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Receita abre 
consulta para 
quem caiu na 
malha fina do 

Imposto de 
Renda 2020

A Receita Federal libe-
ra nesta sexta-feira (23) a 
consulta ao lote residual do 
Imposto de Renda de 2020. 
O lote residual é referente a 
contribuintes que caíram na 
malha fina do IR, mas regu-
larizaram as pendências. O 
crédito bancário será reali-
zado no dia 30 de outubro 
para pessoas físicas. 

Os valores serão pa-
gos para contribuintes com 
prioridade legal, sendo 
5.110 idosos acima de 80 
anos, 38.301 contribuintes 
entre 60 e 79 anos, 4.636 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou moléstia grave e 21.244 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o magis-
tério. Outros 204.254 con-
tribuintes não prioritários, 
que entregaram a declara-
ção até o dia 05/10/2020, 
também receberão o crédito.

A restituição ficará dis-
ponível para o contribuinte 
por um ano. Se o resgate 
não for feito no prazo, ainda 
há a possibilidade de requi-
sição via Formulário Eletrô-
nico/Pedido de Pagamento 
de Restituição.

Mas se o valor não for 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento, no 0800-729-0001 
e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para de-
ficientes auditivos).

Famílias passarão a receber o Bolsa Família 
somado ao Auxílio Emergencial até dezembro
Durante as cinco primeiras parcelas do Auxílio Emergencial, o Bolsa Família foi suspenso para famílias que o novo auxílio fosse mais vantajoso

Até o próximo dia 30 de ou-
tubro, cerca de 12,4 milhões das 
mais de 14,27 milhões de famí-
lias atendidas pelo Programa 
Bolsa Família receberão o bene-
fício de R$ 300 ou R$ 600, so-
mados a primeira parcela da ex-
tensão do Auxílio Emergencial.

Durante as cinco primeiras 
parcelas do auxílio dado em fun-
ção da pandemia do novo corona-
vírus, o benefício do Bolsa Famí-
lia foi suspenso e todas as famílias 
elegíveis passaram a receber o 
Auxílio Emergencial, desde que 
fosse mais vantajoso para elas.

Neste mês, segundo in-
formações da Dataprev, 1,5 
milhão de famílias receberão 
somente a parcela habitual do 
Bolsa Família, enquanto 185 
mil serão beneficiadas apenas 
com o Auxílio Emergencial 
em sua versão original.

RIO DAS PEDRAS
Clube encerra inscrições para eleição 

do Conselho de Administração

Será encerrado às 18 ho-
ras desta sexta-feira (23) o 
prazo para as inscrições dos 
candidatos que concorrerão a 
vagas no Conselho de Admi-
nistração do Rio das Pedras 
Country Club. As inscrições 
estão sendo recebidas na sede 
central do clube.

Até o fechamento des-

ta edição 41(quarenta e um) 
candidatos estavam inscritos 
para concorrer a 25 vagas na 
eleição, que será realizada no 
dia 8 de novembro.

Os associados inscritos até o 
momento atenderam aos seguin-
tes requisitos: sócio titular maior 
de 18 anos, ser sócio há mais de 
02 (dois anos), titulo quitado e 

em dia com as mensalidades.
Devido a pandemia, o clube 

se preparou para seguir todas 
as recomendações necessárias.

“Solicitamos que os asso-
ciados venham com máscaras 
de proteção e, também, dis-
ponibilizamos dispensers de 
álcool em gel”, adiantou a di-
retoria do clube.

Baixa vacinação contra pólio 
em Barretos preocupa Rotary

O presidente do Rotary Club 
de Barretos, Paulo Fernando 
Mazer, vê com preocupação 
os números da imunização em 
Barretos. “O sucesso da campa-
nha depende exclusivamente de 
os pais levarem os filhos para 
tomarem a vacina”, destaca.

A secretaria municipal de 
Saúde informou na última se-
gunda-feira (19) que vacinou 
apenas 24,64% do público 

alvo. A meta é vacinar 5.629 
crianças, mas aplicou apenas 
1.387 doses, tendo percorrido 
mais da metade do mês.

O dia mundial de combate 
à pólio é comemorado neste 
sábado (24). Todas as UBS 
(Unidades Básicas de Saú-
de) e Postão estão abertos de 
segunda a sexta, das 8 às 17 
horas, para a vacinação.

Página 6

Cartórios do Brasil já 
registraram mais de 127 mil 
uniões civis homoafetivas

A declaração do Papa Fran-
cisco de aprovação à união 
civil entre pessoas do mesmo 
sexo, que repercutiu em todo 
o mundo na última quarta-fei-
ra (21), chama atenção a um 
direito que vem sendo exer-
cido no Brasil desde 2011. 
Alinhados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
os cartórios brasileiros já 
celebraram 127.217 uniões 
civis entre casais homoafeti-
vos até setembro deste ano, 
promovendo a igualdade de Página 8

oportunidades e a redução das 
desigualdades, por meio de 
legislação, políticas e ações 
igualitárias entre gêneros.

A posição do papa Francis-
co, revelada em documentário 
exibido no Festival de Cinema 
de Roma, destaca que “os ho-
mossexuais têm o direito de ter 
uma família. Eles são filhos de 
Deus”, disse Francisco em uma 
de suas entrevistas para o filme. 
“O que precisamos ter é uma lei 
de união civil, pois dessa ma-
neira eles estarão legalmente 
protegidos”, completou.

Rumo Logística e estado 
confirmam investimentos na 

malha ferroviária paulista

O governo do Estado anunciou investimentos de R$ 6 bilhões 
na reestruturação da malha ferroviária de São Paulo. O empreendi-
mento será realizado pelo Grupo Rumo Logística. Com os investi-
mentos anunciados em São Paulo, serão recuperados dois ramais 
desativados: Colômbia-Pradópolis (185,6 km), que passa por Barre-
tos, e Panorama-Bauru (369,1 km), que cortam o estado em direção 
ao Porto de Santos. Segundo a concessionária da Malha Ferroviária 
Paulista, a previsão de investimento é de cerca de R$ 200 milhões 
para a reativação da via que liga Colômbia a Pradópolis. O prazo 
para execução das obras é de quatro anos. Página 5

Bancos da Região 
dos Lagos são 
substituídos

A secretaria municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente está 
substituindo bancos (assentos), 
na Região dos Lagos. As peças 
retiradas são de alvenaria ou ou-
tro tipo de material. “De imediato 
são 14 bancos substituídos por 
outros de materiais mais resis-
tentes e bem afixados”, afirmou 
o secretário municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Marco 
Antônio Carvalho Ferreira.
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Opinião

Você já ouviu falar em 
mediação? Sabe como pode 
ser utilizada e como colabora 
para a solução dos problemas 
jurídicos do seu negócio?

A mediação é um método 
privado de resolução disputa-
das, previsto em lei, pelo qual os 
envolvidos, com o apoio de uma 
terceira pessoa, buscam encon-
trar soluções para seus conflitos.

Situações como desaven-
ças entre sócios, entre forne-
cedor e contratante ou contro-
vérsia em torno de locação de 
imóvel comercial, por exem-
plo, podem chegar a bom ter-
mo com uma ajuda externa.

Com este apoio, as partes 
negociam e entram em con-
senso, sem iniciar um proces-
so judicial ou arbitral.

As ações judiciais no Bra-
sil podem se arrastar por anos, 
prejudicando a eficiência das 
empresas - pelo elevado cus-
to, por atrasos ou paralisações 
- e também a da economia, 
impactando o desenvolvimen-
to do país. Portanto, para ha-
ver mais crescimento e gera-
ção de empregos, precisamos 
melhorar muito neste quesito.

Neste contexto, a mediação 
empresarial é um excelente 
caminho para eliminar este 
gargalo que aumenta o custo 

Mediação para solucionar conflitos
de fazer negócios no Brasil. 
Nesta modalidade, na Câmara 
de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem CIESP/FIESP, por 
exemplo, os procedimentos 
duram, em média, apenas 52 
dias e ainda têm a vantagem de 
ter um custo muito mais baixo.

Ou seja, é uma escolha es-
tratégica que pode trazer um 
enorme benefício para a ges-
tão dos riscos contratuais das 
empresas, especialmente con-
siderando os impactos sofri-
dos pela crise deflagrada pela 
pandemia de Covid-19.

O mediador é um tercei-
ro imparcial e independente, 
cujo papel é facilitar a comu-
nicação entre as partes, atra-
vés do uso de técnicas e fer-
ramentas. Tem como missão 
incentivá-las a obterem solu-
ções ganha-ganha.

A mediação proporciona às 
partes envolvidas no conflito a 
possibilidade de construção de 
acordos sustentáveis e de pre-
servação das relações pessoais 
e comerciais. Desta forma, po-
de-se alcançar acordos bem es-
truturados e de fato satisfatórios.

