá, por exemplo, somente nos 
primeiros dias de paralisação 
parcial dos policiais militares, 
quase 100 pessoas foram assas-
sinadas, sem contar os demais 
crimes cometidos.

O cenário, mesmo conheci-
do, tem um componente novo: 
o bolsonarismo.

No movimento a que assis-
timos no Ceará, as notícias dão 
conta de que, pelo menos por lá, 
a força política que o alimenta 
tem viés de direita (se assim 
podemos entender o bolsona-
rismo) e não de esquerda, como 
ocorreu na maior parte dos mo-
vimentos grevistas ocorridos no 
seio das instituições policiais-
-militares, anteriormente.

O bolsonarismo trouxe com 
ele a expectativa de realce po-
lítico pelo uso de designações 
militares à frente do nome do 
candidato, fazendo com que 
as oportunidades surjam e os 

oportunistas não resistam aos 
holofotes. A qualquer custo!

E os governadores?
Bem, eles continuam con-

tribuindo ativamente para o 
“caldeirão ferver”, colocando 
“lenha na fogueira”, ao tra-
tar os policiais militares como 
submissos e subservientes; ao 
ignorar seus pleitos legítimos; 
ao fazer política com os resul-
tados alcançados por homens e 
mulheres que oferecem suas vi-
das para defender a população.

Hoje, não resta dúvida algu-
ma de que os policiais militares se 
sentem usados pelos governado-
res, que arrotam a redução dos ín-
dices criminais com base na com-
pra de viaturas ou fuzis, como se 
isso possibilitasse o feito.

Os governadores se esque-
cem de quem dirige a viatura e 
empunha o fuzil: homens e mu-
lheres que estão trabalhando no 
limiar de suas forças. 

Aqui em São Paulo, por 
exemplo, o claro no efetivo (que 
agora se está tentado completar) 
exige o desdobramento dos po-
liciais. Para isso, há um grande e 
perverso incentivo do governo: 
salários baixos dão o estímulo 
necessário para que os policiais 
“vendam” suas folgas ao próprio 
governo, para realizar escalas 
extras e permitir a manutenção 
dos índices de segurança razoá-
veis. Mas o preço a ser pago é 
alto: a saúde, a sanidade e a se-
gurança dos policiais militares.

Mas, mesmo esses índices 
uma hora param de cair. Por 
quê? Porque o efetivo está ex-
tenuado. Não tem mais de onde 
tirar forças. Além disso, pro-
messas de campanha que de-
ram esperanças a esses homens 

e mulheres, agora se tornam 
mentiras que ressoam nos ouvi-
dos desses bravos combatentes. 
Tudo tem um limite!

E quando o limite é alcan-
çado, as cenas que se vêem não 
são as mais bonitas. Valores, 
deveres, e o juramento de de-
fender a vida de outrem com a 
sua própria, fazem parte do co-
tidiano dos policiais militares. 
E eles encaram tudo isso com 
muita seriedade. A mesma se-
riedade que esperam por parte 
dos governadores (os Coman-
dantes em Chefe dos militares 
estaduais) na condução dos 
assuntos pertinentes a esse con-
tingente abnegado.

Tal como se dá em nossas 
vidas, as instituições, por ve-
zes, se vêem diante de dilemas 
e desafios. Assim é, agora, com 
as polícias militares.

Acuados pela necessidade 
de superarem, de uma vez por 
todas, a precariedade das polí-
ticas salariais praticadas pelos 
governos estaduais e insufla-
dos por vozes oportunistas (que 
buscam projeção em certas 
tendências político-ideológicas 
hoje proeminentes), os polícias 
militares procuram manter o 
foco em sua razão de existir: a 
defesa da sociedade!

Para isso, a hierarquia, a 
disciplina, a ordem e a obediên-
cia à lei emergem como valores 
garantidores dessa vocação.

Hoje, os militares estaduais, 
pelo menos os paulistas, traba-
lham movidos pela certeza de 
que a população depende deles 
e por isso, e só por isso, não a 
deixarão na mão.

Mas, como foi dito, tudo 
tem limite!

Tampinha Legal destina R$ 700 mil para entidades assistenciais
Este é resultado do trabalho voluntário de mais de 450 entidades assistenciais participantes

O Tampinha Legal, no mês 
de fevereiro, chegou ao mon-
tante de R$ 700 mil destinados 
para entidades assistenciais 
participantes. O montante é o 
resultado da reciclagem do ma-
terial arrecadado em mais de 
dois mil pontos de coletas dis-
tribuídos pelos estados no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Alagoas, Pernambu-
co, Distrito Federal e Goiás.

Para a coordenadora do 
Instituto SustenPlást, Simara 
Souza, este é o resultado do en-
gajamento de toda uma socie-
dade que está disposta a fazer 
a diferença.

“Pequenas atitudes diárias le-
vam a grandes resultados. Apren-

demos a apagar a luz e a fechar a 
torneira. Precisamos aprender a 
dar o destino adequado aos resí-
duos sólidos. O material plástico é 
matéria prima nobre que pode ser 
100% reciclada, inúmeras vezes. 
Atingimos valores significativos 
que provam o quanto a sociedade 
está mudando seu comportamen-
to. O Tampinha Legal proporcio-
na sustentabilidade econômica, 
social e ambiental através da sim-
ples atitude de coletar tampinhas 
plásticas, caracterizando, então, o 
processo de Economia Circular”, 
afirma Souza.

Participam do Tampinha 
Legal entidades assistenciais 
regularizadas como Apaes, ligas 
femininas, escolas e hospitais. 

Com os recursos da venda do 
material destinado, as entida-
des assistenciais aplicam para 
a aquisição de medicamentos, 
alimentos, equipamentos, ração 
animal e/ou materiais escolares, 
custeio de tratamentos e de exa-
mes de saúde humana e animal, 
melhorias em suas sedes, etc.

