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APAE resgata 
tradições e 
promove 

Queima do Alho

A APAE resgata as tra-
dições para manter viva a 
história da cidade no mês de 
aniversário de Barretos. Para 
celebrar a data, os alunos irão 
participar da tradicional Quei-
ma do Alho. O evento está 
marcado para esta sexta-feira 
(20), a partir das 11h30, segun-
do a presidente Marlene Rosa 
Brandão. O prato típico é uma 
das grandes atrações de Bar-
retos, especialmente durante 
a Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos. Segundo a histó-
ria, as comitivas, que repre-
sentam os antigos grupos de 
tropeiros e peões que viaja-
vam das fazendas criadoras 
de gado até os frigoríficos, 
competem no concurso mais 
antigo desta comida típica. O 
cardápio é composto por ar-
roz carreteiro, feijão tropeiro, 
paçoca de carne e churrasco. 
A diretoria da APAE agradece 
a todos os colaboradores que 
ajudaram a concretizar mais 
esse importante evento.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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Prefeitura inicia revitalização 
do Mercadão Municipal

A prefeitura de Barretos deu 
início a uma série de melhorias 
para revitalizar o Mercado Mu-
nicipal “Henrique Arutim Toni-
nho da Casa do Algodão”.

Com quase sessenta e dois 
anos de existência, o “Merca-
dão” passará por uma revitali-
zação, priorizando nesta fase as 
questões básicas de segurança 
na parte de hidráulica, calhas, ba-
nheiros e iluminação, atendendo 

aos pedidos dos comerciantes e 
frequentadores do local.

De acordo com o secretário 
de Indústria Comércio e Em-
prego, Roberto Arutim, a ação 
da prefeitura no Mercadão faz 
parte da proposta da gestão 
Paula Lemos, de estimular o 
lazer e o comércio local.

“O Mercadão é uma refe-
rência para Barretos e esta-
mos trabalhando no sentido 

de valorizar esse que, além 
do comércio, é também um 
importante espaço de lazer e 
convivência do município”, 
comentou Arutim.

Essa primeira etapa de ben-
feitorias e reparos do espaço 
do Mercadão, tem como pra-
zo cerca de quarenta e cinco 
dias. “Será um prazer imenso 
vivenciar a revitalização deste 
espaço”, frisou Arutim.
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Vinte e sete focos de incêndio foram combatidos 
pela equipe da Defesa Civil desde o início do ano

A equipe da Defe-
sa Civil combateu mais 
um incêndio de grandes 
proporções que ocorreu 
no fundo dos bairros Idê 
Daher e Baptista Ananias, 
ao lado do Mais Parque. 
Na ação foram utilizadas 
bombas costais e a tra-
dicional “Maria Louca”. O 
secretário da Defesa Civil, 
Elson dos Santos, alerta 
que, “é muito importante 
que as pessoas evitem 
colocar fogo seja em lixos, 
entulhos ou terrenos, pois 
essas ações configuram 
crime ambiental, tanto 
por prejudicar o meio am-
biente quanto pelos danos 
causados à saúde e riscos 
à população devido à pro-
ximidade de residências”, 
salientou.

Nova comandante da Polícia Militar 
de Barretos visita Parque do Peão

A Associação Os Indepen-
dentes recebeu, no Parque do 
Peão de Barretos, a presença da 
tenente-coronel Sílvia Maria Sil-
va Tasso, que assumiu o coman-
do do 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior. O batalhão 
abrange a cidade de Barretos e 
mais 19 municípios da região.

Acompanharam a visita o 
Major PM Frugeri, Coordena-
dor Operacional do batalhão, 
e o Major PM Darbo, Subco-
mandante. A equipe foi recep-
cionada pelo presidente de Os 
Independentes, Jerônimo Mu-
zetti, e pelo diretor financeiro, 
Hussein Gemha Júnior.

“A Festa do Peão de Bar-

retos, sob a administração de 
Os Independentes, é um dos 
maiores eventos do mundo 
e a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, sempre estará 
presente, unindo forças com 
outros órgãos, para gerar tran-
quilidade durante o evento”, 
comentou a tenente-coronel 
Sílvia Maria.

“Para nós é muito impor-
tante ressaltar a parceria com 
o 33º batalhão na figura da te-
nente-coronel Sílvia que, com 
muita garra e determinação, 
irá zelar pela ordem pública 
e bem-estar de toda a nossa 
população”, disse Jerônimo 
Muzetti.

Barretos Country abre 
60 vagas de emprego

O Barretos Country Thermas Park está com processo seletivo 
aberto para o preenchimento de 60 vagas de trabalho. As opor-
tunidades são para as áreas de Alimentos e Bebidas (atendente, 
assistente de cozinha), de Governança (assistente de higiene, ca-
mareira), Lazer (recreador), de Recepção (atendente, recepcionista, 
mensageiro), Salva-vidas e Segurança (vigia). As vagas são para 
início imediato, na modalidade intermitente, oferecendo vale-alimen-
tação, vale-transporte e assistência odontológica como benefícios. 
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamen-
to@barretoscountry.com.br até o dia 25 de agosto. Página 5

“Barretos ontem, agora e para sempre” terá lives 
com rodeio e shows a partir da próxima quarta-feira

A Festa do Peão de Barretos 
vai apresentar lives “Barretos 
ontem, agora e pra sempre” na 
próxima semana, entre os dias 
25 (quarta-feira) e 29 de agosto.

RODEIOS
A partir da quarta-feira, 

dia 25, às 9 horas da manhã, a 
maior Festa do Peão da Amé-
rica Latina realiza uma versão 
virtual do mais tradicional ro-
deio do Brasil.

O Parque do Peão de Bar-
retos recebe a partir desta data 
competições nas modalida-
des de Três Tambores, Team 
Penning, montarias em tou-
ros e cavalos pelo Rodeio de 
Barretos e montarias em tou-
ros pelo campeonato da PBR 
(Professional Bull Riders).

SHOWS
Na sexta-feira, dia 27, 

acontece o show do projeto 
Os Menotti, com César Me-
notti & Fabiano que recebe 
em formato acústico durante a 
Queima do Alho, convidados 
como Matogrosso & Mathias, 
Guilherme & Benuto e o can-
tor Thiago Barretos.

No sábado, 28, é a vez de 
Wesley Safadão soltar a voz com 
seus convidados, as duplas Simo-
ne & Simaria, Matheus & Kauan 
e César Menotti & Fabiano.

Já na grande final do dia 
29, a partir das 12 horas, o 
público poderá conferir uma 
homenagem especial à dupla 
Milionário & José Rico, com 
a gravação do DVD de Lucas 

& Luan, diretamente do espa-
ço da Queima do Alho.

Todas as transmissões de 
rodeios e shows serão rea-
lizadas pelo canal de Os In-
dependentes: YouTube.com/
festadopeaodebarretos. Mais 
informações no site: www.in-
dependentes.com.br
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

NÃO SE PODE MORRER
Vem aí a tarifa anual de ma-

nutenção e conservação de cemi-
térios públicos, que deve ser paga 
por titulares de direito de uso sobre 
sepulturas. Os valores arrecadados 
contribuirão para os serviços de 
conservação, limpeza e manuten-
ção de cemitérios públicos.

CONSTANTES PREJUÍZOS
O Cemitério da Paz (Municipal) 

é o maior de Barretos e possui pelo 
menos 17 mil jazigos e menos de 
100 unidades disponíveis. O mu-
nicípio possui outro cemitério: o 
da Saudade, no Distrito do Ibitu. 
O que chama a atenção é a atual 
arrecadação entre R$ 7 mil e R$ 10 
mil mensais. Já a despesa gira em 
torno de R$ 29 mil por mês.

PRIVATIZAÇÃO BARRADA
Em 2017 o prefeito Guilher-

me Ávila (PSDB) tentou privatizar 
os dois cemitérios e, em contra-
partida, a empresa concessioná-
ria deveria construir outra unida-
de. Porém, não teve adesão da 
maioria dos vereadores.

MUITOS FURTOS
O Cemitério da Paz sofre com 

falta de segurança com média de 
300 furtos de peças por mês e 
4.000 reclamações de familiares 
por semestre. Além disso, tem de-
ficiências na iluminação, hidráuli-
ca e no descarte de resíduos.

PASSARINHO NÃO CANTOU
Em fevereiro, o vereador Car-

lão do Basquete (PSD) declarou 
que “tinha muito pra falar” e espe-
rava ser intimado pelo Ministério 
Público para detalhar a Máfia dos 
Holerites. Parece que o passari-
nho voou, mas não cantou.