O uso da mediação empre-
sarial vem crescendo nacional 
e internacionalmente. Criada 
em 1995, a Câmara de Conci-
liação, Mediação e Arbitragem 

Oração pela pátria
Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação 

nos brinda com um belo artigo, o qual transformamos em opinião desta edição. Segue.
Pai nosso que estás no Céu, 

santificado seja o vosso nome!
Pedimos as suas bênçãos, 

Senhor, neste tormentoso ci-
clo em que nosso país registra 
mais de 150 mil mortos de uma 
pandemia que já contaminou 
até o momento 5,1 milhões de 
pessoas em todos os Estados. 
Ouça nossa prece, Senhor, an-
tes que a mortandade continue 
a se expandir pelo território.

É bem verdade, Senhor, que 
habitamos um território belo e 
imenso, do tamanho de um con-
tinente, que até abriga a maior 
reserva de água doce do mundo, 
12% do total existente nos 193 
países do nosso planeta, mas os 
nossos biomas terrestres (Mata 
Atlântica, Amazônia, Cerra-
do, Caatinga e Campos do Sul) 
padecem de secas, queimadas, 
incêndios perpetrados por espí-
ritos maldosos.

Estamos ameaçados de 
perder os 20% das espécies 
que habitam o planeta. Nosso 
torrão nunca viu destruições 
tão monumentais, mesmo sem 
o poder destruidor de tufões, 
terremotos e furacões que 
consomem nações poderosas.

Pero Vaz de Caminha cer-
tamente tinha razão, Senhor, 
na carta escrita ao rei Dom 
Manuel em 1º de maio de 
1500, ao descrever que a terra 
descoberta pelo comandante 
português Pedro Álvares Ca-
bral, em 22 de abril, “em tal 
maneira é graciosa que, que-
rendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela tudo, por bem das águas 

que tem”. Também é verdade, 
Senhor, que mãos sorrateiras 
surrupiam parcelas das nossas 
riquezas naturais.

Agradecemos, Senhor, pela 
extrema generosidade com que 
nos agraciou, dando-nos ter-
ra tão rica, onde se plasmou a 
índole de uma gente singular, 
assentada em um “processo de 
equilíbrio de antagonismos”, 
como ensina o mestre Gilberto 
Freyre: as culturas europeia, in-
dígena e africana; o católico e o 
herege; o jesuíta e o fazendeiro; 
o bandeirante e o senhor de en-
genho; a paulista e o emboaba; 
o pernambucano e o mascate; 
o bacharel e o analfabeto; o se-
nhor e o escravo”. Mas as desi-
gualdades têm se expandido ao 
longo de séculos.

A convivência entre con-
trários plasmou um caráter 
cordial, um povo hospitaleiro, 
afeito à paz, acessível, mesmo 
que também carregue traços 
negativos, como ilustra Afon-
so Celso em seu clássico Por 
que me Ufano do meu País: 
“falta de iniciativa, falta de 
decisão, falta de firmeza”.

Que venha a nós o vosso 
Reino!

Que venha logo, Senhor. 
Antes que o nosso Pantanal 
seja tragado pelo fogo. Antes 
que a boiada passe nas frontei-
ras da ilicitude e das estripulias 
de gente sem escrúpulo. Antes 
que a extrema pobreza volte a 
massacrar a base da nossa pi-
râmide social. Que se derrube 
para sempre esse muro que se-

para “nós e eles”.
Vivemos um clima de guer-

ra aberta. Irmãos contra ir-
mãos. A violência urbana volta 
a assolar bairros, ruas, vielas 
das grandes e médias cidades. 
Nosso mais bonito cartão pos-
tal, o Rio de Janeiro, virou pra-
ça de guerra. Balas perdidas 
matam crianças e sonhos.

A velha luta de classes, 
Senhor, aposentou suas armas 
após a queda do muro de Ber-
lim, em 1989, mas por estas 
plagas figuras que cultivam o 
populismo teimam em defen-
der a litigiosidade social, pre-
gando a “revolução”, o fim das 
elites e do ideário progressista.

Dai-nos, Senhor, bom sen-
so para evitarmos usar as ar-
mas da intolerância e da con-
denação aos infernos de quem 
ousa discordar de métodos 
como invasão de proprieda-
des, depredação de patrimô-
nios, incitação à violência.

Queremos paz. Aquele sinal 
de uma sociedade que podia sair 
de casa sem medo de assaltos, 
roubos, tiros. Tempos bucólicos 
aqueles dos dias de ontem.

Seja feita a vossa vontade, 
assim na terra como no céu.

Que a vossa vontade, Se-
nhor, chegue até nós sob a paz 
dos céus baixando no nosso 
território, elevando os menos 
favorecidos a degraus supe-
riores e dando aos habitantes 
do alto da pirâmide social no-
breza de espírito para minorar 
desigualdades e enxugar as 
lágrimas dos aflitos.

Perto de 15 milhões de 
brasileiros estão desemprega-
dos, Senhor, e outros milhões 
não têm recursos para com-
prar comida em quantidades 
necessárias para sua sobre-
vivência. Falta pão sobre a 
mesa nos lamacentos espaços 
das periferias das grandes ci-
dades, onde favelas, palafitas, 
construções de papelão e lo-
nas plásticas desenham a es-
tética da miséria.

O pão nosso de cada dia 
nos daí hoje. Esse pão que é 
para uns e escasso para outros.

Rogamos, Senhor, que 
injete na consciência dos ho-
mens públicos o dever sagra-
do de cumprir sua missão sem 
manchas. Temos uma eleição 
no próximo mês. Ilumine, Se-
nhor, a consciência dos can-
didatos, fazendo-os assumir 
compromissos para garantir 
qualidade aos serviços públi-
cos. E não permitam aumen-
tos exagerados de impostos.

Perdoai as nossas ofensas. 
Assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido.

O perdão, Senhor, é para as 
ofensas do nosso cotidiano, es-
sas comuns que se revelam em 
deselegância na interlocução, 
em gestos mal educados que 
ferem a sensibilidade do inter-
locutor. Mas assaltantes do Es-
tado, que formam as milícias 
do poder invisível, esses pre-
cisam prestar contas à Justiça.

E não nos deixei cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

Amém!

Drª. Márcia Mayumi Fujisawa
Missionária da comunidade Canção 

Nova e médica no Posto Médico 
Padre Pio, em Cachoeira Paulista

A busca pela cura
Muitas vezes, ao nos depa-

rarmos com algum incômodo, 
dor, sangramento, procuramos 
o auxílio de um profissional 
médico, a fim de obtermos um 
diagnóstico, um tratamento.

Na maioria das vezes, se pen-
sa e busca tratar somente o físico, 
mas nós somos um ser bio-psi-
co-sócio-espiritual. Em outras 
palavras, temos um corpo, uma 
mente, nos relacionamos em so-
ciedade e buscamos a transcen-
dência (tendo religião ou não).

Entender esta dinâmica, nos 
ajuda a tratar a pessoa como 
um todo, e não parte dela. Aju-
da, também, o paciente se dar 
conta de que precisa se cuidar 
como um todo e não somente 
tomar um medicamento. 

Certa vez atendi uma pes-
soa no pronto atendimento com 
queixa de dor de cabeça. Ela  
estava tendo crises há algum 
tempo, tinha histórico de passa-
gens pelo pronto socorro, já ha-
via feito uma investigação, mas 
o fato é que não melhorava.

Após duas medicações 
diferentes, sem melhora, fui 
novamente conversar com o 
paciente, afinal devia ter mais 
alguma coisa. Ele não havia 
associado a perda do pai, há 
alguns meses, a essa dor, mas 
os fatos coincidiam. Chorou 
bastante, pois ainda estava 
tudo muito vivo, era recente. 
Sem mais nenhuma medica-
ção, ele melhorou. Era a dor 
da perda que estava desenca-
deando a dor de cabeça.

Em relação à nossa parte 
social, devemos considerar que 
não vivemos sozinhos, preci-
samos uns dos outros. Nossos 
familiares, amigos, podem ser 
importante fator para contri-
buir com a nossa melhora. Ter 
alguém, se sentir amado, saber 
que alguém próximo se impor-

ta conosco faz muita diferença.
Do mesmo modo, sabe-se 

que pessoas que têm fé, que re-
zam, conseguem obter melho-
res resultados em tratamentos 
de câncer, doenças cardiovas-
culares, além de conseguirem 
melhores taxas de êxito para 
controlar algum vício, como 
parar de beber e de fumar.