Simara Souza também ex-
plica que o Tampinha Legal tem 
caráter educativo, “buscando a 
conscientização da sociedade 
quanto á importância de destinar 
adequadamente o material plás-
tico. Tudo é dinheiro. Desprezar 
o material plástico é desperdício. 
Se você não o vende, há quem 
precise destes recursos”.

Ao todo, mais de 700 enti-
dades assistenciais estão cadas-
tradas e mais de 370 toneladas 
de tampinhas plásticas já foram 
encaminhadas à reciclagem.

O TAMPINHA LEGAL
O Tampinha Legal é iniciativa 

do Instituto SustenPlást, buscando 
a melhor valorização de mercado 
para o material. Os valores obti-

dos são destinados integralmente 
para as entidades assistenciais.

Recentemente, lançou as 
ações Copinho Legal e Canu-
dinho Legal, que, seguindo o 
modelo do Tampinha Legal, 
destinam os recursos obtidos 
com a venda dos copos e canu-
dos plásticos para as entidades 
assistenciais cadastradas no 
programa.

Além do site, também é 
possível acompanhar o traba-
lho do Tampinha Legal por 
redes sociais, como YouTube e 
Facebook.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Seja grato pelo que você tem; assim você conseguirá ter mais. Se você se concentrar no que não tem, você nunca, nunca terá o suficiente. (Oprah Winfrey)

Sábado de carnaval e a Aurora Macedo 
Marques estava como?!? Toda fantasiada 

de Malévola. Gracinha demais né!?!

O Engenheiro químico e civil, Danilo Yuzuki, deixou a 
terra do peão e já se encontra em solo francês. O Jovem 
está em Besançon em busca de novos conhecimentos 

profissionais e não tem data para voltar. Na foto ele 
está em Paris, próximo a Torre Eiffel. Boa sorte Danilo!!!

Na última quinta-feira (27/02) o parabéns foi para Renato Peghim. O empresário 
comemorou a data ao lado de amigos, familiares e claro, ao lado de sua amada Isabely, 

do filhão Antônio de 09 meses e da princesa Lara. Felicidades Renys!!!

O apresentador, colunista social, editor e promotor de eventos Arnaldo Tadeu Campos brindou 
mais um aniversário terça-feira (25/02), onde na data especial ele estava em passeio no Rio 
de Janeiro/RJ, e na oportunidade ele e seu Danilo Auada levaram o filho Pedro Nicolas para 

conhecer o Cristo Redentor e também curtiram os desfiles na Marquês de Sapucaí. Parabéns!!!

Parabéns para Alessandro Condini que 
completou mais um ano de vida terça-feira 

(25/02), recebendo o carinho dos filhos, 
amigos e familiares. Tudo de bom!!!

A educadora física Grazi Motta completou mais 
um ano de vida no último sábado, dia 22, e 

recebeu todo carinho do filho Gabriel.

As novidades da moda verão da Outlet 20$ continuam a todo vapor. 
A Gestora de Loja e modelo, Delma Alves, apresenta esta super regata 
na cor amarelo plus size e colar de madeira colorido. Essa e muitas ou-

tras novidades só na loja de preço único de Barretos “ Outlet 20”, 
que fica na avenida 21 com ruas 24x26 no centro de Barretos/SP. 

Visite também nosso Instagram @20_outlet.

Todo amor e carinho para Katia 
Ferreira que completou idade nova 
na última quarta-feira (26/02). A 
Secretária do Parque do Peão foi 
destaque neste Carnaval sendo a 
Musa do Cordão Espalha Samba de 
2020. Felicidades Katia!!!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Dutra parabeniza deputados por 
conquista de reservatório de água
Foi assinado na última sex-

ta-feira (21) a liberação dos re-
cursos destinados para cons-
trução do novo reservatório 
de abastecimento de água, que 
será instalado nas margens da 
rodovia Assis Chateaubriand.

O vereador Raphael Dutra 
pediu a construção ao prefeito 
em março de 2017, quando já 
previa a falta de água na re-
gião norte da cidade.

“Agradeço aos deputa-
dos estadual Sebastião San-
tos e federal Roberto de Lu-
cena que, através de uma 
emenda impositiva, consegui-
ram recursos que somam R$ 
684.497,29”, afirmou Dutra.

Com os recursos liberados, 
o município terá recursos em 
caixa, para construção e ins-
talação de um novo reservató-
rio, com capacidade para ar-
mazenamento de 5 milhões de 
litros cúbicos de água.

Dutra foi até os bairros e 
ouviu a população. “A popu-
lação daquela região precisa-
va comprar água de galão para 
fazer comida, tomar banho, la-

O prefeito Guilherme Ávila assinou a liberação dos 
recursos ao lado do deputado Sebastião Santos e da 

superintendente do SAAE, Elaine Pereira Gomes

Tereos faz doação de camas e 
equipamentos à hospital de Colina

Equipamentos fazem parte de série de doações a instituições de saúde 
realizadas pelo Grupo na região de suas unidades no interior de SP

A Tereos, uma das maiores 
produtoras mundiais de açú-
car, oficializou na última sex-
ta-feira, dia 21/02, doação de 
camas hospitalares e equipa-
mentos ao Hospital José Ve-
nâncio, de Colina.

A doação faz parte de uma 
série de doações realizadas 
pela Tereos no último ano, a 
instituições de saúde na re-
gião de atuação do grupo, to-

talizando R$ 2,5 milhões.
Foram doadas sete ca-

mas hospitalares e um foco 
cirúrgico, que será utilizado 
em procedimentos realizados 
pela instituição.

