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AMOR DE MÃE E A JUSTA MEDIDA DA DEDICAÇÃO - “A psicóloga, escritora, colunista do “Formação Canção Nova” e 
palestrante, Adriana Potexki, ocupa nosso espaço de opinião, nesta edição, com um belo texto onde opina como deve ser 
vista e vivida a relação mãe e filhos. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2
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COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região
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Na última quarta-feira (5), 
com a presença do vice-prefeito, 
Gustavo Sasdelli, o Instituto O 
Amor reinaugurou o Centro de 
Excelência em Saúde do Idoso, 
localizado no bairro Nova Barre-
tos. Na cerimônia foram entre-
gues a ampliação do laboratório 
de informática, a revitalização da 
praça e inauguradas a usina de 
energia fotovoltaica, o campo de 
futebol society, a academia ao ar 
livre, o espaço da beleza e o pro-
jeto vizinhança solidária.
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Um trio vitorioso que ainda
 tem muito que conquistar

O ano era 2013. Em seu 
primeiro ano de circulação, o 
Jornal A Cidade estampou em 
sua capa, uma matéria especial 
retratando o relacionamento e 
a união de duas mulheres, mãe 
e filha, em referência ao Dia 
das Mães daquele ano.

Dois ícones da sociedade 
barretense que passaram, na-
quele ano de 2013, a trilhar 
caminhos paralelos da vida 
política de Barretos: Graça e 
Paula Lemos.

A primeira, com larga e ad-
mirada trajetória como mãe, 
educadora e política; a segun-
da, dando os primeiros passos 
no mesmo caminho, mas com a 
experiência de mulher já adulta, 
concebida para se tornar forte, 
dona de seus propósitos na vida 
pública e sempre inspirada nos 
passos e realizações da mãe.

“As pessoas buscam fazer su-
cessores; no entanto, nunca obri-
guei minhas filhas a seguirem no 
trabalho político. Quando vi que 
a Paula tinha o dom, a personali-
dade e a coragem para enfrentar 

Rio das Pedras anuncia melhorias 
no setor de quiosques e Praia 2

A diretoria do Rio das Pe-
dras Country Club, através 
de seu Departamento de Pa-
trimônio, continua investindo 
em melhorias para o clube. 
Destacamos as obras realiza-
das no setor dos quiosques, 
localizadas entre o restaurante 
e o parque infantil. A reforma 
de churrasqueiras com novas 
grelhas, pintura do piso e pai-
sagismo, faz parte de algumas 
das melhorias realizadas.

Prefeita Paula Lemos traz o projeto 
Casa da Juventude para Barretos

Após esforço da prefeita Paula Lemos, Barretos será uma das cidades paulistas a receber o pro-
grama Casa da Juventude. O espaço vai oferecer incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca 
de oportunidades de emprego e renda e trabalho colaborativo. A ideia é fomentar novos projetos e 
negócios para o público jovem. “A nossa juventude vai ser muito beneficiada com esse programa que 
conseguimos trazer para a cidade de Barretos”, comentou a prefeita.

a luta política, foi um momento 
de muita felicidade”, dizia Graça 
Lemos em maio de 2013.

“Sempre acreditei no bem 
como de uma forma geral. Por 
isso, optei em ser vereadora 
para atender mais pessoas em 
busca de justiça social, princi-
palmente para os mais necessi-
tados”, disse Paula Lemos, até 
então advogada, caminhando 
para o quinto mês como verea-
dora em seu primeiro mandato.

“Minha mãe é tudo para 
mim. Graças a ele e meu pai, 
pude ter uma base familiar 
muito sólida, pautada em im-
portantes valores. Ela é mais 
que uma mãe. É minha com-
panheira, conselheira e ami-
ga”, completou em 2013, a 
atual mãe, advogada e, agora, 
caminhando para o quinto mês 
como prefeita de Barretos.

Paula e Graça Lemos transi-
tam atualmente como gestoras 
na administração no município 
de Barretos. Paula como chefe 
do Executivo municipal, Gra-
ça Lemos como sua secretária 

para Assuntos Estratégicos.
Unidas em um só propósito 

político, o de buscar o bem estar 
de todos os segmentos e classes 
sociais, ambas buscaram o apoio 
de outra possível seguidora da 
mãe e educadora, Graça Lemos, 
e da mãe, advogada, irmã e com-

panheira, Paula Lemos.
Letícia Lemos atua na 

administração do Fundo So-
cial de Solidariedade, órgão 
voltado exclusivamente para 
apoiar em todos os quesitos, 
as necessidades da população 
mais carente do município.