SEM PASSAGEIROS....
A empresa Transmassei 

Transportadora e Logística, ven-
cedora da licitação do transporte 
público de Barretos, iniciará as 
operações em breve com apenas 
9 ônibus. O contrato de conces-
são da Viasa obrigava a circula-
ção de 28 veículos, mas durante 
o pico da pandemia circulava 
com número reduzido.

... REDUZ OS VEÍCULOS
Devido ao baixo número de 

PAINEL 
passageiros, a Viasa circulava em 
janeiro com 7 ônibus, o que fez 
a prefeita Paula Lemos (DEM) 
rescindir o contrato. “Configura 
descumprimento da concessão”, 
disse ela. Os diretores da Viasa ten-
taram a revisão do contrato com a 
prefeitura, mas não foi aceito.

FRANÇA TEM PRESSA
O jovem Winnitu Tozadore re-

cebeu a missão de percorrer o inte-
rior de São Paulo pelo PSB. O pedi-
do foi feito por Márcio França, que 
tem pressa em organizar o partido 
para seus planos em 2022, quando, 
tudo indica, vai reeditar sua parce-
ria com Geraldo Alckmin, de saída 
do PSDB e a caminho do PSD.

TODOS PAGAM
O Tribunal de Justiça conside-

rou inconstitucional lei que isenta-
va idosos e portadores de deficiên-
cia física do pagamento de Área 
Azul em São José do Rio Preto. Em 
Barretos, lei de autoria do vereador 
Otávio Alves Garcia concede gra-
tuidade para 5% das vagas para 
idosos e 2% para deficientes.

IGREJAS PARALELAS
Os católicos progressistas não 

gostam dos canais de televisão 
que, segundo eles, viraram igre-
jas paralelas. Estes, por sua vez, 
têm no comando grupos conser-
vadores que gostam muito dos 
patrocínios que começaram a 
receber do governo federal.

INFECTA GERAL
João Doria (PSDB) ganhou 

um adversário contra as “voltas 
ao normal”, apesar da variante 
Covid-19 se alastrar pelo mundo. 
A Sociedade Paulista de Infectolo-
gia não aprova a liberação geral.

Francine Costanti
Atua como colaboradora na área 

de pesquisa de mercado da 
TotalPass, plataforma que reúne e 

oferece as melhores academias do 
país a colaboradores de empresas 

parceiras, por valores especiais.

A retomada de eventos 
sociais em São Paulo

Patrícia Baldovinotti e Vanessa Macarrão, sócias do escritório FAS Advogados, 
comentam neste artigo, uma das últimas ações do governo de São Paulo, com 

relação ao plano de flexibilização das atividades em todo o estado. Segue.
O governador do Estado de 

São Paulo, João Doria, anunciou 
no início deste mês de agosto de 
2021, a flexibilização das regras 
do Plano São Paulo. Conforme já 
havia sido adiantado no final do 
mês de julho, desde a terça-feira 
(17), teve início a nova fase, de-
nominada “Retomada Segura”. 

De acordo com as regras 
relativas a esse plano de reto-
mada, nessa nova fase, não ha-
verá mais controle ou limite de 
público e/ou horário para a rea-
lização de eventos sociais, fun-
cionamento de museus e feiras 
corporativas, desde que não ge-
rem aglomerações e observem 
os protocolos de higiene e saú-

de em vigor, incluindo a obri-
gatoriedade no uso de máscaras 
e distanciamento social.

Shows com público em pé, 
torcidas e pistas de dança, ou 
eventos que gerem ou tenham 
potencial de gerar aglomera-
ções, continuam proibidos, 
conforme as regras divulgadas. 

É importante destacar que, 
para a referida liberação é ne-
cessário que 100% da popula-
ção adulta esteja com acesso 
à 1ª dose da vacina, com meta 
de ao menos 90% da popula-
ção com a 1ª dose aplicada. 

A expectativa é que, a partir 
do dia 01 de novembro de 2021, 
novas flexibilizações possam 

ser implementadas, quando se 
espera que 100% da população 
adulta esteja com acesso ao es-
quema vacinal completo. 

Durante a “Retomada Se-
gura”, os municípios do Estado 
de São Paulo manterão sua au-
tonomia para determinar even-
tuais restrições, a depender das 
circunstâncias locais da pande-
mia e da capacidade hospitalar. 

Na cidade de São Paulo, 
por exemplo, o último decreto 
publicado pelo prefeito Ricar-
do Nunes, em 23 de julho de 
2021 (nº 60.396/2021), passou 
a autorizar a realização de fei-
ras, convenções, congressos e 
outros eventos, exceto festas, 

quando a cidade de São Pau-
lo atingir a marca de 80% da 
população elegível com ao 
menos uma dose da vacina e 
desde que atendidas as regras 
e restrições de funcionamento 
dos estabelecimentos previstas 
no Plano São Paulo, instituído 
pelo Governo de São Paulo. 

Os demais municípios se-
guem com suas competências 
para aplicar suas regras, de 
acordo com a situação vacinal 
de cada região. Dentro da nova 
normalidade e obedecendo to-
das as regras sanitárias, espera-
mos que cada cidadão entenda 
e colabore com o “novo nor-
mal” que estamos iniciando.

Desigualdade de gênero: mulheres 
sentem mais impacto na saúde mental 

do que homens durante a pandemia
O isolamento social – con-

sequência da pandemia do co-
ronavírus – transformou o modo 
como vivemos, os hábitos sociais 
e profissionais, nos fazendo pas-
sar por uma grande adaptação 
de rotina. Esse novo cenário tem 
afetado diversas áreas da vida, 
inclusive a saúde mental.

O dia a dia da mulher, que 
antes era considerado corrido, 
com trabalho, manutenção da 
casa e criação dos filhos, ficou 
ainda mais intenso. Conciliar 
todas essas funções e ainda se 
dedicar ao bem-estar e autocui-
dado tornou-se mais desafiador.

Uma pesquisa feita em 
2020 pela Ipsos (empresa re-
ferência em pesquisa de mer-
cado), envolvendo pessoas de 
sete países, comprovou que a 
saúde mental das mulheres na 
pandemia foi afetada, sendo, 
de fato, o gênero que mais 
sentiu impacto psicológico.

No estudo, 59% delas afir-
maram estar com ansiedade, 
depressão, estresse e medo, 
contra 46% dos homens. Já em 
relação às incertezas do futuro, 
73% demonstraram preocu-
pação, enquanto 63% dos ho-
mens sentiram tal impacto.

Mesmo com avanços signifi-
cativos na sociedade, as mulhe-
res ainda desempenham papéis 
diferentes dos homens. O sexo 
feminino é bastante associado à 
dependência econômica e emo-
cional da figura masculina e às 
responsabilidades ligadas ao 
lar e aos filhos, enquanto que o 
homem tem como principal fun-
ção o sustento da família.

A pandemia descortinou 
qualquer dúvida que ainda 
restava a esse respeito. Apesar 
da desigualdade milenar que 
as mulheres vivem, oprimidas 
de diferentes formas em cada 
momento da história, o mode-

lo da “rainha do lar” é recente, 
com referência aos anos 1950, 
mas que ainda vigora neste 
início do século XXI.

A estrutura patriarcal é 
muito cristalizada, a responsa-
bilidade continua atrelada às 
mulheres. Desde o compareci-
mento em reuniões escolares 
até os cuidados com o ambiente 
doméstico, com os filhos e ido-
sos, todos são majoritariamente 
feitos pelo sexo feminino.

De fato, as mulheres ten-
dem a trabalhar mais porque 
as tarefas ainda não são distri-
buídas igualmente no ambien-
te doméstico. A tripla jornada 
é uma realidade que ganhou 
evidência durante a pandemia.

Somada ao estresse diário, as 
mulheres ainda precisam lidar 
com o medo de contrair o coro-
navírus, assim como seus filhos, 
marido e parentes próximos. 
Gerenciar inúmeras funções 
em casa – incluindo o estresse – 
pode causar impactos significa-
tivos na saúde mental delas.

O fato de não haver mais 
separação entre espaço de tra-
balho e vida pessoal gera, na-
turalmente, uma sobrecarga nas 
mulheres de uma forma muito 
forte. Então, lidar com isso, 
nesse momento, pode culmi-
nar numa estafa e potencializar 
transtornos psicológicos.

Um aspecto que pode evi-
tar ou amenizar impactos ne-
gativos na saúde mental das 
mulheres durante a pandemia 
é a organização de funções 
com pessoas próximas, seja 
o companheiro, companheira 
ou outro familiar. A divisão 
de tarefas entre casais é a so-
lução mais sensata quando se 
tem filhos, reuniões de traba-
lho, planejamento de refei-
ções e organização da casa.