O evento, que contou com 
a presença do gerente executi-
vo de Relações Institucionais, 
Roberto Perosa, também reu-
niu o deputado federal, Geni-
nho Zuliani, e o prefeito da ci-

dade, Dieb Taha.
“Essa ação expressa o 

compromisso da Tereos com 
Colina e toda região. Todos os 
equipamentos foram adqui-
ridos com verba doada pela 
empresa e vão auxiliar muitas 
pessoas”, afirmou Perosa.

Para o prefeito Dieb Taha, 
a doação veio em boa hora e 
deverá auxiliar na qualifica-
ção da saúde do município.

Os brasileiros que estão 
com o título de eleitor cance-
lado têm até 6 de maio para 
regularizar a situação perante 
à Justiça Eleitoral. Quem per-
der o prazo, não poderá votar 
nas eleições municipais, pre-
vistas para outubro deste ano.

O pleito vai definir os pre-
feitos e vereadores nos mais de 
cinco mil municípios do país.

No ano passado, cerca de 
2,4 milhões de eleitores tive-
ram seus títulos cancelados 

porque deixaram de votar e 
justificar a ausência por três 
eleições seguidas. Para a Justi-
ça Eleitoral, cada turno é con-
tabilizado como uma eleição.

Para regularizar o título, 
o cidadão deve ir ao cartório 
eleitoral próximo à sua casa, 
preencher o Requerimento de 
Alistamento Eleitoral (RAE) e 
apresentar um documento ofi-
cial com foto. Cada turno que 
o eleitor deixou de comparecer 
gera uma multa de R$ 3,51.

As pessoas devem ficar aten-
tas, pois caso deixem de regula-
rizar o documento, não ficam 
apenas impedidas de votar. En-
tre as restrições, por exemplo, 
estão: não poder tirar o passa-
porte, nem tomar posse em car-
gos públicos ou fazer matrícula 
em instituições públicas.

Cada eleitor pode consul-
tar a própria situação no site 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Cerca de 146 milhões 
de pessoas estarão aptas a votar.

var roupas, dentre outros, por 
conta da falta de água nesses 
bairros”, destacou. Entre 2005 
e 2017 o Poção das Comitivas 
interrompeu as atividades pelo 
menos sete vezes.

Com a construção deste 

novo reservatório, o vereador 
espera que bairros como Jardim 
Planalto, San Diego, Jardim 
Anastácio, Zequinha Amên-
dola, Christiano, Derby Clube 
e Califórnia não venham mais 
sofrer com a falta de água.

Eleitor tem até 6 de maio para 
regularizar título junto à Justiça Eleitoral

Conselho Municipal de Igualdade Racial 
de Barretos fará encontro no próximo dia 7

Os integrantes do Conselho 
Municipal de Igualdade Racial 
de Barretos estão organizando 
encontro regional aqui no mu-
nicípio. O evento está agenda-
do para o próximo sábado, dia 
7 de março, entre 9 e 12h30, 
no CEU das Artes, localizado 
na Rua São José, número 803, 
no bairro Jardim Universitário.

Segundo os organizadores o 
encontro debaterá temas diver-
sos, tais como os 35 Anos do 
CPDCN - Contexto Histórico 

do Negro no Brasil, o Estatuto 
da Igualdade Racial e Políticas 
de Promoção da Igualdade Ra-
cial nos Municípios, o Siste-
ma Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, a Década In-
ternacional de Afrodescenden-
tes na ONU e Políticas Públicas 
para a População Negra do Es-
tado de São Paulo.

Toda a população está sendo 
convidada a participar do evento.  

“A partir das demandas 
propostas pela região admi-

nistrativa do Conselho Mu-
nicipal de Igualdade Racial 
de Barretos, a participação 
da comunidade será de suma 
importância para o nosso co-
legiado e para os Conselhos 
Municipais da Comunidade 
Negra em geral, de toda a ma-
cro região norte paulista, for-
mada por Barretos, Bebedou-
ro, Olímpia, Guaíra, Colina, 
Colômbia, Guaraci e os de-
mais municípios adjacentes”, 
explicam os organizadores.
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O Monumento Berranteiro, 
edificado na Praça Nove de Ju-
lho, em frente ao Recinto Paulo 
de Lima Correia, na região cen-
tral, foi inaugurado em Barre-
tos na última sexta-feira (21).

Assinada pelo artista Mar-
kus Moisés Rocha Moura, de 
Diamantina (MG), a obra retrata 
a figura de uma mula e sob ela 
um peão berranteiro. Sua con-
cepção foi decidida pelo Conse-
lho Municipal de Turismo.

“Agradeço muito a Bar-
retos pela oportunidade deste 
trabalho e a todos que contri-
buíram para a execução, desde 
as informações iniciais e cada 
detalhe. Estou muito feliz. É 
mais um grande marco para a 
cidade, um valioso atrativo”, 
disse Markus Moura.

A historiadora Elisete Gre-
ve Tedesco disse que o mo-
numento é o retrato do peão 
tropeiro, que em sua lida, na 
época, usava burros e mulas, 

animais mais resistentes. “Para 
que fosse edificada foi feito 
um profundo estudo, de cada 
detalhe, desde as vestimentas, 
equipamentos e as caracterís-
ticas de uma mula”, explicou.

“Monumentos são formas de 
passarmos ao turista um pouco 
da nossa história e ele vem em 
busca disso, de resgatá-la. Nada 
melhor do que ver isto numa 
obra assim, que será eternizada 
através de fotos e filmagens. A 
obra ficou muito linda, fantás-
tica, rica em informações, de-
talhes e muito bem produzida. 
Um trabalho genial, que contou 
com a colaboração da historia-
dora Elisete Tedesco”, observou 
o secretário municipal de Turis-
mo, Adriano Santos.

O prefeito Guilherme Ávi-
la ressaltou que se trata de um 
grande atrativo turístico e lem-
brou que monumentos exis-
tem no país inteiro, atraindo a 
atenção de pessoas que visitam 

cada cidade, buscando a histó-
ria de cada uma, como aqui, 
quando os turistas aportam.