Neste Dia das Mães de 
2021, destacamos um trio fa-
miliar voltado para um só pro-
pósito humano: gerações de 
trabalho político e exemplos 
de força da mulher barreten-
se. Um trio vitorioso que ain-
da tem muito que conquistar.

Secretarias e SAAE Barretos organizam a 
nova Política Municipal de Resíduos Sólidos

A administra-
ção municipal, por 
meio das secreta-
rias municipais de 
Agricultura e Meio 
Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, 
Ordem Pública e 
o SAAEB (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), iniciou o estudo da nova 
política municipal de resíduos sólidos urbanos, na última terça-feira 
(05), durante reunião, na sede da autarquia. Zecão Faleiros (Agricul-
tura e Meio Ambiente), Reinaldo Garcia (Obras e Serviços Urbanos), 
Waldo Villani Júnior (SAAEB) e Jorge Roberto Coutinho (Ordem Pú-
blica), durante a reunião.

Instituto reinaugura 
instalações 

do Centro de 
Excelência em 
Saúde do Idoso

Dia das Mães no 
North Shopping 

Barretos
Para escolher o melhor pre-

sente para a mamãe, as lojas, os 
quiosques, a praça de alimen-
tação do North Shopping Bar-
retos, além do supermercado, 
estarão abertos neste final de se-
mana da data, nesta sexta (7), sá-
bado (8) e domingo (9 de maio) 
com horários especiais. Lem-
brando que os horários foram 
definidos, baseado no decreto 
municipal de combate ao coro-
navírus, e segue todos os proto-
colos para evitar a contamina-
ção pelo vírus da Covid-19.

DE MÃE PARA FILHAS
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

OBRAS EM ATRASO
17 obras estão em anda-

mento em Barretos, segun-
do relatório publicado no 
diário oficial de quarta-feira 
(5), sendo que 9 delas estão 
atrasadas. Em uma delas, 
que trata das adaptações 
do imóvel onde funciona 
o CRAS, no bairro Caiçara, 
o atraso é de 352 dias com 
86,50% executados.

SUBIDA DE PREÇOS
Em alguns contratos fo-

ram feitos aditivos com al-
terações de valores. Num 
deles, que trata da reforma 
e ampliação do centro de 
reabilitação, teve acrésci-
mo de 41,69%, passando 
de R$ 2.147.836,66 para R$ 
3.043.414,84. No contrato 
de ampliação do Postão, 
o acréscimo foi de 20,5%, 
passando de R$ 516.994,73 
para R$ 623.222,48.

LEITOS COVID
Em portaria publicada na 

quarta-feira (5), o Ministério 
da Saúde declara o repasse 
mensal de abril em R$ 1,728 
milhão para custear 36 lei-
tos de UTI do Hospital Nossa 
Senhora em Barretos.

PAGOU AS DESPESAS?
Dados do Ministério da 

Saúde indicam que o mu-
nicípio de Barretos recebeu 
até agora em 2021 a quan-
tia de R$ 31.143.992,73 em 
transferência financeira do 
governo federal no âmbito 
do combate à COVID-19. Em 
2020, o repasse fundo a fun-
do foi de R$ 135.705.284,59.

ALIANÇAS E PARCERIAS
O PRTB pode mudar o 

PAINEL 
nome para Aliança e usar 
o número 28 para a legen-
da, filiando Jair Bolsonaro e 
quem quiser mudar de par-
tido. Já o PT quer se associar 
ao PSB e PDT.

QUEM VEM?
Potencial candidato ao 

Palácio dos Bandeirantes 
em 2022, Rodrigo Garcia já 
não aparece mais como filia-
do ao DEM no sistema man-
tido pelo TRE-SP.  É o primei-
ro passo para a formalização 
da estratégia desenhada 
pelo governador João Doria 
(PSDB) para viabilizar o alia-
do como candidato tucano.

DOENÇA MENTAL
O deputado federal Faus-

to Pinato (PP) sugeriu a in-
terdição do presidente Jair 
Bolsonaro após declarações 
sobre a China. “(...) pode tra-
tar-se de uma grave doença 
mental que faz o nosso pre-
sidente confundir realidade 
da ficção”, disse em trecho 
de postagem nas redes so-
ciais na quarta-feira (5). 