Cientificamente já se obser-
vam vários trabalhos que com-
provam que a espiritualidade/
religiosidade interfere no pro-
cesso saúde e doença. Entenda-
-se espiritualidade como busca 
pessoal para entender questões 
finais sobre a vida, seu sentido, 
e religiosidade como aquilo 
que o indivíduo acredita, quan-
do segue e pratica uma religião.

Muitas pessoas que buscam 
fortalecimento pela espirituali-
dade vivenciam todos, ou pelo 
menos, alguns destes pontos: 
perdão, gratidão, auto-perdão, 
resiliência, amor. Estas atitu-
des e sentimentos acolhedores, 
quando colocados em prática, 
beneficiam o nosso organismo. 

Quando temos dificuldades 
ou não conseguimos perdoar, 
sentimos raiva ou rancor, esses 
sentimentos agem como um 
veneno, desencadeando trans-
tornos de ansiedade, depressão, 
estresse crônico, comprometen-
do a nossa saúde mental e física.  

Ter consciência de que te-
mos um corpo, uma psique, 
vivemos em sociedade e temos 
uma dimensão espiritual, faz 
com que compreendamos e cui-
demos de tudo que nos envolve.

Para termos saúde, todas es-
tas áreas precisam estar bem e 
não é somente com um medica-
mento que alcançamos a cura!

CIESP/FIESP atua em casos 
de mediação desde 2004.

O ano de 2016 foi o mais ex-
pressivo para a Câmara em ter-
mos de valores em disputa, que 
chegaram a R$ 125 milhões. 
Neste mesmo ano, a Câmara de 
Comércio Internacional (CCI) 
chegou a administrar procedi-
mentos de mediação interna-
cionais cujos valores em debate 
alcançaram US$ 45 milhões.

Na vanguarda do movi-
mento pelo uso da mediação 
no Brasil, o Ciesp e a Fiesp 
lançaram em 2014 o Pacto 
pela Mediação junto a entida-
des e profissionais do merca-
do jurídico com o objetivo de 
promover a expansão da me-
diação empresarial.

Com isso, empresas, ad-
vogados, entidades de ensino 
se comprometem a difundir e 
a considerar os métodos con-
sensuais como opção para a 
solução de conflitos.

Agora, em nova iniciativa, 
lançaram o Programa de Me-
diação Social. Até o final de de-
zembro de 2020, associados ao 
Ciesp e empresas associadas aos 
sindicatos filiados à Fiesp pode-
rão ser atendidos, gratuitamente, 

nas mediações administradas 
pela Câmara CIESP/FIESP em 
causas de até R$ 100 mil.

Desafogar a Justiça e tor-
nar mais célere a resolução 
de disputas empresariais me-
lhora o ambiente de negócios 
do Brasil, garante mais com-
petitividade às empresas e 
impulsiona o crescimento e o 
desenvolvimento do país.

Paulo Skaf
Presidente da Fiesp e do Ciesp
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Confie em Deus, mesmo sem entender, tenha esperança mesmo sem ver, tenha fé mesmo em circunstâncias contrárias. Você pode pensar 
que não tem mais jeito, que não há uma saída, que é impossível ou que não merece, mas o tempo para todas as coisas chegam!” (Yla Fernandes)

Lúcia Claudino, completou idade nova na última 
terça-feira (20). A gerente de vendas da Arlete Boutique foi 
muito cumprimentada por amigos, familiares e paparicada 

pela filhota, Lívia Pereira. Parabéns Lúcia!

Hoje (23) é dia de festa para o empresário Celso Modenes, 
que além de ganhar vários presentes, curte a data ao lado da 
família, dos amigos, de sua amada Nayara Barbosa e da filha 

Luiza (foto). Parabéns! (foto: arquivo pessoal)

Stefano, Abel, Jeverson, Ana Carolina, Lívia e Marco Antônio, 
estão curtindo merecidos dias de descanso em Paraty/RJ. A 

Programação começou pelo centro histórico, fizeram passeio 
de escuna conhecendo ilhas paradisíacas daquela cidade e 

muito mais. Diversão garantida com essa turma!

A quarta-feira (21), foi de comemoração para João Vitor Neves 
que completou 26 anos. O jovem é modelo de uma importan-
te loja de moda masculina da cidade. João celebrou o niver ao 
lado da mãe Dinorá e do irmão Leonardo. Tudo de bom João!

Marcela Silva Quito, também virou o calendário da vida na última 
terça-feira (20). Ela recebeu muitos beijos e abraços de amigos, 
familiares, em especial da Irmã Estela Silva Quito. Felicidades!

Quando o assunto é construção, nada melhor que um profis-
sional competente para dar conta do recado, e no caso, esta-

mos falando do construtor Alexsandro Martins Lima, que vem 
ganhando espaço na área e construindo sonhos. Show!

Segunda-feira (19) o dia foi 
todo dela, de Sirlene Lambert, 

aquela se preocupa mais com os 
outros do que com ela mesma. 
Tão espontânea e simpática. E 
assim ela curtiu a data ao lado 
do marido Laércio, dos filhos 

Marcos Vinícius, Karol e Larissa, 
dos netos Matheus, Lara, Alice e 
Gabriel, da nora Aline, do genro 
Valdemar e de sua família que a 

ama muito. Sucesso!

Na quarta-feira (21) as atenções foram voltadas para 
Rafael Nicolau Gori, por conta de seu aniversário. As 

felicitações foram por parte dos amigos e o carinho de sua 
mãe Vera (foto) e de seus familiares. Parabéns DJ Gorim!

Destaque nos Rodrigo, Garutti (Matrix São José do Rio Preto) e Tamburus 
(Filial Barretos), que vem se destacando no ramo imobiliário, com a conceituada 

Imobiliária Rossi, e conquistando seu espaço ao longo dos seus 12 anos. Sucesso!
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Vereadores aprovam lei que exige seguro-garantia 
em todas as obras licitadas de Barretos

O projeto de lei 58/2019 exi-
ge seguro-garantia em todas as 
licitações realizadas em Barre-
tos para obras, serviços de enge-
nharia ou fornecimento de bens.

Esse seguro deverá cobrir 
o valor integral do empreendi-
mento. Caso a empresa vence-
dora tenha o contrato rescindi-
do, a seguradora assumirá a obra 
ou indenizará o poder público.

Pela proposta, aprovada na 
sessão ordinária de 5 de outu-
bro, a seguradora poderá con-
tratar uma nova construtora 

para concluir a obra.
Autor do projeto, o vereador 

Raphael Dutra (PSD) afirma que 
o objetivo é replicar em Barretos a 
experiência dos contratos de “per-
formance bond”, usados em obras 
federais nos Estados Unidos.

Pelo mecanismo, as cons-
trutoras têm que apresentar 
um seguro de 100% do valor 
do contrato e garantir ao con-
tratante a entrega da obra.

Dutra aponta entre as vanta-
gens do “performance bond” a 
eficácia e a simplicidade do seu 

funcionamento. “O mecanis-
mo proporciona credibilidade, 
confiança e seriedade na gestão 
de obras públicas, pois preza e 
zela pela transparência nos gas-
tos do Estado, preservando o 
interesse público”, disse.

DIVULGAÇÃO 
NO EDITAL

A nova lei determina que a 
obrigatoriedade do seguro-ga-
rantia deverá constar no edi-
tal de licitação e nos contratos 
de obras e de fornecimento de 
bens ou de serviços. Outras 

regras previstas são:
- o edital também estabele-

cerá os requisitos e condições 
para que a seguradora assuma 
o empreendimento;

- o seguro-garantia conti-
nuará em vigor mesmo que a 
construtora não pague o prê-
mio nas datas convencionadas;

- o projeto da obra ou ser-
viço de engenharia deverá for-
necer todas as informações ne-
cessárias para que a seguradora 
possa avaliar a viabilidade e os 
riscos do contrato de seguro.

Deputado Itamar Borges visita Barretos e declara 
seu apoio a campanha de Gláucia e Chade

Em visita a cidade de Bar-
retos, o deputado estadual e 
vice-presidente do MDB/SP, 
Itamar Borges, esteve com os 
candidatos à prefeitura de Bar-
retos, pela coligação “A For-
ça que Constrói”, dra. Gláu-
cia Delegada (PSDB) e Chade 
Rezek (MDB), onde declarou 
o seu apoio à campanha.

Na oportunidade, o depu-
tado ressaltou o seu trabalho 
como coautor do projeto que 
transformou a cidade de Bar-
retos em município de interes-
se turístico, firmando o com-
promisso de trabalhar ao lado 
da dra. Gláucia e de Chade 
Rezek para transformar a ci-

Paula e dr. Gustavo se comprometem a 
manter o desenvolvimento do turismo e 

empreendedorismo em Barretos

A vereadora e candidata a 
prefeita de Barretos, Paula Le-
mos, e seu vice, dr. Gustavo Sas-
delli, assinaram, após reunião 
com o Conselho Municipal de 
Turismo de Barretos e Sebrae, 
termos de compromisso com 
os segmentos de turismo e em-
preendedorismo da cidade.