“Quando o projeto foi lan-
çado, houve algumas críticas, 
inclusive sobre a utilização 
dos recursos, que vieram es-
pecificamente para obra”, 
lembrou o prefeito. “Porém, 
hoje, mesmo quem criticava, 
vai ao monumento para o re-
gistro de fotos, como o que 
retrata as famílias Marques e 
Librina, na Praça Francisco 
Barreto. Ambos são de uma 
grande beleza. Dois belíssi-
mos atrativos turísticos”, fri-
sou Guilherme Ávila.

A cerimônia foi marcada 
pela presença de representantes 
da sociedade cultural, artística, 
secretários e munícipes. No 
descerramento da placas, com 
informações do peão tropeiro e 
do berrante, o berranteiro Pau-
linho 1001 fez cada toque para 
cada situação de uso.

Monumento Berranteiro foi inaugurado em Barretos

Em 2001 durante uma das 
maiores feiras internacionais 
da França, a de CAEN, o artis-
ta plástico barretense, Renato 
Amisy, foi convidado especial 
da diretora Marie Deysine, 
para ser o representante das 
artes do Brasil no evento.

Enquanto estava expondo, 
um grupo de franceses com defi-
ciência visual se aproximou e co-
meçaram a tocar nas telas. Atra-
vés da percepção do marchant 
francês, Felicien Houet, notou-se 
que as obras do barretense per-
mitiam através do toque, a inter-
pretação das mesmas.

A partir de então, incluiu-se 
ao  trabalho do artista, a inclu-
são, não falada em 2001. Às 
vezes, até mesmo contestadas 
por alguns, como não acessí-
veis a esses públicos, afinal, 
dificilmente galerias e museus 
permitem tocar as obras.

Apesar de derrubar barrei-
ras através de suas obras, para 
esse público poder tocar nas 
mesmas, o artista encontrou 
uma barreira maior: total ce-
gueira de empresários e me-
cenas que poderiam investir 
nessa produção inclusiva.

Literalmente, o artista pode  
“ver” nesse ato, a completa ce-
gueira da sociedade, pois não 
houve interesse nenhum nos 
patrocínios ao projeto visando 
exposições inclusivas.

Em uma das poucas reali-
zadas na Europa, a ex-direto-
ra da Unesco em Paris, Irina 
Bokova, ficou sensibilizada 
e espantada, pois até 2013, 
nenhuma exposição ocorrida 
naquele espaço, o toque havia 
sido permitido.

Naquele mesmo ano, o 
único brasileiro  integrante do 
Cercle Des Artistes De Paris, 
teve que pedir autorização por 
escrito para que a organização 
autorizasse o toque nas obras, 
no Parc Floral de Paris.

De lá para cá, o artista bar-
retense só participou de exposi-
ções inclusivas com suas obras, 
que fazem parte do acervo do 
Museu da Bíblia, por que a 
Sociedade Bíblica do Brasil as 
patrocina com seus próprios 
eventos inclusivos, incluindo 
exposições em Brasília, Rio de 
Janeiro e Salvador.

Mais recentemente, em 
São Paulo, no Memorial da 

América Latina e Alesp, Re-
nato Amisy, então, desistiu 
devido às portas fechadas

Em janeiro deste ano, em 
sua primeira exposição do 
ano em Barretos, no Grêmio 
Literário e Recreativo, a Rede 
Record de TV, demonstrou in-
teresse em fazer uma matéria 
das obras expostas, mostrando 
na matéria, serem inclusivas.

A matéria foi veiculada e 
teve milhares de visualizações, 
pois um jovem empreendedor 
cego esteve presente na fil-
magem e interpretou as obras, 
lendo-as com seus dedos, en-
xergando-as com a alma.

Então, houve um resgate 
criativo por parte do artista, 
que sentiu novamente incen-
tivado a fazer para a próxima 
exposição, obras específicas 
para essa clientela, inclusive 
para sensibilizar alunos na 
universidade para que sintam 
a inclusão através das artes.

A partir do dia 2 de março, 
no Espaço Cultural do Unifeb, 
em Barretos, estarão sendo ex-
postas obras adequadas e cria-
das através das dicas de cegos, 
de Barretos e de São Paulo.

Unifeb recebe exposição “De Barretos para o mundo, 
através dos olhos da alma”, de Renato Amisy
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Depois do carnaval, 
vem o bloco do Imposto 
de Renda. Com perdas

Passado o carnaval, se apro-
xima o período da declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica (IRPF). O prazo para decla-
rar começa na próxima segun-
da-feira (2) e vai até 30 de abril, 
com restituição a partir de maio. 
Serão cinco lotes em vez de sete.

Mais uma vez, não haverá 
correção na tabela de alíquotas, 
o que na prática significa mais 
gente caindo nas garras do 
Leão – a última vez que a ta-
bela foi corrigida foi em 2015. 
Antes, foram 11 anos consecu-
tivos com reajustes. Do impea-
chment, em 2016, em diante, 
não houve mais correção.

A Receita Federal espera 
receber 32 milhões de declara-
ções, ante 30,7 milhões no ano 
passado. O download para este 
ano já está disponível no site 
da Receita. Entre outros, de-
vem declarar aqueles que rece-
beram rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70.

O Imposto de Renda está pres-
tes a se tornar centenário no Brasil. 
No primeiro ano de cobrança, em 
1924, foram entregues 82.594 de-
clarações, de acordo com o estudo 
História do Imposto de Renda no 
Brasil, um enfoque da pessoa físi-
ca (1922-2013).