Dr. Gabriel de Camargo da Silva
Bacharel em Direito pela Uni-

versidade de Taubaté e pós-gra-
duando em Direito Administrati-

vo pela PUC Minas. Atualmente, 
atua no escritório de advocacia 

Aparecido Inácio e Pereira Advo-
gados Associados, localizado 

em São Paulo, capital

Amor de mãe e a justa medida da dedicação
A psicóloga, escritora, colunista do “Formação Canção Nova” e palestrante, 
Adriana Potexki, ocupa nosso espaço de opinião, nesta edição, com um belo 
texto onde opina como deve ser vista e vivida a relação mãe e filhos. Segue.

Um estudo realizado com 500 
mulheres pelo Google e divulga-
do em uma revista feminina, re-
vela o perfil da mãe brasileira.

Apesar das mães estarem 
muito mais incluídas no mer-
cado de trabalho do que há 
algumas décadas atrás, elas 
continuam sendo as principais 
responsáveis pelos filhos. In-
clusive, 30% delas criam seus 
filhos sozinhas. 

Somente uma em cada 
quatro mães afirma dividir 
as responsabilidades na cria-
ção dos filhos. Muitas dessas 
brasileiras sobrecarregadas 
se esqueceram de cuidar de 
si mesmas. O autocuidado e 
atividade física não são prio-
ridades para 30% delas, pois 
no topo da prioridade estão 
os filhos e o trabalho.

A mãe brasileira trabalha fora, 
estuda e cuida da casa. Os medos 
e as inseguranças que essas mães 
sentem estão longe da imagem 
da mãe heróica que, muitas ve-
zes, é representada na mídia.

Percebo em meu consul-
tório e em palestras que dou, 
que há uma discrepância entre 
as mães de classe baixa/média 
e as mães de classe alta.

Embora ambas estejam in-
seridas no mercado de trabalho 
em sua maioria, a mãe de clas-
se alta prioriza a si mesma, com 
cuidados com o corpo, estética, 
mídia, exposição na internet, 
grupos sociais e acabam ter-

ceirizando a criação dos filhos 
através de babás, escolas e pro-
fessores particulares. 

O reflexo disso na vida dos 
filhos é desastroso. Surgem 
sintomas de depressão, agres-
sividade, dificuldade na apren-
dizagem, no sentir e manifestar 
afeto, ansiedade, entre outros. 

Isso não quer dizer que a 
prioridade dada pelas mães de 
classe baixa ou média, seja ideal, 
uma vez que o filho precisa ver 
em sua mãe um referencial posi-
tivo que queira imitar.

Se essa mãe está sempre 
cansada, com a autoestima bai-
xa, estressada ou até meio depri-
mida, isso não ajudará no desen-
volvimento emocional desses 
filhos. Neste sentido,  é preciso 
muita sabedoria para equilibrar 
as coisas, sem negligenciar as 
crianças e a si mesma. 

Talvez você, mãe que lê 
esse texto, pense automatica-
mente: não tenho tempo. Se de 
fato você trabalha o dia inteiro 
e a noite ainda estuda, concor-
do com você, não há tempo.

Se seus filhos são pequenos, 
talvez seja importante rever e 
quem sabe adiar os estudos por 
um tempo, ou procurar um em-
prego com menor carga horá-
ria. Como psicóloga afirmo: os 
filhos precisam das mães! 

As lacunas deixadas por 
uma mãe ausente são eternas, 
deixam feridas e marcas que 
geram muitas dores quando se 

abrem essas questões dentro 
de um processo terapêutico 
com crianças, adolescentes e 
até adultos, que foram negli-
genciados de alguma forma. 

Caso você não tenha três 
períodos do seu dia ocupados 
e ainda não tem tempo para se 
dedicar presencialmente aos fi-
lhos, é muito provável que este-
ja faltando alguma organização 
na sua vida.

Costumo dizer em minhas 
palestras que nós temos 8 ho-
ras para trabalhar, 8 horas para 
dormir e 8 horas para amar os 
nossos amados, incluindo amar 
a si mesma.

Crie novos hábitos. Eu 
também sou mãe e, por exem-
plo, quando as manhãs estão 
menos frias, desperto meu fi-
lho mais cedo para dar uma 
volta pela estrada, pelo meio 
do verde. Mesmo antes de 
morar em uma chácara, quan-
do morávamos em apartamen-
to, todos os dias pegava meu 
filho na escola e íamos a um 
parque, ele em sua bicicleta e 
eu fazendo caminhada. Sentá-
vamos, olhávamos os gansos, 
a vida ao redor, as pessoas. 
Ali ele filosofava sobre assun-
tos muito profundos, porque 
sim, quando estamos no meio 
da natureza a nossa mente vai 
muito além. 