Durante o encontro, re-
presentantes do Comtur apre-
sentaram ainda um panorama 
atual do setor de turismo em 
Barretos. Paula e Sasdelli tam-

bém tiveram a oportunidade 
de detalhar as propostas para o 
segmento que constam do pla-
no de governo dos candidatos.

“Hoje eu e dr. Gustavo Sas-
delli assinamos compromissos 
com o Comtur e Sebrae, o de 
colaborar e incentivar as ações 
do turismo em nossa cidade e 
de manter o empreendedoris-
mo como norte para ações de 
desenvolvimento e fortaleci-
mento da economia.

Compartilhamos ainda os prin-

cipais pontos do nosso plano de 
governo voltados para essas áreas. 
Foi uma reunião muito produtiva 
e vimos que estamos no caminho 
certo”, afirmou a vereadora.

Participaram do encontro, 
Vítor Marques, presidente do 
Comtur e professor de Gestão 
do Turismo pelo Instituto Fe-
deral de São Paulo; Ana Pau-
lino, representante dos hotéis e 
pousadas; Carlos Alberto Leal, 
consultor; além de represen-
tantes do Sebrae Barretos.

Eleições Municipais terão 
plano de segurança sanitária

A pouco menos de um mês 
para a realização do primei-
ro turno das eleições munici-
pais, um dos desafios que se 
apresentam é garantir a saúde 
dos 147,9 milhões de brasilei-
ros aptos à votação em meio à 
pandemia da Covid-19.

Com o objetivo de mini-
mizar o risco de transmissão 
do novo coronavírus, o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
tem um Plano de Segurança 
Sanitária para o pleito. 

A iniciativa, elaborada em 
parceria com especialistas 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e dos hospitais Sírio 
Libanês e Albert Einstein, traz 
orientações e recomendações 
para assegurar a segurança 
dos mesários e dos eleitores. 

Na ocasião de apresentação 
do plano, há cerca de um mês, 
o presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, afirmou 
que o órgão criou o protocolo 
com a intenção de possibilitar 
eleições mais seguras.

“Nós estamos tomando to-
das as precauções possíveis e 
razoáveis, na convicção  de 
que minimizaremos o risco de 
contaminação de quem quer 
que seja. Eu não teria a le-
viandade de dizer que o risco 
é zero, mas acho que nós bai-
xamos esse risco a um míni-
mo possível”, disse Barroso.

PROTOCOLO
O uso de máscaras será 

obrigatório e o cidadão não vai 
poder votar se não estiver usan-
do o item. Além disso, não vai 
ser permitido comer, beber ou 
fazer qualquer outra coisa que 
implique na retirada da másca-
ra, segundo o protocolo.

O TSE garante que todas 
as seções eleitorais vão ter ál-
cool em gel para que os eleito-

res higienizem as mãos antes 
e depois da votação.

Entre as principais reco-
mendações aos eleitores, está a 
manutenção de uma distância 
mínima de um metro nas filas 
e para o mesário, no momento 
que antecede o voto. Outra su-
gestão é que cada eleitor leve 
a própria caneta para assinar o 
caderno de votação e que evi-
te levar crianças ou acompa-
nhantes aos locais de votação. 

Para os mesários, o proto-
colo é ainda mais específico. 
Todos eles vão receber más-
caras, álcool em gel para uso 
individual e viseiras plásticas. 
De acordo com o protocolo, 
eles deverão trocar as másca-
ras a cada quatro horas. Todos 
os itens de segurança foram 
doados por um grupo de cerca 
de 30 empresas privadas, sem 
custos aos cofres públicos.

Neste ano, não haverá bio-
metria. Na hora em que o elei-
tor se identificar, o mesário 
deverá verificar a autentici-
dade sem encostar em nada, 
diz o plano. Se tiver dúvida 
na identificação, pode pedir 
ao cidadão que dê dois passos 
para trás e abaixe a máscara 
brevemente para confirmar a 
correspondência entre a pes-
soa e o documento. 

De acordo com o TSE, vai 
haver um local específico para 
os mesários fazerem as refei-
ções. O espaço em cada seção 
eleitoral deverá ser aberto, 
preferencialmente, com venti-
lação natural e que permita a 
distância mínima de dois me-
tros entre as pessoas. 

OUTRAS MEDIDAS
O TSE ampliou o horário 

de votação das eleições muni-
cipais deste ano em uma hora. 
Os eleitores vão poder ir às 
urnas escolher os seus repre-
sentantes das 7 às 17 horas. 
No entanto, entre o início da 
votação e 10 horas, o horário 
será preferencial para as pes-
soas com mais de 60 anos. 

Por fim, o TSE recomenda 
que os eleitores ou mesários 
que estiverem com febre ou 
tenham testado positivo para 
a Covid-19 nos 14 dias ante-
riores às eleições deverão per-
manecer em casa. 

Nos dias 15 e 29 de no-
vembro, datas do primeiro e 
segundo turno, moradores de 
5.568 municípios vão esco-
lher os próximos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores. 
Segundo a Justiça Eleitoral, 
serão mais de 95 mil locais de 
votação e cerca de 400 mil se-
ções eleitorais.

dade em Estância Turística.
“Com o título de Estância 

Turística o município gerará 
mais empregos.  A dra. Gláu-
cia ama Barretos e demonstra 
grande vontade em trabalhar 
pelo desenvolvimento da cida-
de e firmar parcerias com o go-
verno para tornar isso viável. 
E isto me deixa muito satisfei-
to. Sem dúvida trabalharemos 
juntos para viabilizar o que for 
preciso”, declarou Itamar.

Candidato a vice-prefei-
to e presidente do MDB Bar-
retos, Chade Rezek, falou da 
alegria em receber o apoio do 
deputado que conhece Barre-
tos. “É muito importante que 

tenhamos o apoio de deputa-
dos como o Itamar Borges, 
que é do meu partido e conhe-
ce as reais necessidades da 
nossa cidade”, pontuou.

Já a dra. Gláucia Delegada 
que, em sua conversa com o 
deputado Itamar Borges, pon-
tuou as necessidades de Bar-
retos e falou das suas propos-
tas para a cidade, salientou 
que é com união e boas parce-
rias que a cidade cresce.

“Eu amo Barretos e quero 
o melhor para a minha cidade. 
Por isso, vou sim buscar par-
cerias para que eu tenha con-
dições de trabalhar no desen-
volvimento da cidade. E não 
tem como falar em desenvol-
vimento sem trabalhar com o 
nosso turismo, sem qualificar 
os nossos barretenses. E é aí 
que os deputados têm um pa-
pel fundamental, de olhar es-
tas questões e abraçá-las para 
que elas possam ser concreti-
zadas. Fico muito feliz em ter 
o apoio do deputado estadual 
Itamar Borges, que já fez tan-
to por Barretos e demonstra 
seu carinho em trabalhar pela 
nossa cidade”, disse.

Pelo segundo ano seguido o Brasil não terá horário de verão, instrumento usado de 2008 a 2018 com o 
objetivo de economizar o consumo de energia em 10 estados que registram maior luminosidade entre outu-
bro e fevereiro. Por decreto em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro encerrou o horário de ve-
rão após estudo do Ministério de Minas e Energia apontar que, com o fim da mudança temporária, o consu-
midor teria uma economia de R$ 100 milhões. “Nos últimos anos, com as mudanças no hábito de consumo 
da população e a intensificação do uso do ar condicionado, o período de maior consumo diário de energia 
elétrica foi deslocado para o período da tarde, quando o horário de verão não tinha influência. Como a luz 
traz consigo o calor, o horário de verão também passou a produzir um efeito de aumento de consumo em 
determinados horários, que já superavam seus benefícios”, explicou o ministério em nota, na época. A redu-
ção da economia do horário de verão começou a ser percebida e questionada em 2017, quando foi regis-
trada uma queda de consumo, da ordem de 2.185 megawatts, equivalente a cerca de R$ 145 milhões. Em 
2013, a economia havia sido de R$ 405 milhões caindo para R$ 159,5 milhões em 2016, uma queda de 60%.

Brasil não terá horário de verão pelo segundo ano consecutivo
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Um total de 77% dos alu-
nos das escolas estaduais da 
região de Barretos demonstrou 
interesse em continuar na rede 
e já efetivou sua rematrícula.

O restante dos alunos pode 
fazer isso até o dia 30 de outu-
bro. O prazo para rematrícula do 
ano letivo de 2021 foi prorroga-
do novamente para esta data.