Em maio do ano passado, em 
entrevista à Rádio Bandeirantes, 
Jair Bolsonaro disse que a cor-
reção sairia. “Falei para o Paulo 
Guedes que, no mínimo, este ano 
temos que corrigir de acordo com 
a inflação a tabela para o ano que 
vem. E, se for possível, ampliar 
o limite de desconto com educa-
ção, saúde. Isso é orientação que 
eu dei para ele. Espero que ele 
cumpra, que orientação não é or-
dem. Mas, pelo menos, corrigir o 
Imposto de Renda pela inflação, 
isso, com toda a certeza, vai sair”, 
declarou. Não saiu.

DEFASAGEM 
ACIMA DE 100%

De acordo com o Dieese, 
que elaborou nota técnica so-
bre o tema, desde 1996 o país 
tem uma defasagem superior a 
100% na tabela do IRPF. É o 
que também aponta o Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco 
Nacional), que acompanha sis-
tematicamente o assunto.

Não houve correção de 1996 
a 2001, em 2003 e 2004 e de 
2016 para cá. Em 25 anos, a ta-
bela foi reajustada em 13 e ficou 
intacta em 12. Dos oito anos de 
governo Lula, houve correção 
em seis – em quatro, acima da 
inflação. Isso aconteceu também 
nos quatro anos do primeiro go-
verno Dilma e no primeiro ano 
do segundo governo, que teve o 
impeachment em 2016.

Pela tabela atual, quem ga-
nha até R$ 1.903,98 não paga 
Imposto de Renda. Se a corre-
ção tivesse sido aplicada na ín-
tegra, o limite de isenção teria 
aumentado para R$ 3.882,98, 
mais que o dobro.
10 MILHÕES NÃO DEVE-

RIAM DECLARAR
O presidente do Sindifisco 

Nacional, Kleber Cabral, estima 
que, sem correção, pelo menos 
10 milhões de pessoas estão de-
clarando imposto indevidamente, 
praticamente um terço do total.

“É como uma bola de neve 
que vai pesando cada vez mais. 
É uma maneira oblíqua de au-
mentar a arrecadação sem lei, 

uma maneira fácil de arrecadar 
sobre uma parcela da popula-
ção que não tem muito como 
se defender”, afirma.

Ao ignorar a correção pela 
inflação, o que se acumula a cada 
ano, muitos que eram isentos pas-
sam a contribuir e quem já está na 
lista acaba pagando proporcio-
nalmente cada vez mais.

O problema, avalia o auditor, 
não é tanto a quantidade de alí-
quotas. “É que você chega mui-
to rapidamente ao topo”, diz. O 
presidente do Sindifisco lembra 
que em 1996 quem recebia até 
nove salários mínimos não paga-
va. “Hoje, com dois você paga. 
E com cinco já está no topo.”

A não-correção aumenta 
a carga tributária e prejudica 
mais o contribuinte de menor 
renda, ressalta o sindicato dos 
fiscais da Receita, que defende 
o reajuste pela inflação para a 
tabela, das parcelas a deduzir 
e as demais deduções por de-
pendente – para o Sindifisco, o 
desconto por dependente, hoje 
em R$ 2.275 ao ano, deveria 
estar em R$ 4.646,40 – em va-
lores mensais, R$ 189,59 e R$ 
387,20, respectivamente.

A regressividade na tributa-
ção, assinala a entidade, é um “in-
dutor das desigualdades sociais”.

A regressividade beneficia os 
mais ricos, observa o presidente 
do Sindifisco Nacional, defen-
dendo a alternativa oposta. Por 
progressividade, entende-se fazer 
uma adequação da alíquota à ca-
pacidade de contribuição: em ou-
tras palavras, o que tiver menos 
renda também deve pagar menos.

Os vários anos sem corre-
ção, além de aumentar a defa-
sagem, tornam-se uma dificul-
dade adicional para resolver o 
problema: não seria possível 
fazer o reajuste de uma só vez, 
porque isso traria uma brutal 
queda de arrecadação.

“Vai demandar alguns anos, 
talvez uma década”, acredita 
Kleber Cabral. “Se houvesse 
a tributação sobre dividendos, 
você conseguiria compensar”, 
exemplifica. Ele vê com cautela 
o debate atual sobre reforma tri-
butária, lembrando que até agora 
o que aconteceu foi uma sucessi-
va aprovação de “puxadinhos”.

MAIS FAIXAS
O Dieese lembra que no fi-

nal de 2006 houve acordo entre 
centrais sindicais e o governo 
para estabelecimento de uma 
política de valorização do salá-
rio mínimo. E ficou definido que 
de 2007 a 2010 haveria correção 
anual de 4,5% na tabela do Im-
posto de Renda, o que acabou 
sendo mantido até 2014. No ano 
seguinte, o reajuste médio foi de 
5,6% – o último desde então.

Entre as propostas do insti-
tuto, está a inclusão de duas fai-
xas tributáveis, com alíquotas 
de 30% e de 35%. Esta última 
seria para rendimentos mensais 
acima de R$ 17.063,86.

“Deve-se ponderar que 
apenas a correção para atua-
lização dos valores da tabela 
do IRPF não é suficiente para 
alterar a estrutura da contribui-
ção e torná-la mais justa para 
os assalariados”, diz o Dieese.

De 1976 a 1978 chegou a ha-
ver 16 faixas e de 1983 a 1985, 
13, com alíquota de até 60%. A 
atual estrutura, com cinco faixas, 
vem desde 2009. (Fonte: RBA)

O 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior divulgou 
na última quarta-feira (26) 
os resultados da OPERA-
ÇÃO CARNAVAL MAIS 
SEGURO, que teve como 
objetivo de garantir a segu-
rança da população durante 
as festividades.

Desencadeada do dia 21 a 
25 de fevereiro nos 19 municí-
pios que integram o 33º BPM/I, 
localizado em Barretos.