Porém, pode ser que essa 

opção não seja viável para to-
das as mulheres. Um levanta-
mento do Colégio Notarial do 
Brasil (CNB), feito no segundo 
semestre de 2020, afirma que o 
Brasil registrou o maior núme-
ro de divórcios da história. No 
total, foram 43,8 mil processos 
contabilizados, 15% maior em 
relação ao ano de 2019.

A alta também foi confir-
mada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), indicando que só em 
julho de 2020 o total de di-
vórcios saltou para 7,4 mil. 
Já, em relação às buscas do 
Google, o termo “como dar 
entrada em divórcio” teve um 
aumento de 82% desde o iní-
cio da pandemia.

Em caso de necessidade, 
devido a sobrecarga mental 
e emocional, o ideal é que a 
mulher busque ajuda psicoló-
gica. Hoje, já temos meios de 
consulta online, sem a neces-
sidade de correr riscos se ex-
pondo fora de casa.

Além de procurar um pro-
fissional, outra maneira de 
amenizar os sintomas, que 
pode ter um papel fundamen-
tal no bem-estar, é a prática de 
atividade física. Um corpo ati-
vo evita problemas psicológi-
cos graves, como ansiedade e 

depressão, além de manter sob 
controle – e evitar – diversas 
doenças. Os exercícios trazem 
de brinde ganhos pessoais e 
estéticos que fazem bem para 
a autoestima, incluindo os as-
pectos hormonais que conver-
sam com diferentes partes do 
corpo, promovendo bem-estar 
e qualidade de vida.

Sendo assim, pode ser uma 
boa alternativa para as mulhe-
res, propor um desafio a um fa-
miliar ou amigo para se exer-
citarem juntos. Esse é um jeito 
divertido de se motivar e se 
abrir para experimentar novas 
atividades, que terão influên-
cia direta na saúde mental.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe.” (Epíteto)

As gêmeas Dinalva e Dalva tiveram dias de descanso merecidos. 
O cenário escolhido foi a Praia Morro de São Paulo em Salvador/BA, onde 

puderam conhecer paisagens maravilhosas, e claro, muito bem 
acompanhadas das netas Maria Olívia e Júlia Helena. Tudo de bom!

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, 
e adepto a bike como esporte, esse é 
Sergio de Paulo, que completou mais 
um ano de vida quarta-feira (18). Poli-
cial competente, um super pai, e que 

nas horas de descanso adora saborear 
uma cerveja artesanal, celebrou idade 
nova recebendo o carinho de sua irmã 
Simoni, dos filhos Gustavo e Gabriel, 
da namorada Maria, e o abraço dos 

amigos e familiares. Parabéns!

O cantor Thiago Ramos, que está em carreira solo, com o nome 
artístico Thiago Barretos, participa na sexta, dia 27, do show do 
projeto Os Menottis, durante a live da Festa do Peão de Barre-
tos. Além da dupla Cesar Menotti & Fabiano, participam tam-

bém Matogrosso & Mathias e Guilherme & Benuto. O show terá 
formato intimista e com grandes clássicos da música sertaneja 
raiz. A programação das lives conta ainda com esporte e mais 

shows.  A transmissão gratuita acontece à partir das 21h30 pelo 
canal no Youtube da Festa do Peão de Barretos.

Filho de Maé-
cia Gomes e de 
Igor Marchi, o 
pequeno Igor 
Miguel Gomes 
Marchi de 03 
anos, é puro 
estilo e rende 
milhares de 
curtidas e 
mensagens 
todas as vezes 
que seus clicks 
vão para as re-
des sociais. Tá 
com tudo esse 
garotinho!

O técnico em próteses dentárias, e campina-verdense, 
Joel Melo Moura, celebrou mais um aniversário quarta-feira 
(18), com comemoração intimista para amigos e familiares, 

recebendo na data especial o carinho das filhas Layane e 
Lorrayne, e das netas Júlia e Sofia. Parabéns!

Destaque para o casal Marcos César Martins e Carla Nunes Mar-
tins, que completou 05 anos de casamento no último dia 11 de 

julho, Bodas de Madeira. Mas na verdade os dois se conhecem há 
10 anos, incluindo de namoro. Carla é administradora de empre-
sas e Marcos empreendedor, os dois adoram curtir os momentos 
em família, e se aventuram em meio a natureza. O projeto para 
2022 é o primeiro filho do casal. Parabéns e muitas felicidades!

Todo cheio de estilo, é assim que Marcos Villaverde comemora 
mais um aniversário amanhã (21). A data a ser brindada será 
bem intimista, com alguns amigos e familiares, recebendo o 
carinho especial de sua irmã Sandra Villaverde. Felicidades!



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 20 de agosto de 20214

POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

TESTE DO PEZINHO PARA PREFEITO
Segundo o vereador Ângelo Tegami (PV) tem vereador que 

nunca será prefeito. Primeiro porque não tem exame do pezinho 
e, segundo, porque não tem caráter, explicou na sessão de se-
gunda-feira (16) da Câmara de Barretos.

DISPUTARAM ELEIÇÃO ERRADA
De acordo com Carlão do Basquete (PSD) há vereadores 

que disputaram eleição para cargos errados. Eles deveriam dis-
putar a eleição para prefeito. A função do vereador é fiscalizar, 
explicou.  No seu entendimento, alguns vereadores querem go-
vernar, fazer o papel do executivo.

AS VAIDADES NA CÂMARA MUNICIPAL
Para o vereador Raphael Silvério (PSDB) é preciso parar 

com as picuinhas na Câmara. “Não estamos aqui para situações 
de vaidade do executivo e do legislativo”, comentou.

ELOGIOS A VEREADORES NAS LIVES
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) espera que a prefeita 

Paula Lemos (DEM) elogie os edis que votaram em projetos be-
néficos para a população barretense. Ele sugeriu que as benque-
renças sejam feitas nas lives da chefe do executivo.

O DEVOTO E A MÁSCARA DA SANTA
Na sessão de segunda-feira (16), o primeiro-secretário da 

Câmara, Gabriel Uchida (DEM), usou máscara com a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. Também destacou o trabalho de-
senvolvido pela Pastoral Familiar da Igreja Católica.

A BANDEIRA EMEDEBISTA DE CHAFEI
Além de frasco contendo álcool em gel, uma pequena ban-

deira do MDB enfeitava a mesa do vereador Chafei Amsei Neto 
na primeira reunião presencial da Câmara de Barretos, em 2021.

O INCERTO FUTURO DA PISCINA
Informações sobre as obras da piscina do projeto Futuro Certo 

no Cavalgando para o Futuro “Chiquito Costa”, no bairro Ibira-
puera, foram solicitadas pelo vereador Vagner Chiapetti (REP).

EXCESSO DE POEIRA NAS MACIEIRAS
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), su-

geriu a utilização de um caminhão-pipa para conter o excesso 
de poeira no canteiro de obras do Portal Quinta das Macieiras.

SÃO BENTO ILUMINADO
Reforma completa e iluminação no campo do São Bento são 

solicitações do vereador Fabrício Lemos (PSL).

EM TEMPOS DE FESTA DO PEÃO...
... nos rodeios políticos as quedas são inevitáveis.

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

Paulo Correa questiona não funcionamento de poço que atenderá 
os bairros San Diego, São Francisco, Santa Cecília e Planalto

O vereador e presidente 
da Câmara de Barretos, Pau-
lo Correa (PL), encaminhou 
requerimento ao Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) questionando o não 
funcionamento do poço ar-

tesiano que atenderá os bair-
ros San Diego, São Francisco, 
Santa Cecília e Planalto.

“Tenho recebido reclama-
ções dos moradores com rela-
ção às constantes interrupções 
no fornecimento de água na re-

gião. Quero saber se foram con-
cluídas as obras de instalação 
elétrica para funcionamento do 
poço e em caso de não conclu-
são, questiono quais motivos es-
tão impedindo, já que a Câmara 
de Barretos aprovou no dia 18 

de janeiro de 2021, em sessão 
extraordinária, projeto de lei que 
autorizou a prefeitura a renego-
ciar dívidas da administração 
municipal anterior, podendo a 
CPFL voltar a prestar os servi-
ços”, disse Paulo Correa.

Audiência Pública promoveu debate 
sobre a 6ª Semana Social Brasileira
Tema proposto pelo vereador Professor Adilson teve como objetivo ampliar as 

discussões sobre questões sociais, políticas e econômicas que desafiam a sociedade
A Câmara Municipal de 

Barretos realizou no último 
dia 12, por meio de videcon-
ferência, a Audiência Públi-
ca para discutir a 6ª Semana 
Social Brasileira. O tema foi 
proposto pelo vereador Pro-
fessor Adilson Ventura (PL).