A solicitação pode ser feita 
pelo aplicativo Minha Escola 
SP, disponível para iOS e An-
droid ou pela plataforma Se-
cretaria Escolar Digital (SED). 
Para quem está fora da rede es-
tadual o prazo da matrícula se-
gue sendo até dia 30 outubro.

Caso não consiga realizar 
a rematrícula online, o res-
ponsável ou aluno maior de 
18 anos pode comparecer à 
escola, diretoria de ensino ou 
posto do Poupatempo e efe-
tuá-la presencialmente.  

Todos que desejarem têm 
vaga garantida na rede estadual, 
porém é obrigatória a manifes-
tação de intenção através da 
rematrícula. Ela garante que os 
alunos continuem os estudos na 
mesma unidade escolar, caso ela 
tenha a série ou ano requerido. 
4º ANO DO ENSINO MÉ-

DIO OPCIONAL 
Os alunos que desejarem, 

também, terão a opção em 
2021 de cursar o 4º ano do 
ensino médio para aprofundar 
os conhecimentos e corrigir 
possíveis lacunas na apren-
dizagem em determinadas 
disciplinas. A medida visa 
contribuir com a formação in-
tegral dos alunos e apoiá-los 
no ingresso ao ensino supe-
rior, se assim desejarem. 

Para isso, os interessados já 
devem manifestar interesse em 
permanecer na rede na estadual 

e cursar o 4º ano e, posterior-
mente, confirmar esta solicita-
ção em dezembro. Ele também 
deve escolher entre 3 e 13 disci-
plinas para compor seu currícu-
lo. A oferta de vagas vai variar 
de acordo com a disponibilida-
de da escola. Em janeiro serão 
oferecidas aulas de reforço para 
os alunos que optarem. 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

No momento da matrícula, 
alunos e responsáveis pode-
rão selecionar oportunidades 
adicionais oferecidas pela Se-
cretaria Estadual da Educação 
como os cursos de idiomas dos 
Centro de Estudos e Línguas; 
o modelo de ensino técnico 
do Novotec, desenvolvido em 
parceria com o Centro Paula 
Souza; o 4º ano opcional do 
ensino médio; e a matrícula 
em escolas de tempo integral.

O deputado federal, Geni-
nho Zuliani, do DEM/SP, se 
manifestou contrário à decisão 
do presidente Jair Bolsonaro, 
anunciada na última quarta-
-feira (21), em voltar atrás e 
cancelar protocolo de inten-
ções de compra de 46 milhões 
de doses da vacina CoronaVac, 
que está sendo desenvolvida 
pelo Instituto Butantan e pela 
farmacêutica chinesa Sinovac.

O parlamentar será o rela-
tor de MP que permite adesão 
do Brasil à Aliança Covax Fa-
cility, coalização de 168 países 
para aquisição de uma vacina 
segura contra a Covid-19.

O pronunciamento de Ge-
ninho ocorreu durante reu-
nião técnica com a Comissão 
Externa de Enfrentamento à 
Covid-19, em Brasília. “Hoje 
pela manhã, recebi essa notí-
cia triste, de que o presidente 
estava desautorizando o mi-

nistro da Saúde a manter o 
protocolo de intenções para a 
aquisição da CoronaVac. Fi-
quei estarrecido. Estamos tra-
tando de salvar vidas. O Bra-
sil já perdeu 150 mil vidas”, 
declarou Geninho.

Na terça-feira (20), o mi-
nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, após reunião com 
27 governadores e Distrito 
Federal, confirmou e assinou 
protocolo de intenções de que 
seriam compradas 46 milhões 
de doses da vacina Corona-
Vac, um dos protocolos mais 
avançados em termos de imu-
nização contra o coronavírus 
no mundo, já na fase 3 no 
Brasil (que é quando é aplica-
da em humanos) e em avalia-
ção pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O órgão chegou a disparar 
comunicado oficial dizendo que 
“ação é mais um passo na estra-

tégia de ampla oferta de vacina-
ção aos brasileiros. Somadas, as 
três vacinas – AstraZeneca, Co-
vax e Butantan-Sinovac - repre-
sentam 186 milhões de doses, a 
serem disponibilizadas ainda no 
primeiro semestre de 2021, já a 
partir de janeiro”.

No entanto, após repercus-
são de internautas nas redes ofi-
ciais do presidente Bolsonaro, 
o mesmo declarou por meio de 
sua conta no Twitter que “dian-
te do exposto, minha decisão é 
a de não adquirir a referida va-
cina”, referindo como “a vacina 
chinesa de João Dória”.

O parlamentar afirmou, 
ainda, esperar que o presiden-
te Bolsonaro raciocine melhor 
sobre sua decisão. “Não é hora 
de partidarizar a escolha da 
vacina. É preciso sim fazer os 
investimentos necessários, sal-
var vidas, retomar a economia, 
gerar empregos”, concluiu.

O governador João Doria 
anunciou na última segunda-
-feira (19) investimentos de R$ 
6 bilhões na reestruturação da 
malha ferroviária de São Paulo. 
A modernização vai gerar 134 
mil empregos diretos e indire-
tos ao longo da concessão.

Grande parte das obras de-
verá ser concluída nos seis pri-
meiros anos e vai proporcionar 
a expansão de capacidade da 
ferrovia de 35 milhões para 75 
milhões de toneladas por ano.

“É a maior ampliação do 
transporte ferroviário do esta-
do de São Paulo dos últimos 
50 anos. Estão previstas du-
plicações, reativação de tre-
chos inativos, ampliação de 
pátios e modernização total da 
ferrovia”, disse Doria.

“Esta ação solidifica a po-
sição do estado de São Paulo 
como principal corredor de ex-
portação do agronegócio brasi-
leiro, levando desenvolvimento 
e geração de emprego e renda 
para o estado de São Paulo e, 
obviamente, gerando benefí-
cio concreto para todo o país”, 
completou o governador.

O empreendimento será rea-
lizado pelo Grupo Rumo Logís-
tica. Os investimentos na nova 
malha ferroviária vão atender 72 
municípios paulistas, incluindo 
Barretos e Colômbia.

Ao todo, cerca de 5 milhões 
de pessoas serão beneficiadas 

com mais segurança viária. 
Entre as outras cidades, estão 
Campinas, Catanduva, Cubatão, 
Limeira, São Carlos, São José 
do Rio Preto e Votuporanga.

Com os investimentos 
anunciados em São Paulo, 
serão recuperados dois ra-
mais desativados: Colôm-
bia-Pradópolis (185,6 km) e 
Panorama-Bauru (369,1 km), 
que cortam o estado em di-
reção ao Porto de Santos. No 
primeiro caso, o ramal passa 
por entroncamentos logísticos 
em Bebedouro e Barretos; no 
segundo, atravessa cidades 
como Bauru e Dracena.

“Com os investimentos 
e modernização da Malha 
Paulista, São Paulo volta ao 
protagonismo como princi-
pal eixo de ferrovia do país”, 
destacou João Alberto Abreu, 
presidente da Rumo.

A malha paulista é uma 
das mais diversificadas do 
país, sendo responsável pelo 
transporte de soja, farelo de 
soja, milho, açúcar, combus-
tíveis, fertilizantes, celulose, 
minérios e contêineres.

AS OBRAS
Estão previstas duplica-

ções e reativações de trechos, 
ampliação de pátios, moder-
nização da via e melhora na 
mobilidade nas cidades cor-
tadas pela ferrovia (contornos 
ferroviários, viadutos, passa-

relas). Entre as intervenções 
previstas, destacam-se:

1) Ampliação e implanta-
ção de pátios de cruzamento 
entre Rubinéia e Itirapina

2) Duplicação de trechos 
entre Itirapina, Boa Vista Ve-
lha e Perequê, passando por 
municípios como Sumaré, Li-
meira, Rio Claro e Americana

3) Retirada de oficina de 
manutenção da área urbana de 
Araraquara

4) Retirada de oficina de 
manutenção da área urbana de 
Rio Claro

5) Contorno ferroviário 
atendendo os municípios de 
Mirassol, São José do Rio 
Preto e Cedral. O contorno 
ferroviário que ficará a 10 km 
da área central de São José 
do Rio Preto. Serão feitas 25 
obras de artes (5 pontes e 20 
viadutos ferroviários)

6) Contorno ferroviário em 
Catanduva: serão cerca de 18 
km de trilhos e um novo pátio

7) Reativação do ramal 
ferroviário Colômbia-Pradó-
polis (158,6 km), que passa 
por entroncamentos logísticos 
em Bebedouro e Barretos

8) Reativação do ramal fer-
roviário Panorama-Bauru (369,1 
km), que atravessa cidades im-
portantes como Bauru e Dracena

9) Passarelas, viadutos e pon-
tes(rodoviárias e/ou ferroviárias) 
em várias cidades paulistas

Estado anuncia investimentos 
de R$ 6 bilhões e geração 

de 134 mil empregos na malha 
ferroviária do estado

Modernização da ferrovia paulista realizada pela 
Rumo vai beneficiar 72 municípios, incluindo Barretos, 

e minimizar conflitos entre trilhos e zonas urbanas

77% dos alunos da rede estadual da 
região de Barretos já efetivaram a 

rematrícula para o ano letivo de 2021
Prazo foi prorrogado até o dia 30 de outubro; inscrição pode ser 

feita online, mas é obrigatória para permanência na rede

CoronaVac:”Não é hora de partidarizar a escolha da 
vacina, é preciso sim fazer os investimentos necessários, 

salvar vidas, retomar a economia, gerar empregos”
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O Tribunal Superior do 
Trabalho recebeu 313.837 
processos de janeiro a se-
tembro, 19,3% a mais do que 
em igual período de 2019. 
As ações julgadas somaram 
251.845, crescimento de 8%. 
Os dados são da edição mais 
recente do Relatório de Mo-
vimentação Processual, di-
vulgado pelo TST.