Esses momentos são muito 
preciosos para a formação inte-
gral da personalidade de seu filho. 

Ambos, mãe e filho, saiam das re-
des. A tecnologia não é proibida, 
mas ela não pode fazer parte da 
rotina. Viver sim, deve ser parte 
da rotina. Conversar, abraçar, dar 
colo, se cuidar, se amar. 

Também o desenvolvimen-
to da espiritualidade, o contato 
com a dimensão mais trans-
cendente do ser humano, só é 
capaz se tivermos esse tempo 
a mais, que poderá ser à noi-
te, antes de dormir, de acordo 
com suas crenças. A sabedoria 
será passada pelos pais! Uma 
frase que gosto muito é: “Deus 
se ensina no colo”.

Se negligenciarmos a di-
mensão espiritual de nossos fi-
lhos, eles serão pessoas vazias, 
sem propósito, sem sentido de 
vida. Não podemos errar com 
nossos pequenos, não temos o 
direito de errar, eles vêm perfei-
tos, repletos de dons, com mui-
tos ensinamentos a nos passar. 

Que nesse Dia das Mães 
vocês se permitam serem 
cuidadas pelos seus filhos 
(massageadas, maquiadas). 
Eles precisam daquilo que 
você tem de melhor! Pre-
cisam ver o brilho nos seus 
olhos e entenderem que, sim, 
eles trazem alegria para você, 
não são um peso, o motivo do 
cansaço e das rugas.

Se conseguir encontrar 
equilíbrio, você perceberá que 
seus filhos te dão sentido e, por-
tanto, vida, força, fé, esperança.

A lei como neopolítica de censura: 
uma análise do Projeto de Lei 504/2020

O recente Projeto de Lei 
504/2020, da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, de autoria da 
deputada Marta Costa, do PSD, 
tem causado ruídos na comuni-
dade LGBT e na sociedade civil, 
que tem a liberdade como princí-
pio básico da comunicação.

Historicamente, o Brasil foi 
genitor de diversos preconcei-
tos institucionais às populações 
já vulneráveis socialmente. O 
racismo, a xenofobia, a misogi-
nia e a LGBTfobia do país que, 
atualmente, mais mata, agride e 
consome pessoas trans mundial-
mente, é um sintoma de nossa 
construção de sociedade, que 
ainda tem muito a progredir.

Atualmente, com o avanço da 
agenda identitária, observamos as 
mais diversas formas de publici-
dade na mídia nacional. Vemos 
famílias formadas por muitos 
brasis de cores, raças, credos e ta-
manhos, que nos formam, sendo 
a representatividade um pilar im-
portante na publicidade de quem 
somos culturalmente e abando-
nando padrões heteronormativos 
e anglo-saxões, anteriormente 
existentes nos típicos comerciais 
de margarina. 

Porém, a recente ruptura cau-
sada pela neopolítica de destrui-
ção institucional, acolhida por 
segmentos abertamente fascistas, 
tem formado um tenebroso casa-
mento com a lei em sentido for-

mal, como forma de instituciona-
lizar preconceitos que deveriam 
ser combatidos pelo Estado.

O Projeto de Lei 504/2020 
visa à proibição de publicidade 
em qualquer veículo de comuni-
cação que faça referência à diver-
sidade sexual humana relacionada 
a crianças. A justificativa do pro-
jeto, segundo consta em docu-
mento emitido pelo site da própria 
ALESP, seria o desconforto emo-
cional a famílias heterossexuais.

Portanto, não é custoso per-
ceber o desequilíbrio presente 
no conteúdo do projeto que, 
sob essa justificativa, pressu-
põe como solução a censura de 
famílias LGBT’s.

Ressalvo, contudo, que a lei, 
por mais imperativa que seja, 
encontra entraves institucionais 
sólidos em uma Constituição 
que não é tolerante à censura.

Como dizia Robert Escarpit, 
“democracia é quando batem na 
sua porta às cinco da manhã e 
você supõe que é o leiteiro”.

Pois bem, ao se promulgar 
a Constituição Federal, em 
5 de outubro de 1988, foram 
abandonados todo o legado 
de repressão, censura e tortu-
ra deixados pelo regime dita-
torial. Tal fato, por mais que 
nunca aceito por certas corren-
tes ideológicas dominantes em 
uma pequena parcela da socie-
dade, não pode ser deixado à 

míngua de uma mera formali-
dade institucional.