A Semana Social Brasi-
leira é um evento coletivo 
motivado pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) e organizado por 
pastorais sociais, igrejas cris-
tãs, inter-religiões, movimen-
tos populares, associações, 
sindicatos e entidades. O ob-
jetivo é mobilizar forças po-
pulares e intelectuais a deba-
ter questões sociais, políticas 
e econômicas do país.

A temática da 6ª Sema-
na Social Brasileira (2020 a 
2023) é o “Mutirão pela vida: 
por terra, teto e trabalho”, 
como tentativa de sensibilizar 
a sociedade em torno assuntos 

como: moradia, terra, traba-
lho e dignidade humana.

Participaram dos deba-
tes o Deputado Federal, Luiz 
Carlos Motta; a Deputada Es-
tadual, Márcia Lia; o Bispo 
Diocesano de Barretos, Dom 
Milton Kenan Junior; o padre 

Luiz Paulo Soares; os coor-
denadores do Acampamento 
Zulmira Gonçalves (zona ru-
ral de Barretos), João Costa 
Santos Filho e Celso Ferreira 
da Silva; e o empresário Ro-

naldo Antônio Marques.
A audiência foi conduzi-

da pelo vereador Professor 
Adilson (PL) e contou com 
presença do vereador Juni-
nho Bandeira (PL).

CPI da Covid 
aguarda informações 

sobre pacientes da 
Fundação Pio XII

Justiça definiu prazo de 30 dias para 
hospital enviar dados à Câmara

A CPI da Covid da Câma-
ra Municipal de Barretos, que 
investiga as ações e eventuais 
omissões da prefeitura no en-
frentamento da pandemia de co-
ronavírus em 2020, realizou reu-
nião na última quarta-feira (18).

Os vereadores Carlão do 
Basquete (PSD), Raphael Oli-
veira (PRTB) e Nestor Leonel 
(DEM) elogiaram o trabalho 
da Procuradoria Legislativa 
da Câmara, que conseguiu no 
âmbito judicial uma decisão 
para obter da Fundação Pio 
XII a relação de pacientes que 
ocuparam os leitos de UTI, 
bem como o tipo de tratamen-
to (medicamentos, insumos, 
etc) realizado com cada um 
deles durante a pandemia.

De acordo com decisão da 
2ª Vara Cível de Barretos, a 

Fundação Pio XII poderá en-
caminhar a documentação de 
forma parcelada (1/3 a cada 10 
dias) em no máximo 30 dias.

No início da investigação, 
alguns dados já haviam sido 
repassados à CPI, mas os ve-
readores consideraram as in-
formações incompletas.

Devido a esse novo prazo 
para receber os relatórios da 
Fundação Pio XII, a comissão 
decidiu realizar a próxima re-
união no dia 15 de setembro, 
às 10 horas.

Sobre o ofício do vereador 
Rodrigo Malaman (PSDB) 
apresentado na reunião do dia 
04 de agosto, a comissão vo-
tou por incluir o documento 
no relatório final dos traba-
lhos, que poderá ser encami-
nhado ao Ministério Público.

PSDB de São Paulo fecha com 
Doria e filia filho de Covas

Um dia após a liberação de 
eventos em São Paulo pelo go-
vernador João Doria, o PSDB 
realizou na última quarta (18) 
seu primeiro encontro com a 
militância, com centenas de 
pessoas, para filiar Tomás Co-
vas, 16 anos, filho do prefeito 
Bruno Covas, morto em maio.

O objetivo do encontro do 
diretório era claro: apresentar 
Doria como candidato a presi-
dente e manifestar apoio ao vi-
ce-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) ao governo estadual.

Com a presença de autorida-
des tucanas, como o presidente 
nacional do partido, o pernambu-
cano Bruno Araújo, Doria mos-
trou força e deixou claro que já 
está em clima de campanha.

Na manhã de quinta-feira 
(19), o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso decla-
rou oficialmente seu apoio ao 
atual governador. No evento, 
seu nome foi frequentemente 
citado como “pai da vacina” e 
“único candidato viável para 
despolarizar 2022”.

SLOGAN E VACINA
Um panfleto com o rosto 

de Doria expôs o slogan que 
o governador paulista adotará 
nas prévias nacionais do par-

tido: “Para voltar a vencer”. 
Em novembro, ele disputa-
rá a vaga do PSDB em 2022, 
com outras lideranças, como 
o senador Tasso Jereissati e 
Eduardo Leite, governador do 
Rio Grande do Sul.

O nome de Doria foi as-
sociado à CoronaVac durante 
todo o evento. Doria já tem 
adotado tom de campanha em 
eventos como governador e, 
aos fins de semana, tem ini-
ciado algumas agendas nacio-
nais. Sua vitória nas prévias 
parece certa entre os tucanos 
paulistas, mas o embate na-
cional, em especial com Lei-
te, ainda está em aberto.

“Nós vamos fazer uma 
campanha propositiva para as 
prévias do PSDB. Eu sou filho 
das prévias”, declarou Doria, 
entusiasmado, em referências 
às últimas vitórias.

Para marcar o pontapé da 
pré-campanha, ele pulou no 
meio dos militantes e ressal-
tou os feitos do seu governo, 
com recados sutis a Bolsona-
ro, como faz com frequência. 
“Aqui é a terra da vacina, não 
é a terra da cloroquina. Viva 
São Paulo, viva o Brasil”, gri-
tou Doria durante o encontro.

Rodrigo Maia assume como 
Secretário de Projetos e Ações 

Estratégicas de São Paulo

O governador João Do-
ria confirmou na manhã des-
ta quinta-feira (19) que o de-
putado federal Rodrigo Maia 
será nomeado nesta sexta-fei-
ra (20) Secretário de Projetos 
e Ações Estratégicas do Go-
verno de São Paulo.

O ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados será respon-
sável por agilizar os projetos 
de desestatização, acelerando 
as parcerias público-privadas 
e as concessões em andamen-
to do Governo de São Paulo.

“A experiência do Rodrigo 
Maia à frente da Câmara forta-

leceu nele a capacidade de dia-
logar com governos, sociedade 
civil e setor produtivo, com efi-
ciência e credibilidade. Todas 
as reformas que passaram sob 
sua liderança só foram possí-
veis por causa do diálogo, do 
senso de urgência e do olhar 
estratégico de quem sabe o que 
é verdadeiramente importante 
para o país”, disse Doria.

Rodrigo Maia tem 51 anos 
e está em seu sexto mandato 
como deputado federal. Ele já 
foi Secretário de Governo da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 
de 1997 a 1998.
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SOLIDARIEDADE

A Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos 
(ACIB) e o Sincomercio es-
tão com inscrições abertas 
para o curso livre de Mesas 
Postas e Arranjos, com Pau-
lo Carvalho Neto. O curso 
acontece nos dias 20 e 21 de 
setembro (segunda e terça-
-feira), das 18 às 20 horas, 
na sede da ACIB, localizada 
no calçadão da rua 20.

O curso é gratuito e dire-
cionado a empresários e cola-
boradores das empresas asso-
ciadas da ACIB. As vagas são 
limitadas devido à necessida-
de de distanciamento social, 
mas em caso de não preen-
chimento do número total de 
vagas para associados, serão 
abertos novos lugares para 
não associados, mediante pa-
gamento de taxa.

As inscrições já estão 
abertas e devem ser realiza-
das das 8 às 17h30, na ACIB. 
Informações sobre o curso e/
ou como se associar à ACIB, 
pelo telefone (17) 3321-3200.

A proposta integra proje-
to da Associação Comercial 
e Industrial de Barretos de 

oferecer uma série de cursos 
para atender a demanda de 
formação e aprimoramento 
de técnicas com o objetivo 
de retomada das atividades 
do comércio e da economia.

As aulas serão presenciais 
e realizadas de acordo com as 
normas de segurança e medi-
das de prevenção à Covid-19 
preconizadas pelos órgãos re-
guladores de saúde.

Para a presidente da 
ACIB, Jackelyne Rossini, a 
proposta, que integra a pro-
posta de ações do plano de 
retomada do protagonismo 
da associação comercial, 
deve contribuir significati-
vamente para o desenvolvi-
mento do setor na cidade.

“Os cursos vêm como 
uma forma de ofertar um su-
porte às empresas associadas 
visando o aprimoramento do 
trabalho, melhores condições 
para empresários e colabo-
radores, e um melhor aten-
dimento aos clientes. A ini-
ciativa deve representar uma 
melhora que provavelmente 
vai refletir em todo o setor”, 
disse Jackelyne Rossini.