Foram realizadas nes-
te período, diversas ações e 
operações policiais, com o 
foco preventivo e ao cometi-
mento de ilícitos criminais e 
administrativos. Na operação, 
foi empregado todo o efeti-
vo operacional, incluindo os 
policiais militares em função 
administrativa para reforçar o 
policiamento nas ruas.

Com o efetivo ampliado, a 
Polícia Militar realizou 2.964 
abordagens e buscas pessoais, 
além de 1.967 condutores e 
veículos fiscalizados.

A PM participou de ocor-
rências importantes como, 
por exemplo, em Barretos, 
onde as equipes de Força Tá-
tica com apoio dos comandos 
de Força Patrulha em ocor-

Durante a Operação Carnaval + Seguro 2020, realizada en-
tre os dias 21 e 26 de fevereiro, o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) contabilizou movimentação de mais de 1 
milhão de veículos circulando pelas rodovias de acesso ao 
Litoral Norte, Sul e ao Oeste Paulista. Mesmo com a intensa 
movimentação, a Polícia Militar Rodoviária registrou queda 
de 57,1% no número de vítimas fatais nas rodovias estaduais 
operadas pelo DER durante o período, em comparação ao ano 
passado. Foram computadas 6 mortes neste ano ante 14 em 
igual período de 2019. O número de feridos também teve que-
da de 12,8% em comparação ao ano anterior (de 227 para 198) 
e o total de vítimas caiu 15,4% (de 241 para 204). Já o número 
geral de acidentes recuou 15%, de 314 para 267 neste carna-
val. Os dados de acidentes foram computados entre sexta e 
terça-feira nos dois anos e se referem aos 14 mil quilômetros 
de estradas administradas pelo DER.

Acontece neste sábado, dia 
29, no Parque do Peão, um 
evento para lembrar a história 
do rodeio brasileiro. Chama-
do de “Lendas do Rodeio”, 
um almoço festivo reunirá 
profissionais, competidores e 
organizadores, os legítimos 

peões de boiadeiro, que tive-
ram grande atuação nas déca-
das passadas.

Uma Queima do Alho com 
churrasco será servida para 
animar a boa prosa. O encon-
tro tem início às 12 horas.

A iniciativa tem como ob-

jetivo manter viva a memória 
do esporte, reunindo pessoas 
ligadas ao mundo sertanejo de 
diferentes partes do país.

“É importante um evento 
assim, pois faz parte do resga-
te das tradições, das grandes 
histórias que já aconteceram 

em torno de festas e competi-
ções de rodeio por todo país. 
Nos faz conhecer e rever muita 
gente que é essencial pra man-
ter viva a memória do rodeio”, 
comentou Emílio Carlos dos 
Santos, o Kaká, vice-presiden-
te de Os Independentes.

Parque do Peão recebe encontro Lendas do Rodeio
Encontro acontece neste sábado (29) no Ponto de Pouso no Parque do Peão

33º Batalhão de Polícia Militar do Interior 
aborda quase 3 mil pessoas durante 

Operação Carnaval Mais Seguro na região

rências distintas de tráfico de 
drogas, sendo um pela área 
sul da cidade, resultando na 
apreensão de maconha, co-
caína, dinheiro e uma pessoa 
presa. Pela área norte da cida-
de, outra pessoa foi presa com 
diversos microtubos conten-
do cocaína, várias pedras de 
crack e dinheiro.

Na cidade de Cajobi, os 
policiais militares prenderam 
um indivíduo que se encontra-
va com Mandado de Prisão, o 
qual era foragido da cidade de 

Goiânia (GO).
Em Bebedouro, a equipe 

de Rádio Patrulha abordou um 
indivíduo pelo bairro Santa 
Terezinha com cocaína, crack 
e dinheiro, sendo preso em fla-
grante por tráfico de drogas.

Na cidade de Guaíra, um 
indivíduo foi preso no evento 
carnavalesco quando, ao ser 
abordado pelos policiais mili-
tares, foi encontrado com ele 
micro pontos de LSD, Ecstasy, 
maconha e a droga conhecida 
como Cristal, além de quase 

R$ 1.000,00 em dinheiro.
O 33º BPM/I, durante a 

Operação Carnaval mais Segu-
ro, também contou com apoio 
da Cavalaria, que teve grande 
atuação nas cidades de Barre-
tos, Olímpia e Guaraci, sendo 
que em Guaraci, os policiais 
militares avistaram um indiví-
duo que ao visualizar a equipe 
montada, demonstrou nervosis-
mo, sendo abordado e localiza-
do com ele porções de cocaína 
e dinheiro, sendo preso em fla-
grante por tráfico de drogas.

Esquema operacional foi 
montado desde o dia 21 e 
contou com ações táticas 

que proporcionaram maior 
segurança e fluidez ao tráfego

Com as redes sociais em 
alta, surgem novas e inúmeras 
possibilidades de criação de 
conteúdo para sites de vídeos 
e plataformas digitais.

Nesta perspectiva, estes 
profissionais da web também 
têm investido em qualificação 
profissional. Por isso, o curso 
Técnico em Teatro, do Senac 
Barretos, surge como oportu-
nidade de novos aprendizados. 

O curso será ministrado de 
27 de abril de 2020 a 26 de abril 
de 2021, de segunda a sexta-
-feira, das 13h30 às 17h30

“O aluno que pretende ini-

Senac Barretos está com inscrições 
abertas para Técnico em Teatro

ciar uma carreira neste seg-
mento contará com muitos 
exercícios para desinibição 
e espontaneidade no curso”, 
explica Geraldo Firmino de 
Oliveira, docente da área de 
comunicação e artes do Senac 
Barretos.

Além disso, as aulas apre-
sentarão conteúdos sobre rá-
dio e TV, para que o aluno 
entenda como se portar diante 
de microfones e câmeras.