Desta forma, a inconstitu-
cionalidade do conteúdo do 
projeto de lei é latente, pois a 
lei não deve servir de manto 
para preconceitos sociais.

A liberdade de expressão, opi-
nião, pensamentos e crenças são 
diretamente abaladas com o Pro-
jeto Legislativo 504, ferindo ainda 
diretamente a honra e dignidade 
de cada pessoa e família LGBT, 
ao propor uma perigosa aventura 
repressiva que deve ser combatida 
em conjunto pela sociedade civil 
e pelos parlamentares da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.

Cabe ainda mencionar que 
a publicidade infantil não deve 
temer a diversidade sexual hu-
mana, pois a publicidade é ape-
nas um recorte de quem somos 
como sociedade.

Além disso, o acolhimento, a 
comunhão e o convívio que es-
sas crianças terão com pessoas 
LGBTs durante a vida não deve 
ser alvo de receio social, uma 
vez que LGBTs merecem digni-
dade e respeito como as pessoas 
heterossexuais.

A lei não deve servir àqueles 
que visam destruir a estrutura e 
os valores de liberdade, igualda-
de e progresso previstos em nos-

sa Constituição cidadã de 1988. 
A esses bárbaros restará apenas 
o triste legado que o preconceito 
marca em suas raízes mais pro-
fundas, sua história e identidade.

A segregação de povos his-
toricamente marginalizados e 
oprimidos socialmente que tal 
Projeto de Lei representa é ape-
nas um sintoma da enfermidade 
que nossa democracia passa, 
mas, por mais que essas turbu-
lências hoje venham a nos aco-
meter, os verdadeiros presos são 
os que traem a justiça.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas eu preciso respeitá-las.” (Mário Sérgio Cortella)

No último dia 24 de abril, o casal Aguinaldo Pedro Magoga da 
Silva e Claudia Roberta Piccart comemoram 10 anos de casa-
dos, Bodas de Zinco ou Estanho, um momento especial, que 
merece ser celebrado de uma forma única e marcante. Dessa 

linda e feliz união nasceu o filho Victor Hugo, que trouxe mais 
alegria e amor em suas vidas. Felicidades!

O domingo (02) foi de comemoração para a princesinha Maria-
na Alves de Almeida, que completou 08 aninhos. A estudante 

do 2º ano do ensino fundamental é filha de Paulo Cesar (in me-
moria), Cristiane Almeida e irmã do Paulo. Ela recebeu muitos 
beijos e paparicos dos primos Davi, Ana Júlia, Daniel, Iris, Jés-

sica, Natã, Elias, Pedro, Janaína e Rúbia e ainda dos tios Sérgio, 
Lu, Laine, e Zeli, tia Flávia e da vovó Vera. Parabéns Mari!

O domingo (02) foi de festa em torno de Eliana Venâncio que 
brindou mais um ano de vida. Para a data não passar em bran-
co, teve comemoração intimista apenas com a família, com di-

reito a caipirinha e feijoada. O carinho ficou por conta dos filhos 
Eduardo e Pedro (foto), e as felicitações dos amigos. Parabéns!

A semana começou muito bem para o são-paulino e apaixo-
nado por músicas raiz, Arthur Santos Bolsoni, que chegou aos 
seus 22 anos de vida segunda-feira (03). O Estudante do sexto 
período de Medicina da UNAERP, curtiu a data ao lado dos pais 
Maciel e Sandra, das irmãs Maria Vitoria e Ana Luiza, e receben-

do centenas de cumprimentos de amigos, familiares, e claro, 
dos contatinhos espalhados pela região. Felicidades Arthur!

A quarta-feira (05) foi de parabéns e desejos de muitas felicidades, 
amor e realizações para a empresária do seguimento de locação de 
chácaras, Liliane Urbani. A comemoração foi ao lado das joias mais 

preciosas que ela tem, as filhas Lavinya Beatriz, Letícia Eduarda, e cla-
ro, do maridão, o cantor Hemerson Rodriguez. Tudo de bom Liliane!

O campina-verdense Gabriel Ramos sempre que pode 
está em Barretos visitando seus familiares, é estudante 

de Engenharia Civil, e brindou idade nova ontem, quinta-feira 
(06), e recebeu na data especial o carinho dos pais Valdeci e 

Gleibe, e do irmão Vinícius e amigos. Felicidades!
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QUANDO SERÁ A DATA DA INAUGURAÇÃO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) quer saber a previsão 
da prefeitura para inaugurar o Centro de Educação Infantil 
- CEMEI do Residencial Vida Nova I e II. Segundo ele, as 
obras foram concluídas e não houve a inauguração.