A equipe da Defesa Civil 
combateu mais um incêndio de 
grandes proporções que ocorreu 
no fundo dos bairros Idê Daher 
e Baptista Ananias, ao lado do 
Mais Parque. Na ação foram 
utilizadas bombas costais e a 
tradicional “Maria Louca”.

Os bombeiros municipais 
conseguiram controlar o fogo, 
contando com o apoio dos 
bombeiros militares, da Se-
cretaria Municipal de Obras e 
também de usinas que dispo-
nibilizaram caminhões-pipas. 

A falta de chuvas, comum 
neste período do ano, aumenta 
os riscos de ocorrência de in-
cêndios em matas e terrenos. 
O fogo em áreas de vegetação 
urbana pode causar danos gra-
ves na flora, fauna e degradar o 
solo. Pode também causar inter-
rupção no transporte público, na 
distribuição de energia elétrica e 
nas redes de comunicação. 

Na maioria das vezes, as 
queimadas urbanas são resul-
tado de ações humanas irre-
gulares. Apesar de ser crime 
ambiental, a prática tem sido 
cada vez mais comum na ci-
dade, situação que vem cau-
sando preocupação.

De janeiro até o início de 
agosto foram registrados 27 fo-
cos de incêndio entre interven-
ções urbanas, rurais e florestais. 

Com isso, a Defesa Civil 
alerta sobre o perigo das quei-
madas, principalmente nessa 
época de estiagem. No caso de 
ocorrências, a população pode 
colaborar informando os focos 
através do telefone 99186-7572. 

“É um período com diver-
sas ocorrências relacionadas 
ao fogo urbano. É importante 
a população colaborar com as 
autoridades e, em casos de in-
cêndio ou fumaça, acionar de 
imediato o Corpo de Bombei-
ros e/ou a Defesa Civil do mu-
nicípio”, explica o secretário da 
Defesa Civil, Elson dos Santos. 

De acordo com o secretá-
rio Elson, “é muito importante 
que as pessoas evitem colocar 
fogo seja em lixos, entulhos 
ou terrenos, pois essas ações 
configuram crime ambiental, 
tanto por prejudicar o meio 
ambiente, quanto pelos danos 
causados à saúde e riscos à po-
pulação devido à proximidade 
de residências”, salientou. 

Entre os principais fatores 
que contribuem para a inci-
dência de queimadas estão 
a queima de lixo, bitucas de 
cigarro no chão e o descarte 
incorreto de garrafas de vidro, 
por exemplo, que quando des-
cartado em vegetação seca, 
passa pelo processo de com-
bustão ocasionando o fogo.

O Centro Municipal Profis-
sionalizante (Cemup) de Bar-
retos retomou as aulas presen-
ciais e ainda conta com vagas 
em vários cursos profissionali-
zantes nas áreas de artesanato, 
bordados, culinária, decoração, 

O Barretos Country Ther-
mas Park, um dos maiores com-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Barretos (FSS) rece-
beu 25 cestas básicas do Sicoob 
Unimais. Os kits alimentares 
serão revertidos para famílias 
em situação de vulnerabilidade.

Quem fez a entrega foi o 
gerente de Desenvolvimen-
to de Agências, André Luiz 
Prado, e o gerente de agência 
Henrique Ferrucio Neto.

Letícia Lemos, presidente do 
FSS, agradece a doação e garan-
te que os alimentos chegarão às 
pessoas atendidas pelo Fundo. 
”Hoje são cerca de 3,5 mil famí-
lias que dependem de doações 
nossas. Ações como a do Sicoob 
Unimais são importantíssimas 
para que consigamos cuidar de 
quem mais precisa”, comentou.

ACIB oferece cursos 
livre de Mesa Posta e 

Arranjos com Paulo Neto

Fundo Social recebe 25 cestas 
básicas doadas pelo Sicoob Unimais

Cemup retoma aulas presenciais e tem 
vagas para cursos profissionalizantes

costura industrial, entre outros.
Realizadas nos períodos da 

manhã, tarde e noite, as aulas 
são uma ótima oportunidade 
para ampliar o conhecimento, 
iniciar em uma nova profissão 
ou ganhar uma renda extra. 

Há ainda quem participa das 
atividades como uma terapia 
para a mente, muitas vezes re-
comendada por médicos espe-
cialistas. Todos os cursos ofe-
recidos possuem certificação.

De acordo com a coordena-
dora Débora Aparecida Santa-
na, todas as atividades presen-
ciais foram retomadas seguindo 
os protocolos necessários de 
prevenção à Covid-19. “Es-
tamos muito felizes de poder 
abrir novamente as portas para 
os nossos alunos e recebê-los 
com segurança”, diz.

Informações e matrículas 
podem ser obtidas por meio 
dos telefones: (17) 3325-1044, 
(17) 3325-7131 ou (17) 99121-
4463. O Cemup fica na Aveni-

da 3, nº 1280, entre as ruas 30 
e 32. Há detalhes dos cursos 
disponíveis também nas redes 
sociais do Cemup Barretos.

Confira a lista de cursos 
oferecidos: Boneca de Pano; 
Decoupagem; Forração em 
Caixa com Tecido; Forração 
Francesa; Pintura em MDF; 
Pintura em Tecido; Bordado 
a Mão; Bordado à Máquina; 
Bordado em Fita; Lingerie; 
Chocolate e Padaria; Corte e 
Costura; Costura Industrial; 
Comida em Boteco e Salga-
dos; Culinária; Decoração de 
Bolo; Decoração de Quarto de 
Bebê em MDF; Docinhos de 
Festa; Manicure e Pedicure; 
Patchwork; Pintura em Teci-
do; e Tricô e Crochê.

Defesa Civil de Barretos 
combate mais um incêndio 

de grandes proporções  
Vinte e sete focos de incêndio foram combatidos 
pela equipe da Defesa Civil desde o início do ano

Barretos Country abre 60 vagas de emprego
Oportunidades no complexo turístico são para setores como Alimentos e Bebidas, 
Governança e Lazer. Candidatos têm até dia 25 de agosto para enviar currículos

plexos de entretenimento e lazer 
para a família no interior de São 

Paulo, está com processo seleti-
vo aberto para o preenchimento 
de 60 vagas de trabalho.

As oportunidades são para 
as áreas de Alimentos e Be-
bidas (atendente, assistente 
de cozinha), de Governança 
(assistente de higiene, cama-
reira), Lazer (recreador), de 
Recepção (atendente, recep-
cionista, mensageiro), Salva-
-vidas e Segurança (vigia).

As vagas são para início 
imediato e na modalidade inter-
mitente, em que o colaborador 
presta serviços por determinado 
número de horas e dias. Os con-
tratados têm ainda vale-alimenta-
ção, vale-transporte e assistência 
odontológica como benefícios.

Os interessados devem en-
viar currículo para o e-mail re-
crutamento@barretoscountry.

com.br até o dia 25 de agosto. 
Um dos requisitos para as va-
gas é ter a disponibilidade de 
horário para trabalho aos finais 
de semana. O processo seletivo 
será em etapas, começando pela 
triagem de currículos, entrevista 
recursos humanos, teste prático 
e entrevista com gestor da área.

“As ações de combate à 
pandemia estão permitindo ao 
turismo a retomada de suas ati-
vidades, mantendo, claro, todos 
os protocolos sanitários para ga-
rantir diversão e lazer com segu-
rança. E por isso já estamos nos 
preparando, contratando e quali-
ficando nosso time para atender 
a alta demanda que certamente 
teremos na temporada de ve-
rão”, explica Filipe Rezende, 
diretor de entretenimento do GR 
Group, responsável pelo com-
plexo de Barretos.

Primeiro resort de São 
Paulo a receber o selo de Tu-
rismo Responsável, do Minis-
tério do Turismo, pelas boas 
práticas e protocolos de segu-
rança adotados durante a pan-
demia, o Barretos Country é 
um oásis de diversão, descan-
so e lazer distribuído por mais 
de 200 mil m² de área aberta.

O resort possui 216 aparta-
mentos, todos equipados para 
uma completa experiência de 
casa de férias em meio a um 
convidativo parque aquático de 
águas quentes, muita área verde 
e mais de 40 atrações, com pisci-
na de ondas, praia artificial, mini-
zoo, fazendinha, entre outras.
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COTIDIANO

MP da ‘minirreforma’ chegou 
ao Senado. Redução de direitos 
nunca fez sentido, diz Dieese

O Senado já recebeu a me-
dida provisória que renova 
o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda. A MP 1.045 foi aprova-
da pela Câmara na semana pas-
sada, com todas as propostas 
apresentadas pelo relator, depu-
tado Christino Áureo (PP-RJ).