As técnicas por meio de 
improvisações individuais e 
coletivas também terão des-
taques durante as aulas. Para 
isso, são trabalhadas técnicas 
vocais, corporais, emocio-
nais, plásticas e tecnológicas.

Ao término do curso, o 
aluno terá a habilitação de 
acordo com as exigências 
legais de formação do ator 
profissional, podendo obter o 
registro junto ao órgão com-
petente e exercer legalmente 
suas atividades.

Para se inscrever é neces-
sário ter no mínimo 16 anos. 
O aluno deve estar cursando 
ou ter concluído o segundo 
ano do ensino médio. A uni-
dade também oferece bolsas 
de estudos para este curso.

Para participar do proces-
so de seleção para as bolsas 
de estudos e conferir outras 
informações, basta acessar o 
Portal Senac: www.sp.senac.
br/barretos.

Instituição oferece bolsas em curso inédito no portfólio
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O bispo diocesano de Bar-
retos, dom Milton Kenan Jú-
nior, presidiu na Catedral Di-
vino Espírito Santo, na última 
quarta-feira (26), a Missa de 
Cinzas, que marca o início da 
Quaresma e fez a abertura ofi-
cial da Campanha da Fraterni-
dade 2020 no bispado.

“Nós iniciamos hoje a nos-
sa caminhada quaresmal, que 
vai nos conduzir à Páscoa da 
ressurreição do Senhor. Com 
toda a Igreja, hoje, nós somos 
chamados a reconhecer a nos-
sa fraqueza, mas ao mesmo 
tempo escutar o apelo que o 
Senhor nos faz: Convertei-

-vos e crede no Evangelho. 
Nós recebemos as cinzas que 
são o sinal da nossa fragilida-
de; sinal da nossa pequenez e, 
ao mesmo tempo, a necessi-
dade que nós temos do amor 
e da graça de Deus”, disse o 
bispo no início da Eucaristia.

Ao abrir oficialmente a 
Campanha da Fraternidade 
2020 na diocese, durante a ho-
milia, dom Milton disse que 
ela chama a atenção dos cató-
licos para a realidade da vida. 
“Num mundo como o nosso 
onde avançamos tanto com a 
tecnologia, a informática, a 
ciência, ainda há milhões de 

pessoas que morrem de fome. 
A vida parece que perdeu o 
seu valor. E, por isso, então, o 
tema da campanha hoje é mui-
to oportuno. E essa campanha 
se inspira na Palavra do Bom 
Samaritano. Nós não podemos 
ficar indiferentes diante daque-
le que sofre. É preciso olhar 
com compaixão. Fazer minha 
a dor do outro”, destacou.

A Campanha da Fraternida-
de existe há 56 anos e tem como 
tema neste ano de 2020, “Frater-
nidade e vida: dom e compro-
misso”, e como lema “Viu, sen-
tiu compaixão e cuidou dele”. 
(Foto: Milton Figueiredo)

Bispo preside Missa de Cinzas e 
abre a Campanha da Fraternidade 

2020 na Diocese de Barretos

O PDT (Partido Democráti-
co Trabalhista) de Barretos está 
disponibilizando um formulário 
de inscrição para pessoas que 
queiram disputar uma vaga de 
vereador nas eleições deste ano.

De acordo com a sigla, a 
chapa pedetista será formada 
por 26 candidatos e candidatas. 
Ao todo, 17 parlamentares se-
rão eleitos para a Câmara Mu-
nicipal de Barretos.

Segundo a legenda, o motivo 
para a realização do cadastro é 
facilitar os trâmites para aqueles 
que estão interessados em parti-
cipar do pleito deste ano e que 
têm procurado o PDT em busca 
de vagas para suas candidaturas.

A homologação das candi-
daturas ocorrerá somente en-
tre os meses de julho e agosto, 
segundo o calendário eleitoral. 
Entretanto, o PDT lembra que, 
em virtude de determinados 
prazos, é importante que os 
interessados estejam filiados 
à legenda até o dia 4 de abril, 
cumprindo assim os requisitos 
exigidos pela lei.

Para o presidente do diretório 
municipal do partido, João Costa 
Santos Filho, um vereador pode 
fazer a diferença na vida dos mu-
nícipes, uma vez que suas decisões 
sobre temas como o orçamento 
municipal, a formulação de polí-
ticas públicas e diretrizes que in-

PDT de Barretos abre inscrições 
para candidatos a vereadores

A propagação de casos de con-
taminação pelo novo coronavírus 
dificilmente será contida no Brasil, 
mas esse cenário não deve ser si-
nônimo de uma catástrofe e nem 
de que haja motivo para pânico.

A avaliação é de médicas infec-
tologistas consultadas pelo UOL.

O Ministério da Saúde confir-
mou, na última quarta-feira (26), 
o primeiro caso de coronavírus 
no país: trata-se de um homem 
que esteve na Itália e está em São 
Paulo em isolamento domiciliar.

Com sintomas semelhantes 
ao de um resfriado, como febre, 
tosse e falta de ar, a infecção pelo 
novo coronavírus ainda não tem 
um tratamento específico. Em 
todo o mundo, o vírus já infectou 
mais de 80 mil pessoas e deixou 
pelo menos 2 mil mortos.

Rosana Richtmann, médica 
infectologista do Instituto Emílio 
Ribas, destaca que ainda há mui-
tas perguntas sem resposta sobre 
o coronavírus: “por exemplo, por 
quanto tempo antes de você estar 
doente ele pode ser transmitido? 
Pessoas assintomáticas podem 
transmitir o vírus?”.

Segundo ela, a alta transmissi-
bilidade do vírus, as característi-

Coronavírus deve se espalhar pelo 
Brasil, mas não há motivo para pânico

cas do país, com cidades com alta 
densidade populacional, como é o 
caso de São Paulo, e a falta de in-
formação com relação às dinâmi-
cas de transmissão do novo coro-
navírus, deve contribuir para que 
o Brasil tenha um maior número 
de casos da doença.