Do total recebido, 
276.687 são casos novos. 
Há ainda 36.590 recursos 
internos e 560 retornos para 
nova decisão. Dos julgados, 
a maioria (152.571) foi em 
decisões monocráticas (indi-
viduais). Os demais 98.914, 
em sessões.

ESTOQUE MAIOR, 
TEMPO MENOR

Já o total de processos 
pendentes de julgamento au-
mentou 50,7% em relação ao 
ano passado. Assim o acervo 
de ações na principal Corte 
trabalhista cresceu 16,7%, 
para 495.252 em setembro.

Por sua vez, o tempo médio 
de julgamento caiu 1,3%, para 
234 dias. Esse prazo fica abai-
xo de uma das metas previstas 
pelo planejamento estratégico 
do TST, que é de 320 dias.
PRINCIPAIS DEVEDORES

Os principais temas dos 
processos são horas extras 
(35.295), tomador de servi-

ços/terceirização (29.936), 
negativa de prestação juris-
dicional (29.773), valor da 
execução/cálculo/correção 
(25.173) e honorários advo-
catícios (24.991).

Entre os “top 10 litigan-
tes”, os que têm maior nú-
mero de ações, estão Petro-
bras (8.064 ações), União 
(7.395), Banco do Brasil 
(6.249), Bradesco (5.868), 
Correios (5.715) e Caixa 
Econômica Federal (4.621).

A lista se completa com 
Estado do Rio de Janeiro 
(4.358), Itaú (4.103), San-
tander (3.276) e Telefônica 
(3.273). Em relação a dezem-
bro do ano passado, o total de 
processos trabalhistas envol-
vendo esses 10 caiu 18,2%.

Em relação à origem dos 
casos novos, a maior parce-
la vem do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 2ª Re-
gião, que abrange a Grande 
São Paulo e a Baixada San-
tista: 45.678.

Logo depois, está o TRT 
da 15ª Região, no interior 
paulista, com 44.582. Em 
seguida, vêm a 1ª (Rio de 
Janeiro), com 33.366, e a 3ª 
(Minas Gerais), com 32.139. 
O menor número de novas 
ações - 1.573 - tem como 
origem a 19ª Região, em 
Alagoas. (Fonte: RBA)

Com hora extra e terceirização 
à frente, cresce número de 

processos trabalhistas
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Foram quase 314 mil neste ano. Setor 
público e bancos se destacam na lista de ações

A campanha de vacinação 
chamada “End Polio Now” 
está rodando todo o Brasil 
durante o mês de outubro. 
Buscando erradicar com a 
poliomielite no mundo, o ob-
jetivo é divulgar a importân-
cia da vacinação em crianças 
de 0 a 5 anos.

O presidente do Rotary 
Club de Barretos, Paulo Fer-
nando Mazer, vê com preocu-
pação os números da imuniza-
ção em Barretos. “O sucesso 
da campanha depende exclu-
sivamente de os pais levarem 
os filhos para tomarem a vaci-
na”, destaca.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou na última se-
gunda-feira (19) que vacinou 
apenas 24,64% do público 
alvo. A meta é vacinar 5.629 
crianças, mas aplicou apenas 
1.387 doses, tendo percorrido 
mais da metade do mês.

Mazer lembrou que o Ro-
tary encampa a bandeira con-
tra a poliomielite (paralisia 
infantil) há quase 40 anos.

“O nosso dever é cons-

O pronunciamento feito no 
início da semana pelo ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Marcos Pontes, sobre os re-
sultados obtidos em um estudo 
clínico realizado pelo Laborató-
rio Nacional de Biociências, en-
volvendo o uso da nitazoxanida 
em pacientes na fase precoce da 
covid-19, colocou novamente 
este medicamento em evidên-
cia, já que a pesquisa mencio-
nada demonstrou que o antipa-
rasitário teria a capacidade de 
reduzir em 95% a carga viral no 
início do tratamento.

Os dados da pesquisa se-
rão divulgados após revisão 
e publicação, em periódico 
científico internacional, ainda 
de acordo com o ministro.

Por esse motivo, o Conse-
lho Regional de Farmácia do 
Estado de São Paulo (CRF-SP) 
reforça à população, um impor-

A Confederação Nacio-
nal dos Servidores Públicos 
(CNSP) promove, entre os dias 
26 e 28 de outubro, sempre a 
partir das 15 horas, o seminário 
online da Semana do Servidor.

O evento acontece tradi-
cionalmente todos os anos na 
cidade de Serra Negra, inte-
rior de São Paulo, mas a edi-
ção 2020 será virtual devido 
ao novo coronavírus.

Neste ano, os temas discuti-
dos serão “Análise da Reforma 
Administrativa”, com o profes-
sor da Universidade Estadual 
do Paraná e diretor jurídico da 
Agência de Fomento do Para-
ná, Nildo José Lubke e parti-
cipação do deputado federal e 
presidente da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Serviço Pú-
blico, Israel Batista; “Covid-19 
e o Desenvolvimento de Vaci-
nas”, abordado pelo médico ge-
riatra e CEO do Grupo Toniolo 
Saúde, Dr. João Toniolo; e a 
“Importância da Comunicação 
com a População”, apresenta-
do pelo doutor em Ciências da 
Comunicação pela USP, “Nem 
Filósofo, Nem Pensador – Fa-
cilitador”, Clóvis de Barros. 

“Definimos uma progra-
mação diversificada e impor-
tante, com a mesma qualidade 
de sempre. Para isso, convida-
mos renomados palestrantes, 
que abordarão temas atuais. 
Os participantes poderão en-
viar suas dúvidas em tempo 
real, proporcionando uma tro-
ca de ideias e conhecimentos 
extremamente vibrante para 
discutir o importante papel 
dos servidores públicos na so-
ciedade”, diz o presidente da 
entidade, Antônio Tuccílio. 

Para participar, basta acessar 
o YouTube da CNSP: https://
www.youtube.com/cnspoficial

Baixa vacinação contra pólio 
em Barretos preocupa Rotary

As vendas no comércio 
do Estado de São Paulo em 
outubro tiveram aumento de 
12,46%, segundo o índice 
IFECAP, produzido pela Fun-
dação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP).

A alta se deve ao Dia das 
Crianças e aos avanços no Pla-
no São Paulo de retomada e rea-
bertura da economia paulista.

O aumento nas vendas 
(+12,46%), encomendas 
(+5,69%) e na situação geral dos 
negócios (+8,27%) fez o Índice 
Momento Atual chegar a 113,41 
pontos na metodologia do IFE-
CAP, patamar 8,83% maior do 
que no mês de setembro.

REABERTURA 
DA ECONOMIA

Segundo o economista 
e pesquisador do Instituto 
de Finanças FECAP, Allan 
S. de Carvalho, dois even-
tos explicam o aumento das 
vendas do comércio varejis-
ta em outubro.

“Primeiro, em 9 de ou-
tubro, tivemos o avanço de 
diversas regiões do Estado 
de São Paulo para a fase 
verde no Plano São Paulo, 
o que garante a retomada 
de atividades econômicas 
não essenciais e ampliação 
do horário de funcionamen-
to do atendimento presen-
cial de oito para dez horas. 
E, em segundo lugar, o fa-
vorecimento pelo Dia das 
Crianças, uma grande data 

Pesquisa mostra aumento 
de 12% nas vendas do 

comércio em São Paulo
de movimentação, após no-
vas medidas mais amplas de 
reabertura”.