Mas de tantos anexos re-
cebidos, vem sendo chamada 
de “minirreforma” trabalhis-
ta. O projeto de conversão 
(PLV 17) recriou o contrato 
de trabalho verde e amarelo 
que o governo não conseguiu 
aprovar em 2020.

Além de “ressuscitar” esse 
contrato, reduzindo direitos de 
jovens de 18 a 29 anos e adul-
tos acima de 55, o Dieese cita 
o “programa de trabalho subsi-
diado para formação e qualifi-
cação profissional” e um pro-
grama de trabalho voluntário. 
Assim, aprofunda a “reforma” 
trabalhista de 2017, alterando 
vários itens da CLT.

MINIRREFORMA 
TRABALHISTA 
E SEM DEBATE

A MP deveria se restringir 
à questão emergencial, lem-
bra o instituto. “Além de con-
trariar um posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal em 
relação à inserção de questões 
não pertinentes à matéria da 
proposição, os temas incluí-
dos são da maior importância 
para os trabalhadores e deve-
riam ser tratados em projeto 
específico, de modo a pro-
mover o debate e a reflexão 
necessários, não possíveis no 
ritmo de tramitação de uma 
MP”, afirma ainda o Dieese, 
em nota técnica sobre a “mi-
nirreforma” trabalhista.

O segundo ponto, como 
acrescenta o Dieese, é a in-
sistência na ideia de que re-
duzindo direitos e flexibili-
zando regras trabalhistas será 
possível enfrentar o problema 
do desemprego. Seja geral 

ou específico de alguns gru-
pos sociais (como os jovens e 
adultos com 55 anos ou mais): 
“Após quatro anos da aprova-
ção da reforma trabalhista, 
essa aposta não deveria mais 
fazer sentido. Segundo reitera 
o instituto, é inegável a piora 
nos indicadores de desempre-
go, de subutilização da força 
de trabalho e de precarização 
da ocupação.

EMPREGO 
PRECARIZADO

Pelo contrário, diz o ins-
tituto no documento: “A pro-
posta permite a contratação de 
até 45% do atual número de 
empregados, com contratos 
precarizados e sem a proteção 
integral ou parcial da legisla-
ção trabalhista”.

As medidas oferecem aos 
empregadores redução de cus-
tos e comprometem recursos 
públicos, mas sem a garantia de 
que não provocará mera subs-
tituição entre trabalhadores. O 
Dieese observa que hoje mui-
tos empregadores já contratam 
jovens sem esses subsídios.

“A preocupação com a in-
serção ocupacional no primei-
ro emprego, presente em pro-
postas que estão em debate no 
Congresso Nacional, deveria 
perseguir a qualidade dos pos-
tos de trabalho. De forma a ge-
rar efeitos positivos de longo 
prazo, que seriam determinan-
tes da trajetória ocupacional 
ao longo da vida”, reforça o 
estudo. Assim, as oportunida-
des oferecidas aos jovens re-
sumem-se a postos de trabalho 
de baixa qualidade.

“Empregos informais, tem-
porários e/ou instáveis, baixos 
salários, longas jornadas e pos-
sibilidades reduzidas de ascen-
são profissional. Esse quadro 
de precarização pode contribuir 
para a interrupção e desestímu-
lo em relação aos estudos por 
parte das pessoas nessa faixa 
etária. (Fonte: RBA)

ATOS DEMONSTRAM FORÇA DOS SERVIDORES NA LUTA 
CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - O dia 18 de Agosto en-
trou para história de luta dos servidores públicos do país com uma 
forte mobilização da categoria nas ruas e nas redes sociais, em de-
fesa de um serviço público de qualidade, que está sendo atacado 
pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, da reforma 
Administrativa, do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL). Muito além 
da defesa da estabilidade dos servidores, que comprovadamente 
evita a possibilidade de corrupção como em casos, por exemplo, da 
compra da vacina Covaxin, em que um servidor público denunciou a 
tentativa de falcatrua por parte de membros do governo Bolsonaro, 
que atuavam no Ministério da Saúde, a luta também é em defesa 
dos empregos, contra as privatizações e demais pautas dos traba-
lhadores de todas as categorias. Foram diversas mobilizações pela 
manhã e tantas outras durante a tarde em diversas cidades país 
afora. As maiores ocorreram nas capitais. (Fonte: CUT)

A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Or-
dem Pública, está realizando 
em diversos pontos da cidade, 
a revitalização da sinalização 
viária das principais ruas e 
avenidas do município.

No último domingo (15), 
aproveitando a redução no fluxo 
do trânsito local, os trabalhos fo-
ram executados nas ruas do en-
torno ao Hospital de Amor.

O secretário de Ordem 
Pública, Jorge Coutinho, des-
tacou que o objetivo dos tra-
balhos é facilitar a vida dos 
pedestres e motoristas para si-
nalizar os pontos de maior flu-
xo e que requer mais atenção. 

Com as notícias recentes 
sobre os lucros do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) que serão distribuí-
dos aos trabalhadores, graças 
à correção monetária ao longo 
de 2020, os cidadãos brasilei-
ros precisam ficar atentos a 
novos golpes na praça.

“Os golpistas criam mal-
wares e distribuem em redes 
sociais e grupos de aplicativos 
de conversa como se fossem 
a página autêntica da Caixa e 
as pessoas acabam repassando 
de boa-fé para ajudar amigos 
e parentes, mas é fundamen-
tal nunca clicar nesses links, 
pois eles direcionam para pá-
ginas falsas que simulam o site 
do banco e apenas captam os 
dados sensíveis, que depois 
são usados por bandidos para 
a retirada dos benefícios nas 
páginas oficiais. Nem a Caixa 
nem o governo enviam links”, 
alerta Leandro Nava, advoga-
do especializado em Direito do 
Consumidor e Direito Civil.

“Sempre que for tratar 
de assuntos bancários ou do 
FGTS, o cidadão tem que 
baixar os aplicativos oficiais, 
ou entrar no site da Caixa ou 
mesmo buscar orientações 
nas agências. Mesmo que o 
link seja enviado por parentes 
e amigos, não clique e não re-
passe”, aconselha ele.

O FGTS teve rendimento 
positivo de R$ 8,47 bilhões em 
2020 e a expectativa é que sejam 
distribuídos R$ 5,9 bilhões des-
se lucro para os trabalhadores.

O cidadão que possuía 
saldo nas contas do FGTS 
até 31 de dezembro de 2020 
poderá receber uma parte e o 
valor será depositado automa-
ticamente, portanto, não será 
necessário realizar nenhuma 
ação. No extrato que o traba-
lhador tem acesso estará es-
crito: “cred dist resultado ano 
base 12/2020”.

O saque só é possível man-
tendo os requisitos tradicionais 
para retirada do FGTS: demis-
são sem justa causa, término 
do contrato por tempo deter-
minado, compra de moradia 
própria, aposentadoria e casos 
de doenças, como câncer.

No final do ano passado, 
foi aberta uma exceção por 
meio da MP 946/2020 de en-
frentamento à pandemia, que 
permitiu saques temporários 
e emergenciais até 31 de de-

Secretaria de Ordem Pública reforça pintura 
de sinalização viária em ruas e avenidas

“A manutenção e melhoria 
da sinalização viária das ruas e 
avenidas é uma das nossas prio-
ridades para garantir um trânsito 

mais seguro. Estamos realizan-
do esses serviços de sinalização 
para que as pessoas prestem 
mais atenção às faixas, placas, 

rotatórias, a tudo que compõe 
a sinalização, pois são essas in-
formações que regulamentam o 
trânsito”, ressaltou Coutinho.

Lucro, saque e revisão do FGTS: 
acesse seus direitos, mas com segurança
Atualizações sobre o fundo são iscas de golpes. Cidadão deve se prevenir, aconselha especialista Leandro Nava

zembro de 2020, mas que não 
foi renovada para 2021.

AÇÃO REVISIONAL 
DO FGTS

Outro item que pode servir 
como isca para enganar os con-
sumidores é a revisão da taxa 
de correção do FGTS. A revisão 
da correção do saldo deveria ter 
sido julgada em maio deste ano 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), mas permanece em 
aberto e foi alterada para prazo 
indeterminado.

Essa ação diz respeito à 
correção monetária do FGTS 
que é feita pela Taxa Referen-
cial (TR), mas que entre 1999 
e 2013 ficou abaixo da infla-
ção do período.