TEMPO, CONTRATEMPO E VIOLA
“Falam tanto em dar tempo para a nova administração. E não 
deram tempo para o secretário municipal de Promoção Social, 
Renan Lopes, demitindo-o”. Foi o que lembrou o vereador 
Raphael Silvério (PSDB), ressaltando que é preciso tocar a 
viola, as coisas tem que andar.

A RODA TEM QUE GIRAR, DIZ CARLÃO
Para o vereador Carlão do Basquete (PSD) está na hora da 
roda começar a girar. Lembrou que a administração está pa-
gando “certinho” os servidores. O edil tem cutucado os traba-
lhos nas secretarias de esporte e cultura.

CONVERSA DE  BOLEIROS NA CÂMARA
Ao substituir o licenciado Ricardo Bodinho (PP), o suplente 
Aparecido Cipriano (PP) afirmou que quando era moleque, jo-
gou bola com o vereador Fabrício Lemos (PSL). Assegurou, 
no entanto, que o colega jogava mais que ele.

MULTA NELES, SEO GUARDA!
O aumento da fiscalização de motos barulhentas no período 
noturno é cobrança do vereador Nestor Leonel (DEM).

EM NOME DA TRANSPARÊNCIA
Um relatório contendo o nome, função, remuneração e a lota-
ção de todos os cargos comissionados da atual gestão, consta 
de requerimento do vereador Chafei Amsei (MDB). Ele tam-
bém indaga quais as empresas terceirizadas que prestam ser-
viço à prefeitura, atividades que desenvolvem e a relação dos 
funcionários de cada uma.

CALÇADÃO E MERCADÃO RENOVADOS
O vereador Lupa (PRTB) defende a revitalização do Calçadão 
e do Mercadão. Também pleiteia a ampliação do programa de 
atendimento ao idoso.

CONTROLE DO FEDOR DO FRIGORÍFICO
Informações sobre o controle de odores provenientes do aba-
te, processamento e beneficiamento de carne bovina na unida-
de JBS de Barretos foram solicitadas pelo vereador Professor 
Adilson (PL).

CORDÃO ENCOLHE O SAMBA
Jornalista Patrício Augusto confirmou que o Cordão Carna-
valesco Espalha Samba não desfilará em 2.022. Quiçá retorna 
em 2.023. A pandemia é o motivo da suspensão.

EM TEMPOS DE CPI...
... uma pulga fica atrás da orelha e outra dentro do cofre.

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

Câmara agenda audiência virtual para discutir 
Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias
PPA e LDO são leis que tratam do planejamento de como o dinheiro público será utilizado nos próximos anos

A Câmara agendou para o 
dia 12 de maio, às 18 horas, 
por meio de videoconferência, 
a Audiência Pública que abre 
as discussões sobre Orçamen-
to do Município para 2022.

Serão apresentados aos ve-
readores e à população o pro-
jeto de lei que dispõe sobre o 
PPA (Plano Plurianual) 2022-
2025 e o projeto de lei que es-
tabelece a LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias) 2022. 

O PPA (Plano Plurianual), 
como o próprio nome diz, é 
um planejamento, uma lei que 
define as metas e objetivos a 
serem realizados pelo Poder 
Executivo (prefeitura) a mé-
dio prazo, ou seja, dentro de 
um período de quatro anos. O 
próximo PPA terá início em 
2022 e seguirá até 2025. 

A LDO  (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) é um conjunto 
de metas, ações e programas 
governamentais que a prefei-
tura considera mais importan-
tes para serem colocados em 
prática no ano seguinte, bem 
como a estimativa de custos.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias serve como orien-
tação para a LOA (Lei Or-
çamentária Anual) 2022, ou 

A CPI da Covid,  que in-
vestiga as ações e eventuais 
omissões da prefeitura no en-
frentamento da pandemia de 
coronavírus em 2020, reali-
zou a segunda reunião no úl-
timo dia 5, na Câmara. 

Os vereadores Carlão do 
Basquete (PSD), Raphael Oli-
veira (PRTB) e Nestor Leonel 
explicaram os fatos que mo-
tivaram a instauração da CPI 

e decidiram solicitar informa-
ções à prefeitura e aos hospitais 
Nossa Senhora e Santa Casa. 