FALTA DE MATÉRIA 
PRIMA E PRODUTOS

Contudo, os comerciantes 
ouvidos por telefone pelos 
pesquisadores do Instituto 
de Finanças FECAP relata-
ram problemas com forne-
cedores, o que reduziu as 
expectativas de encomendas 
para os próximos três meses 
em 1,70% (124,83 pontos), 
quando comparamos com o 
mês de setembro.

Recentemente divulgada, 
a Pesquisa Pulso Empresa 
revelou que quase 72% dos 
comerciantes varejistas de-
clararam sentir dificuldades 
de obter matérias-primas ou 
mercadorias. Já as expectati-
vas de vendas futuras sofre-
ram um impacto de -1,78% 
(133,56 pontos).

“Apesar de boas expec-
tativas com as vendas de no-
vembro e dezembro, com a 
Black Friday e Natal, os em-
presários já se encontram re-
ceosos com o futuro cenário 
em janeiro do próximo ano. 
Isso se deve ao fato de que 
o governo federal, provavel-
mente, não irá prorrogar o 
auxílio emergencial após 31 
de dezembro deste ano e o 
projeto Renda Cidadã possui 
dificuldades para ser concre-
tizado por falta de recursos”, 
completa Allan Carvalho.

cientizar os pais a levarem 
seus filhos para vacinação. 
O vírus está controlado no 
Brasil, só falta a erradicação 
no Paquistão e Afeganistão, 
mas a luta continua. Não 
pode parar. Enquanto existir 
focos da doença no mundo, 
não podemos baixar a guar-
da”, argumenta.

O rotariano teme a volta 
do vírus ao Brasil com a baixa 
procura pela vacinação. “Se 
deixar de vacinar há gran-
de risco do vírus voltar. Não 
podemos jamais permitir que 
esta doença volte a invadir 
nosso país, causando a morte 
de nossas crianças ou em mui-
tos casos deixando elas aleija-
das”, ressalta o rotariano.

O dia mundial de combate 
à pólio é comemorado neste 
sábado (24). Todas as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) 
e Postão estão abertos de se-
gunda a sexta, das 8 às 17 ho-
ras, para a vacinação.

SEQUELAS E MORTE
Além de causar sequelas 

permanentes em alguns ca-

sos, o vírus pode levar o pa-
ciente à morte. A poliomielite 
é uma doença causada pelo ví-
rus poliovírus e acomete com 
maior frequência as crianças, 
mas também pode atingir os 
adultos. A transmissão ocorre 
pela ingestão da água e ali-
mentos contaminados ou em 
contato com secreções como 
gotículas expelidas ao falar, 
tossir e espirrar.

A maioria dos infectados 
apresenta poucos sintomas 
que são parecidos com os de 
outras doenças virais ou se-
melhantes às infecções respi-

ratórias como gripe (febre e 
dor de garganta) ou infecções 
gastrointestinais como náu-
sea, vômito, prisão de ventre, 
dor abdominal e diarreia.

Além de bons cuidados 
com a higiene e saneamento 
básico, a melhor prevenção 
é através da vacinação que é 
feita com dois, quatro, seis 
meses e com reforço aos 15 
meses, além de outro reforço 
entre 4 e 6 anos idade.

Mesmo durante a pande-
mia de Coronavírus é indi-
cado que as crianças mante-
nham as vacinas em dia.

Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de SP faz alerta à população
Apesar de estudo nacional indicar que nitazoxanida seria eficaz no tratamento inicial da co-
vid-19, medicamento só deve ser utilizado sob prescrição médica e jamais por ação profilática

tante alerta: a nitazoxanida é 
um medicamento antiparasitá-
rio e que também possui ação 
antiviral e, apesar do estudo re-
lacionado ao tratamento inicial 
de pacientes com covid-19, em 
hipótese alguma deve ser utili-
zado por quem não apresenta 
sintomas da doença, por não ter 
ação profilática.

Para o presidente do CRF-
-SP, dr. Marcos Machado, é im-
portante ressaltar que se trata de 
um medicamento que ainda está 
em fase de estudos e cujos resul-

tados ainda serão publicados em 
periódico científico, como afir-
mou o próprio ministro.

“Sendo assim, é fundamen-
tal que ninguém se automedi-
que nem com a nitazoxanida e 
nem com nenhum outro medi-
camento para o tratamento de 
covid-19, sem a devida prescri-
ção médica. Em caso de dúvi-
das, procure um farmacêutico, 
que é o profissional sempre à 
disposição para dar orientações 
sobre medicamentos”, enfati-
zou o presidente do CRF-SP.

Confederação 
Nacional dos 

Servidores 
Públicos realiza 

a Semana do 
Servidor Público 

100% online
O evento será transmitido 

pelo canal do 
youtube da entidade
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A Caixa anunciou, na últi-
ma quarta-feira (14), a marca 
histórica de R$ 500 bilhões de 
carteira de crédito imobiliá-
rio, além de mais cinco medi-
das para estímulo ao setor.

Uma das novas medidas, 
voltada para os clientes com 
contrato de crédito imobiliá-
rio que necessitem de apoio 
para saldar seus compromis-
sos financeiros, foi o paga-
mento parcial da prestação.

A nova alternativa negocial 
permite a esses clientes reto-
mar o fluxo de pagamento das 
prestações do financiamento 
habitacional de forma gradual.

Os clientes que apresen-
tem dificuldade para pagar 
integralmente a prestação, 
neste momento de pandemia, 
poderão realizar, por um pe-

ríodo, o pagamento de parte 
da prestação. Dessa forma, 
cliente poderá optar pelo 
pagamento de 75% do valor 
integral da parcela, por seis 
meses, ou 50% do valor, por 
um período de três meses.

A medida proporciona às fa-
mílias a possibilidade de se reor-
ganizar para voltar a pagar inte-
gralmente a prestação mensal.

A nova medida não se 
trata de pausa emergencial 
nas prestações dos contratos 
habitacionais, possibilidade 
que foi ofertada pelo banco 
durante seis meses e encerrou 
no último dia 29 de setembro. 
Também não quer dizer des-
conto ou redução da presta-
ção, mas sim uma possibilida-
de de pagamento parcial por 
período delimitado.

O valor não pago durante 
a vigência da negociação pelo 
pagamento parcial, de acordo 
com o percentual escolhido, 
será incorporado ao saldo de-
vedor do contrato e diluído no 
prazo remanescente. O contra-
to não está isento da incidência 
de juros remuneratórios, segu-
ros e taxas. A taxa de juros e o 
prazo contratado inicialmente 
não sofrem alteração.

Para solicitar a alternativa 
de pagamento parcial, basta o 
cliente acessar o aplicativo Ha-
bitação Caixa, disponível para 
os sistemas operacionais An-
droid e IOS. O aplicativo pode 
ser baixado gratuitamente.

Para contratos em atraso, 
há também a opção de atendi-
mento pelo WhatsApp – 0800 
726 0104, opção 3.

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) prorro-
gou até o fim de novembro a 
interrupção do bloqueio de pa-
gamentos para os aposentados 
e pensionistas que não realiza-
ram a prova de vida, de acordo 
com uma portaria publicada no 
Diário Oficial da União.

De acordo com o documen-
to, os beneficiários que não 
fizeram a prova de vida entre 

março e outubro deste ano, de-
vido à paralisação dos atendi-
mentos por causa da pandemia 
do novo coronavírus, não terão 
o pagamento suspenso.

A medida vale tanto para 
os beneficiários que residem 
no Brasil, quanto os que es-
tão no exterior. Porém, se-
gundo a portaria, a rotina e 
obrigações contratuais esta-
belecidas entre o INSS e a 

rede bancária, que paga os 
benefícios, permanecem e 
a comprovação da prova de 
vida deverá ser realizada nor-
malmente pelos bancos.

O INSS esclarece que em 
situações normais, a prova de 
vida é realizada anualmen-
te pelo segurado para poder 
comprovar que ele está vivo 
e garantir o recebimento do 
benefício.

O governo federal regu-
lamentou o programa que 
permite a renegociação de 
dívidas de financiamentos 
concedidos com recursos 
do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). A me-
dida estava prevista na lei 
14.024/2020, sancionada em 
julho, que suspendeu o paga-
mento de parcelas do Fies até 
31 de dezembro, em razão da 
pandemia de covid-19.

A resolução do Comitê 
Gestor do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil, com as 
regras do programa, foi pu-
blicada nesta quinta-feira (22) 
no Diário Oficial da União. 

A medida vale para os con-
tratos assinados até o segundo 
semestre de 2017 e para os dé-
bitos vencidos e não pagos até 
o dia 10 de julho deste ano, na 
fase de amortização, quando o 
estudante já concluiu o curso.