“O trabalhador teve um 
prejuízo porque nem mesmo 
a inflação o banco corrigiu. 
Por isso os cidadãos podem 
ingressar com ação pleiteando 
essa revisão se tiverem traba-
lhado registrados de 1999 até 
hoje, mesmo que tenham fica-
do um período sem trabalho 
formal. Todo o período em 
que tiver havido recolhimento 
pode ser discutido na Justiça”, 
explica Leandro Nava.

As pessoas podem buscar o 
Juizado Especial Federal para 
causas de até 60 salários-míni-
mos, mas é necessário apresen-
tar os cálculos com as perdas re-
gistradas, consultando o extrato 
analítico no site da Caixa ou no 
aplicativo oficial do FGTS.

Já no caso de entrar com 
processo com auxílio de ad-

vogado, o profissional apre-
senta o cálculo e fornece as 
demais orientações. “A ex-
pectativa inclui a correção das 
perdas do período mais juros 
e a probabilidade de êxito é de 
majorar os valores entre 48% 
a 88%, mas é necessário espe-
rar até o fim de todo o proces-
so, porque não existe sentença 
ganha”, salienta Nava.

Mais uma vez, por meio de 
links que prometem uma solu-
ção rápida, chegam cobranças 
de valores para supostas ações 
judiciais e outros tipos de ar-
madilhas que roubam dados 
ou instalam vírus em celulares 
e computadores.

Assim como acontece no 
saque do FGTS, para ter di-
reito ou para iniciar um pro-
cesso judicial, o cidadão tem 
que tomar iniciativa para lidar 
com a questão, seja entrando 
na justiça ou procurando um 
advogado de sua confiança, 
e não simplesmente clicando 

em mensagens que chegam 
inesperadamente.

FUI VÍTIMA DE 
GOLPE. E AGORA?
- Procure a Caixa Eco-

nômica Federal e a polícia. 
Devido ao grande volume de 
golpes ocorridos recentemen-
te, a Polícia Federal emitiu 
instrução e a Caixa tem anali-
sados os pedidos de investiga-
ção de forma administrativa;

- Importante reunir prints, 
conversas e tudo o que estiver 
relacionado para apresentar 
como prova da fraude;

- A Caixa pode restituir o 
valor se entender, após inves-
tigação, que a pessoa foi víti-
ma de fraude, mas é necessá-
rio aguardar o processo;

- Busque, se possível, au-
xílio de advogado, pois ele 
pode ajudar a reunir provas e 
estabelecer a base legal para o 
questionamento jurídico para 
uma tentativa de indenização 
por perdas e danos.
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COTIDIANO

Com o objetivo de orien-
tar Microempreendedores e 
Microempreendedoras Indi-
viduais (MEIs), o Sebrae-SP 
vai realizar dois dias de ações 
exclusivas para este público.

O Regulariza MEI acontece 
no dia 24 de agosto, de forma 
online, e 25 de agosto, presen-
cialmente. A ação vai orientar 
os MEIs sobre o prazo anun-
ciado pela Receita Federal para 
regularização dos débitos. As 
inscrições são gratuitas.

No dia 24 de agosto, das 19 
às 21 horas, será realizado um 
evento online transmitido pelo 
YouTube do Sebrae-SP. Durante 
a ação, especialistas do Sebrae-
-SP irão abordar diversos pontos 
sobre como consultar os débitos 
existentes; parcelamento dos dé-
bitos em atraso; declaração anual 
para MEIs; guias de pagamento e 
outras orientações gerais.

Já no dia 25 de agosto será 
realizado um plantão de atendi-
mento presencial. Todos os MEIs 

podem procurar o escritório do 
Sebrae-SP mais próximo, bem 
como os postos de atendimento 
Sebrae Aqui para tirar suas dúvi-
das sobre a regularização.

O atendimento remoto do 
Sebrae-SP por meios digitais 
também segue ativo e focado 
nas orientações para a regula-
rização dos MEIs até o fim de 
agosto, seja por chat, e-mail, 
redes sociais, WhatsApp e 
pelo telefone 0800 570 0800.

REGULARIZAÇÃO
Os MEIs terão até o dia 31 

de agosto para regularizar seus 
débitos, de INSS, ISS e ICMS, 
por meio do Documento de 
Arrecadação do Simples Na-
cional (DAS) ou parcelamento. 
De acordo com a Receita Fe-
deral, mais de 4,4 milhões de 
empreendedores estão inadim-
plentes, o que representa cerca 
de 1/3 do total de inscritos.

A partir de setembro, a Re-
ceita Federal encaminhará os 
débitos não regularizados para 

inscrição em Dívida Ativa. 
Caso não faça a regularização, 
o MEI poderá ser cobrado judi-
cialmente, perder os benefícios 
previdenciários, ter o CNPJ 
cancelado, ter dificuldades na 
obtenção de empréstimos e até 
mesmo ser excluído(a) do Sim-
ples Nacional e SIMEI.

Entre as dúvidas mais co-
muns entre os empreendedores 
que não estão com suas obriga-
ções legais em dia estão o par-
celamento de débitos, pontos 
relacionados ao Documento de 
Arrecadação do Simples Na-
cional (DAS) e alterações de 
Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas (CNAE).

Quem está com dúvidas 
sobre o processo de regula-
rização pode se inscrever na 
ação do Sebrae pelo link ht-
tps://contato.sebraesp.com.br/
regulariza-mei/. Neste link há 
também um e-book gratuito 
repleto de informações para 
ajudar o MEI a se regularizar.

A disputa judicial entre o 
governo estadual e sindicatos 
dos professores em torno das 
aulas presenciais em São Pau-
lo ganhou mais um capítulo.

Se antes a briga era por 
testagem em massa ou priori-
zação na fila da vacina, ago-
ra é para que o retorno dos 
profissionais aconteça após a 
aplicação das duas doses da 
vacina contra a covid-19.

Nesta semana, a Apeoesp 
(Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo) conseguiu uma liminar 
na Justiça que determina o re-
torno após 14 dias da segunda 
dose da vacina contra covid-19, 
período para que o sistema imu-
nológico crie resposta imune, 
segundo especialistas.

Em agosto, as escolas pú-
blicas e privadas do estado 
passaram a ter autorização 

para receber 100% dos alunos 
caso consigam respeitar o dis-
tanciamento de 1 metro entre 
os estudantes.

A medida já havia sido 
criticada por representantes 
da categoria, que defendiam 
o retorno total após a imuni-
zação completa dos profissio-
nais da educação.

A presidente da Apeoesp 
e deputada estadual pelo PT, 
Maria Izabel Azevedo Noro-
nha, avaliou a decisão como 
um “avanço na luta” do sindi-
cato em “defesa da vida”.

“É claro que vamos retor-
nar às aulas presenciais, mas, 
antes, é preciso que os profis-
sionais da educação estejam 
imunizados, que haja uma taxa 
segura de vacinação na comu-
nidade e sejam cumpridos pro-
tocolos eficazes de segurança 
sanitária nas unidades escola-

res”, apontou Maria Izabel.
A Secretaria Estadual de 

Educação informou que a “deci-
são está sob análise da Procura-
doria-Geral do Estado”. A pasta 
afirmou ainda que orientou as 
escolas a cumprirem a liminar.

Segundo o estado, 51% 
dos profissionais da educação 
já receberam a segunda dose 
ou dose única, completando 
assim o quadro vacinal. Os 
professores que optarem pelo 
retorno após a segunda dose 
precisam informar por escrito 
às escolas, incluir a cópia da 
decisão judicial e a carteira de 
vacinação.

Infectologistas afirmam 
que, para um retorno seguro, 
além dos protocolos básicos 
contra o coronavírus, as esco-
las precisam ter boa ventilação, 
testagem em massa e máscara 
mais eficazes, como a PFF2.

A escola Sesi de Barretos 
está com vagas em aberto para 
um curso gratuito de programa-
ção e robótica, dedicado à comu-
nidade local, com início progra-
mado para o mês de setembro. 
Alunos do Sesi-SP interessados 
em aprofundar conhecimentos 
além da prática curricular tam-
bém podem se inscrever. 