Da prefeitura, a CPI quer 
saber se existe prestação de 
contas dos repasses feitos pelo 
Governo Federal ao municí-
pio, cópias dos gastos (contra-
tos, compras e aluguéis de lei-
tos de UTI), informações sobre 
possíveis envios de recursos 
financeiros ao terceiro setor 

(associações, entidades), lega-
lidade da utilização do dinhei-
ro recebido para pagamentos 
de salários dos servidores da 
saúde e se houve planejamen-
to, estratégias e critérios para o 
controle da pandemia.

Para os hospitais Nossa 
Senhora e Santa Casa, a co-
missão decidiu pedir a rela-
ção de pacientes que ocupa-
ram os leitos de UTI e, caso 

tenham recebido dinheiro da 
prefeitura, de que forma es-
ses recursos foram gastos 
com os pacientes (leitos, in-
sumos, medicamentos).

A  próxima reunião da 
CPI deve acontecer daqui a 
15 dias. Os vereadores Cha-
fei Amsei Neto (MDB) e Ri-
cardo Bodinho (PP) estiveram 
na Câmara para acompanhar o 
trabalho da CPI.

Ainda com relação às reu-
niões em São Paulo na semana 
passada, agendadas pelo depu-
tado estadual, André do Prado 
(PL) e deputado federal, Már-
cio Alvino (PL), o vereador e 
presidente da Câmara de Bar-
retos, Paulo Correa (PL), foi 
informado sobre a destinação 
de recurso no valor de R$ 300 
para o município, bem como a 
destinação de R$ 200 mil para 
a ABA - Amigos Barretenses 
dos Animais, que será utiliza-
do para aprimorar a infraestru-
tura do local e adquirir equi-
pamentos de uso veterinário. 
Também será destinado recur-

so no valor de R$ 150 mil para 
melhoria da Vila Paulista.

Paulo Correa agradeceu, 
mais uma vez, o empenho dos 
deputados André do Prado e 
Márcio Alvino nas reivindica-
ções de Barretos.

“Semana passada estive-
mos também na Secretaria 
Estadual de Desenvolvimen-
to Regional e na Secretaria 
Estadual da Educação, onde 
os deputados estão trabalhan-
do para a construção de uma 
UBS e Escola Estadual no 
bairro Vida Nova, uma reivin-
dicação antiga dos morado-
res”, disse o vereador.

O vereador apontou que, se-
gundo uma estimativa em pes-
quisa pela Organização Mun-
dial de Saúde, no ano de 2014, 
no Brasil já existia o alarmante 
número de 30 milhões de ani-
mais abandonados, sendo em 
torno de 10 milhões de gatos e 
20 milhões de cães e o constan-
te aumento deste número ano 
após anos, de cães e gatos aban-
donados nas ruas, representa 
atualmente um grande proble-
ma de saúde pública.

Segundo Nestor Leonel, 
“principalmente pela possível 
transmissão de doenças aos se-
res humanos, tais como Febre 
Maculosa (doença do carrapa-
to), Raiva, dentre outras, bem 
como pelos possíveis ataques 
destes animais aos munícipes, 
em razão da situação de es-
tresse ao qual são acometidos 
quando abandonados”.

Neste sentido, justifica o 
vereador, “a instalação de um 

seja, é uma prévia do Orça-
mento para o próximo ano.

A partir dessa audiência, 
os vereadores podem apre-
sentar as chamadas “Emendas 
Legislativas” para alterar ou 
ajustar as aplicações do orça-
mento previstas pela LDO.

COMO PARTICIPAR
Devido às medidas de pre-

venção à Covid-19 (doença cau-
sada pelo novo Coronavírus), a 

Audiência Pública será realiza-
da por meio de videoconferên-
cia e terá regras específicas.

-  Os dados  serão apresen-
tados e explicados por meio 
de slides pelo consultor Luiz 
Fabiano Rama.

-  Após a apresentação téc-
nica, os vereadores interessa-
dos poderão se manifestar.

- Na sequência, todos os re-
presentantes de classes, asso-

ciações de bairros e cidadãos 
interessados em participar das 
discussões poderão enviar per-
guntas pelos canais oficiais da 
Câmara Municipal: E-mail (au-
diencia@camarabarretos.sp.
gov.br), Telefone (3321-8888),  
Facebook  (tvcamarabarretos) e 
Youtube (tvcamarabarretos). 

- Só serão consideradas e 
lidas as perguntas relacionadas 
ao tema da Audiência Pública.