“Pode ser difícil conter a 
propagação do coronavírus, mas 
deixo claro: isso não quer dizer 
uma catástrofe”, frisa Rosana 
Richtmann, médica infectologis-
ta do Instituto Emílio Ribas.

Richtmann destaca que a vi-
rulência (isto é, a capacidade in-
fecciosa de um micro-organismo 
e a mortalidade causada por ele) 
do SARS-CoV-2 é “relativamente 
baixa”, mas que acaba sendo “mais 
grave” em populações específicas, 
como idosos ou pessoas com res-
trições no sistema imunológico.

Segundo ela, “a maioria das 
pessoas vai ter o coronavírus 
como se fosse um resfriado”.

Nancy Bellei, médica infec-
tologista da Unifesp (Universida-
de Federal de São Paulo), diz ser 
possível que o vírus já esteja circu-
lando pelo país, mas tenha passado 
despercebido em alguns casos. “É 
possível, com o número de viajan-

tes que nós temos”, afirma.
Segundo ela, a fase de “con-

tenção” (em que se controla indi-
vidualmente cada caso, como foi 
feito com os brasileiros vindos 
de Wuhan, na China, que foram 
colocados em quarentena) está 
chegando ao fim. “Agora é o mo-
mento de se preparar para uma 
fase de epidemia, de maior ou 
menor intensidade”, afirma.

As medidas de prevenção da 
infecção pelo novo coronavírus 
envolvem, no geral, cuidados 
básicos para reduzir o risco de se 
contrair ou transmitir infecções 
causadas por vírus respiratórios:
- Higiene frequente das mãos com 
água e sabão ou preparação alcoólica
- Não compartilhar utensílios de 
uso pessoal, como toalhas, co-
pos, talheres e travesseiros Evi-
tar tocar olhos, nariz e boca sem 
higienização adequada das mãos
- Evitar contato próximo com 
pessoas doentes
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou es-
pirrar, com cotovelo flexionado ou 
utilizando-se de um lenço descartável
- Ficar em casa e evitar contato com 
pessoas quando estiver doente
- Limpar e desinfetar objetos e su-
perfícies tocados com frequência.

fluenciam diretamente a vida de 
quem trabalha, vive ou estuda na 
cidade, e a fiscalização do Poder 
Executivo são ações que impac-
tam diretamente a atividade eco-
nômica, o cotidiano e os direitos 
dos munícipes.

Já o tesoureiro do partido, 
Marco Antônio Pereira, acredi-
ta que esta iniciativa do PDT é 
uma forma de garantir que can-
didatos e a sigla dialoguem me-
lhor durante esse processo.

“É necessário manter um con-
tato maior com os interessados 
para filiá-los, capacitá-los e instruí-
-los para serem possíveis candida-
tos”, disse, acrescentando que “os 
interessados e interessadas devem 
passar por um processo de forma-
ção política e partidária”.

Os interessados poderão ma-
nifestar seu desejo de concorrer 
via Whatsapp, no número (17) 
98123-8860. A secretaria pedetis-
ta disponibilizará um formulário 
que deverá ser preenchido e enca-
minhado por e-mail ou ser entre-
gue pessoalmente.

INTEGRANTES
O diretório municipal do PDT 

foi homologado pelo TRE (Tribu-
nal Regional Eleitoral) no início 
do mês de fevereiro. A diretoria é 
composta por João Costa Santos 
Filho (presidente), Ewerton Ro-
berto da Silva Santos (secretário 
geral), Marco Antônio Pereira (te-
soureiro). Conta ainda com Mar-
cus Vinícius Pereira, Igor Sorente 
e Rosângela Aparecida Carvalho, 
na condição de membros.
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Rio Preto vence o Barretos EC de virada
BEC enfrenta o Batatais nesta sexta, dia 28, no Estádio Fortaleza

Em partida realizada no úl-
timo sábado (22), no Riopre-
tão, o Rio Preto EC venceu o 
Barretos EC pelo placar de 3 
a 2, de virada. Com o resul-
tado, o Rio Preto subiu para o 
oitavo lugar e o BEC ficou em 
décimo segundo.

O BEC volta a jogar nesta 
sexta-feira, dia 28, às 20 ho-
ras, no Estádio Fortaleza, con-
tra o Batatais FC. A partida é 
válida pela 8ª rodada do Cam-
peonato Paulista da Série A3.

RIO PRETO
O Touro do Vale fez 1 a 0 

aos 23 do primeiro tempo e so-
freu o empate aos 41 minutos.  
No segundo tempo, aos 12 mi-
nutos, Magrão colocou o BEC 
na frente e aos 42 minutos o 
Rio Preto voltou a empatar, vi-
rando o jogo nos acréscimos, 
marcando o terceiro gol.

JOGANDO MAL
Na volta aos trabalhos na 

última segunda-feira, dia 24, 
aconteceu uma importante reu-
nião do elenco, para avaliação 
dos motivos da equipe ainda 
não estar apresentando “o seu 
melhor futebol”. Segundo o ge-

rente de futebol, Luis Eduardo 
Cortillazzi, o Luisão, a equipe 
jogou mal contra o Rio Preto. 
“Foi uma das nossas piores atu-
ações”, frisou Luisão.  

PREPARATIVOS
A equipe do Touro do Vale 

seguiu treinando durante esta 
semana, se preparando para 
enfrentar o Batatais. É espera-
da a volta a campo do zagueiro 
Artur e do lateral direito Da-
niel. Por outro lado, o volante 
Flávio, que recebeu o tercei-
ro cartão amarelo, desfalca a 
equipe. Foto: Jânio Munhoz