Há vagas para turmas kids 
(entre 8 e 11 anos) e teens (de 12 
a 15 anos). O curso terá duração 
de 40 horas totais. A pré-inscri-
ção deve ser feita no site da uni-
dade: barretos.sesisp.org.br 

Os participantes vão apren-
der conceitos básicos de pro-
gramação, automação e princí-
pios da robótica, atendendo às 
expectativas de aprendizagem 
contemporâneas, onde serão 
desenvolvidas as seguintes 
competências: Pensamento 
científico, crítico e criativo; 
Pensamento computacional 
(raciocínio lógico, lógica de 
programação); Resolução de 

Sebrae-SP realiza ação para 
orientar MEI a se regularizar

A partir de setembro, Receita Federal vai encaminhar débitos para 
Dívida Ativa; orientação será realizada nos dias 24 e 25 de agosto

Com avanço de vacinação, briga por aulas 
presenciais em escolas estaduais voltam à Justiça

Os efeitos da falta de chuva 
vão além do reajuste nas contas 
de energia. A agricultura, por 
exemplo, é um segmento que so-
fre duplamente, com a queda da 
produção causada pela estiagem, 
que é também combustível para 
queimadas e podem se transfor-
mar em incêndios de grandes 
proporções, ao colocar em risco 
não só a produção, mas a vida de 
animais e seres humanos.

Além de deixar um rastro 
de destruição, os incêndios 
afetam negativamente o clima 
e a saúde dos seres vivos.

Os técnicos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo atuam 
junto aos produtores rurais para 
evitar sinistros e reduzir danos.

As orientações vão desde 
contatos diretos, até matérias 
veiculadas nas mídias impres-
sa, televisão e rádios, assim 
como podcasts via WhatsApp 
e a divulgação em redes so-
ciais da pasta e de seus órgãos, 
como a Coordenadoria de De-
senvolvimento Rural Susten-
tável (CATI/CDRS).

Alexandre Grassi, dirigente 
da CATI/CDRS, salienta que a 
extensão rural pode colaborar 
fortemente por estar mais pró-
xima do produtor rural.

“Temos uma rede de téc-
nicos que atuam em todo o 
Estado e as Casas da Agricul-
tura são as primeiras unidades 
a serem procuradas por eles. 
O produtor rural corre, mui-
tas vezes, o risco de perder a 

safra em função de um incên-
dio que pode ter sido causado 
simplesmente por descuido ou 
desconhecimento. Podemos 
ajudar nesta conscientização e 
divulgação de alertas, trata-se 
de um trabalho de muitas par-
cerias”, ressaltou Grassi.

Os incêndios acontecem 
com maior frequência em pro-
priedades rurais que ficam às 
margens das estradas, onde 
qualquer ponta de cigarro jo-
gado inescrupulosamente pode 
vir a causar estragos de maiores 
proporções, devido ao mato es-
tar muito seco nesta época e ser 
material de fácil combustão.

Alguns incêndios têm ori-
gem criminosa, outros por raios, 
ou ainda por descuido na limpe-
za de terrenos; até um caco de 
vidro, uma lata, um pedaço de 
metal podem provocar o início 
do fogo que, sem controle, pode 
avançar e consumir grandes 
áreas de plantações ou matas.

“Este ano, com certeza, está 
sendo ainda mais complica-
do devido às represas estarem 
com níveis baixos, os poços 
já vazios, então é preciso ain-
da mais atenção do produtor 
na prevenção às queimadas”, 
afirma o engenheiro agrôno-
mo Andrey Vetorelli, da CATI/
CDRS Regional São José do 
Rio Preto, uma das regiões que 
sofrem bastante com as estia-
gens e com as queimadas inten-
cionais, em especial em áreas 
de cana-de-açúcar e pastagens, 
muito presentes na região.

“Os proprietários de áreas 
rurais precisam ficar atentos 
para evitar incêndios de grandes 
proporções em suas lavouras e 
sempre é bom reforçar as medi-
das de prevenção, já que fatores 
como o aumento da incidência 
de ventos, a baixa umidade re-
lativa do ar e a falta de chuvas 
contribuem para que eles ocor-
ram”, enfatiza o técnico.

A assessoria da ABAG aler-
ta: “incêndio é um fogo sem con-
trole, indesejado que, na maioria 
das vezes, tem como causa ações 
que poderiam ser evitadas, como 
jogar latas ou bituca de cigarro 
aceso nas margens das estradas 
ou colocar fogo em lixo e resí-
duos vegetais. Já as queimadas 
são tecnologias agrícolas e já fo-
ram muito usadas na colheita de 
cana-de-açúcar, quando esta era 
realizada de forma manual, mas 
sempre com autorização dos ór-
gãos competentes.

De acordo com os dados da 
Operação Corta Fogo, em 2020, 
111.295 hectares foram atingi-
dos por incêndios no Estado de 
São Paulo. Essa área queimada 
resultou na emissão de cerca de 
sete mil toneladas de gases de 
efeito estufa e 415 mil toneladas 
de poluentes atmosféricos.

Foi o segundo ano com 
mais focos de incêndios 
(6.123) desde 2010 (7.292 
focos). No ano passado, os 
incêndios criminosos foram 
causadores de prejuízos mate-
riais e ambientais tanto na área 
rural, como na urbana.

ALERTA
Próximas semanas são de possíveis incêndios

Escola Sesi de Barretos oferece curso 
gratuito de programação e robótica

situação-problema; Cultura 
Maker e projetos de autoria; 
Trabalho em equipe (colabora-
ção, respeito, empatia, etc). 

Durante as aulas, os alunos 
terão acesso a material didáti-
co desenvolvido pela Funda-
ção Micro:bit e adaptado pelo 
SESI São Paulo; ao software 
Microsoft MakeCode, voltado 
para Programação e Criação 
de projetos; além de Placa pro-
cessadora Micro:bit com sen-
sores, botões de acionamento 
e matriz de leds integrados. 

O curso é totalmente gratuito 
e os selecionados deverão apre-
sentar uma autodeclaração, escri-

ta de próprio punho, para com-
provação de baixa renda, quando 
solicitada pelo Sesi. Os interes-
sados em fazer o curso, mas que 
não se encaixam nos critérios de 
baixa renda, também podem se 
candidatar. Neste caso, o inves-
timento a ser pago é de R$ 300.

Após a pré-inscrição, os in-
teressados serão chamados para 
comparecer na secretaria esco-
lar para efetivação da inscrição. 
É necessário portar os seguin-
tes documentos originais: do-
cumento com foto do pai ou 
responsável e do aluno e com-
provante de residência, além de 
entregar a autodeclaração.
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Um grupo de artesãos da 
cidade está promovendo um 
“Bazar Solidário” para arre-
cadar recursos para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Barretos (FSS).

Os barretenses podem, além 
de adquirir os lindos artesana-
tos, participar dessa ação de so-
lidariedade. São trabalhos em 
madeira, em resina, patchwork, 
bordados, pinturas em tecidos, 
entre muitos outros.

O bazar está instalado no espa-
ço de eventos do North Shopping 
Barretos, em frente à Renner, até 
o dia 31 de agosto. Os artesanatos 
que estão à venda no bazar são 
desenvolvidos pelos artesãos de 
grupos coletivos da cidade, como 
o Projetur, Artesãs Autônomas e 

A equipe da Academia 
GFTeam Barretos, forma-
da por atletas da cidade, 
conquistou 9 medalhas 
no Goiânia Internation Pro 
Jiu-Jitsu, um campeonato 
de nível internacional, rea-
lizado no último final de se-
mana. Os lutadores Hugo 
Cezar Higinio Mendes e 
Lucas Augusto Silva trou-
xeram as duas medalhas 
de ouro, sendo que Lucas 
também conseguiu uma 
prata. Leandro José Morei-

ra, Luiz Henrique Justino, Wilson Augusto Marçal Vieira, Rodrigo Pereira, Bruno Henrique de Souza, Vinicius 
Gabriel Vieira Cardoso conquistaram medalhas de prata. Após o bom resultado, os atletas de Barretos agra-
deceram a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pelo auxílio com o transporte. “Esse bom desempenho 
mostra que o Jiu-Jitsu é um esporte em que Barretos está se destacando a nível nacional. E nós, do governo 
Paula Lemos, seguiremos apoiando”, comentou Tony Vieira, secretário municipal de Esportes e Lazer.

Atletas de Barretos conquistam 9 medalhas 
em Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu

Artesãos promovem Bazar Solidário 
em prol do Fundo Social de Barretos
Ação tem parceria com o North Shopping Barretos e vai até o dia 31

Artesanato Barretos.
“Toda ajuda é muito bem-

-vinda para o Fundo Social, 
pois tudo que recebemos re-
passamos para as famílias que 
estão em situação de vulnera-
bilidade. Somos muito gratos à 
iniciativa, pois além do caráter 
solidário, ainda colabora com 

a divulgação dos trabalhos dos 
artesãos barretenses. São duas 
causas nobres”, afirmou a pre-
sidente do FSS, Letícia Lemos.

O horário do bazar será 
conforme o funcionamento do 
centro de compras, que pode 
ser confirmado no site: www.
northshoppingbarretos.com.br.