A resolução entra em vi-
gor em 3 de novembro e a 
adesão ao programa poderá 

ser solicitada ao banco até 31 
de dezembro e será efetuada 
mediante termo aditivo ao 
contrato de financiamento, 
podendo ser assinado eletro-
nicamente pelos financiados e 
seus fiadores.

No caso de quitação, em 
parcela única, do débito ven-
cido ou saldo devedor total, 
haverá redução de 100% dos 
encargos moratórios, desde 
que o pagamento seja feito até 
31 de dezembro.

Também poderá ser feita a 
liquidação do saldo devedor 
em quatro parcelas semes-
trais, até 31 de dezembro de 
2022, ou 24 parcelas mensais, 
com redução de 60% dos en-
cargos e pagamento a partir 
de 31 de março de 2021.

Já os parcelamentos do 
saldo devedor feitos em 145 
ou 175 parcelas mensais rece-
berão redução de 40% e 25%, 
respectivamente, e os paga-
mentos começam a partir de 
janeiro de 2021.

Em caso de prorrogação do 
estado de calamidade pública 
em razão da pandemia, ficará 
suspensa automaticamente a 
obrigação do pagamento da 
primeira parcela em janeiro, 
exceto no caso da liquidação 
total em parcela única.

O valor da parcela mensal 
resultante da renegociação não 
poderá ser inferior a R$ 200, 
mesmo que isso implique redu-
ção do prazo máximo de parce-
lamento. Os descontos concedi-
dos no programa são referentes 
apenas aos encargos moratórios, 
permanecendo a cobrança dos 
débitos contratuais.

Será permitida apenas uma 
renegociação no âmbito do 
programa. Em caso de não pa-
gamento de três parcelas conse-
cutivas ou alternadas do saldo 
devedor renegociado, o cidadão 
perderá o direito ao desconto 
concedido sobre os encargos e 
o valor correspondente será re-
incorporado ao saldo devedor 
do financiamento.

Após pausa, Caixa possibilita pagamento 
parcial da prestação para clientes da habitação

INSS prorroga o não 
bloqueio dos pagamentos para 
quem não fez a prova de vida

Aposentados e pensionistas que não fizeram a comprovação 
entre março e outubro vão continuar recebendo

Governo regulamenta 
renegociação de 

dívidas com o Fies
Medida entra em vigor em 3 de novembro e adesão vai até 31 de dezembro
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Papa Francisco diz que casais gays têm direito a união civil

Em filme lançado na última 
quarta-feira (21), em Roma, o 
papa Francisco disse que ca-
sais homoafetivos devem ser 
protegidos por leis de união 
civil. A fala foi a declaração 
mais forte já dada por um pon-
tífice em defesa dos direitos 
LGBT, segundo o jornal ame-
ricano The New York Times.

“Pessoas homossexu-
ais têm o direito de estar em 
uma família. Elas são filhas 
de Deus e têm direito a uma 
família. Ninguém deveria ser 
descartado [dela] ou ser trans-
formado em miserável por 
conta disso”, disse o papa no 
documentário “Francesco”.

“O que temos de criar é 
uma lei de união civil. Assim, 
ficam legalmente protegidos. 
Posiciono-me por isso”.

“Francesco” foi exibido 
pela primeira vez no Festival 
de Roma.

O cineasta disse à agência 
de notícias Associated Press 
que buscou diversas formas 
de se aproximar de Francisco 
e convencê-lo a participar do 
documentário. Uma das estra-
tégias para chamar a atenção 
foi enviar erva mate e alfajores 
ao pontífice, que é argentino.

O filme conta a história dos 
sete anos de Francisco à frente 
da Igreja, acompanhando o reli-
gioso em viagens antes da pan-
demia de Covid-19 e abordan-
do desde os escândalos sexuais 
que mergulharam a instituição 
em crise até características im-

“Homossexuais são filhos de Deus”, afirma pontífice em filme lançado no Festival de Roma
portantes do papa, como a de-
fesa do meio ambiente e dos 
imigrantes e o discurso contra a 
pobreza e a desigualdade.

O papa aborda o direito 
dos homossexuais num trecho 
do filme que apresenta a histó-
ria de Andrea Rubera, homem 
gay que adotou três crianças 
com seu parceiro. Rubera diz 
que foi a uma missa celebrada 
por Francisco e deu a ele uma 
carta. Nela, explica que gosta-
ria de ir com o companheiro 
e os filhos às missas em sua 
paróquia, mas temia que as 
crianças ficassem traumatiza-
das caso fossem hostilizadas.

O documentário não deixa 
claro o país em que Rubera vive. 
O homem conta que o papa, al-
guns dias após ter recebido a 
carta, telefonou para contar que 
ficou tocado pela mensagem. 
Francisco estimulou o casal a 
levar os filhos à igreja, mas tam-
bém pediu que estivessem pron-
tos para sofrer críticas.

Rubera e o companheiro 
seguiram o conselho e, dizem, 
ficaram felizes ao passar a fre-
quentar a paróquia.

Quando era arcebispo de 
Buenos Aires, o papa foi con-
tra a aprovação do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, 
mas defendeu algum tipo de 
proteção legal a casais gays.

A Igreja Católica autoriza 
o casamento apenas entre um 
homem e uma mulher e his-
toricamente se opõe a outras 
formas de união. Os ensina-

mentos católicos consideram 
atos sexuais entre pessoas de 
mesmo gênero um pecado, 
embora indiquem que pesso-
as LGBTs devem ser tratadas 
com dignidade.

Francisco, que lidera a 
Igreja desde 2013, adotou 
postura mais aberta no tema, 
mas não mudou dogmas da 
instituição. Disse que jamais 
poderia julgar um gay, sina-
lizou que os católicos devem 
acolher crianças de casais do 
mesmo sexo e já recebeu tran-
sexuais e defensores do abor-
to em audiências.

Alas conservadoras consi-
deram as atitudes uma here-
sia. Em 2019, um grupo de 81 
ultratradicionalistas publicou 
carta com acusações contra 
Francisco, com o objetivo de 
forçar sua saída do cargo.

A maioria das queixas se 
refere a um dos eventos mais 
polêmicos do pontificado de 
Francisco: o sínodo da fa-
mília, realizado entre 2014 e 
2015 para discutir mudanças 
na relação da Igreja, espe-
cialmente com divorciados e 
gays, abertura nunca digerida 
pela ala conservadora.

Esse grupo classifica Fran-
cisco como um papa que não 
vê “a atividade homossexual 
como gravemente pecamino-
sa”, que não se opõe ao aborto 
e que aproximou o Vaticano de 
protestantes e muçulmanos.

Um dos principais oposito-
res ao casamento gay na Igre-

ja é o papa emérito Bento 16. 
Em uma biografia autorizada 
publicada em maio, ele com-
parou a prática ao “anticristo”.

“Há um século seria con-
siderado absurdo falar so-
bre casamento homossexual. 
Hoje, quem se opõe a ele é 
excomungado da sociedade. 
Acontece a mesma coisa com 
aborto e criação de vida hu-
mana em laboratório”, afirma 
o papa emérito.

Para ele, “a sociedade mo-
derna está formulando um 
credo ao anticristo que supõe 
a excomunhão da sociedade 
quando alguém se opõe”.

A declaração atual do papa 
Francisco foi considerada um 
“movimento muito positi-

vo” pelo português António 
Guterres, secretário-geral da 
ONU e católico.

“O secretário-geral tem se 
posicionado com veemência 
contra a homofobia e em fa-
vor dos direitos LGBT. Para 
ele, as pessoas nunca devem 
ser perseguidas ou discri-
minadas por conta de quem 
amam”, disse ele.

O primeiro país a permitir 
o casamento gay foi a Holan-
da, em 2001. Atualmente, 28 
nações o autorizam, quase to-
das nas Américas e na Euro-
pa. Por outro lado, dezenas de 
países, especialmente na Ásia 
e na África, criminalizam as 
relações homoafetivas.

As relações homossexu-

ais são criminalizadas em 
70 países, segundo dados da 
Ilga (Associação Internacio-
nal de Gays, Lésbicas, Trans 
e pessoas Intersexo), do fim 
de 2019. Em seis deles, como 
Arábia Saudita e Sudão, elas 
podem ser punidas com pena 
de morte. Em outros 26, como 
Mianmar e Quênia, pode ha-
ver condenação a mais de dez 
anos de prisão.

No Brasil, o casamento 
civil entre pessoas de mesmo 
sexo foi autorizado após uma 
decisão do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) de 2011 e de 
uma resolução do CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça), de 
2013. (com informações Reu-
ters e Folha de S.Paulo).

O papa Francisco acena a fiéis ao deixar audiência no Vaticano - Guglielmo Mangiapane/Reuters