Deputados destinam recursos para 
Barretos após pedido de Paulo Correa
Escola Estadual e UBS no bairro Vida também foi pauta de reunião no Governo Estadual

CPI da Covid decide pedir informações à prefeitura 
e aos hospitais Nossa Senhora e Santa Casa

Nestor Leonel solicita a 
implantação de um Centro de 

Controle de Zoonoses no município

Centro de Zoonoses em nos-
so município tem o objetivo de 
cuidar dos animais apreendidos 
nas vias públicas, bem como 
prevenir e controlar as doenças 
transmitidas por vetores para os 
homens, e vice-versa, atuando 
junto à população de cães e ga-
tos de rua, principalmente, con-
trolando a reprodução desses 
animais e evitando a superpo-
pulação na cidade.
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Com apenas quatro me-
ses completos de mandato, 
a prefeita de Barretos, Paula 
Lemos, tirou do papel projeto 
que estava sendo aguardado 
por pelo menos há 14 anos: a 
entrada em funcionamento da 
Faculdade de Tecnologia (Fa-
tec), unidade de Barretos.

A Fatec deve entrar em fun-
cionamento em agosto, logo após 
o processo seletivo (vestibular) 
previsto para maio e junho. O 
primeiro curso a ser oferecido 
será o Superior de Tecnologia em 
Gestão Hospitalar.

Inicialmente, a faculdade 
vai operar dentro do Hospital 
do Amor, em uma parceria com 
a Fundação Pio XII, já que a 
cidade é um APL (Arranjo Pro-
dutivo Local) de Saúde, confor-
me reconhecimento do Gover-
no o Estado de São Paulo.

Entre os responsáveis por 
essa parceria estão o advo-
gado Henrique Morais Prata, 
o deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM), além da se-
cretária municipal de Desen-
volvimento Econômico, Ma-
ria Adélia Espinha de Lima 
Bueno, e da professora Laura 
Laganá, diretora-superinten-
dente do Centro Paula Souza.

O anúncio aconteceu na úl-

tima segunda-feira, dia 3, pela 
prefeita ao lado do deputado 
federal Geninho e dos vereado-
res Paulo Correa (PL), Gabriel 
Uchida (DEM), Raphael Sil-
verio (PSDB), Raphael de Oli-
veira (PRTB), Professor Adíl-
son (PL), Carlão do Basquete 
(PSD), Chafei Amsei (MDB), 
Eduardo do Mercado (REP), 
Fabrício Lemos (PSL), Nes-
tor Leonel (DEM), dr Vagner 
Chiapetti (REP), Lupa (PRTB) 
e Juninho Bandeira (PL).

Também esteve presente, 
Fernando Galvão, ex-prefeito 
de Bebedouro, assessor do vi-
ce-governador Rodrigo Garcia.

SAÚDE É O FOCO
Os estudantes oriundos das 

Fatecs costumam ter grande 
empregabilidade após os estu-
dos. Isso se deve ao fato de que 
os cursos oferecidos levam em 
consideração os setores em que 
a cidade é mais forte. No caso 
de Barretos, o foco será a Saúde.

Nada mais justo, já que a ci-
dade tem um dos maiores hos-
pitais no tratamento de câncer 
do mundo e ainda conta com 
outras instituições hospitalares 
de saúde privada e pública. As-
sim, está definido que os 6 cur-
sos oferecidos pela nova Fatec 
serão nessa área, segundo o 

governo de São Paulo.
Durante o anúncio dessa 

conquista, o presidente da Câ-
mara, Paulo Correa, destacou 
a quantidade de vezes em que 
a cidade pleiteou junto ao go-
verno estadual a Fatec. “É uma 
conquista muito grande. Quem 
se formar lá, terá grande chance 
de sair empregado”, destacou.

O deputado federal Geninho 
Zuliani comentou que a Fatec 
em parceria público-privada 
já existe em outras cidades do 
interior e enalteceu o empenho 
da prefeita Paula Lemos e dos 
gestores do Hospital do Amor.

“Que alegria estar aqui ao 
lado de todos vocês para tra-
zer essa boa notícia. A vinda 
da Fatec é um sonho que con-
versei com a Paula desde o 
plano de governo. Barretos já 
é um caso de sucesso na área 
da Saúde e agora vai até ex-
portar mão de obra qualifica-
da”, afirmou Geninho.

Paula Lemos, por sua vez, 
agradeceu ao deputado e ao vi-
ce-governador, Rodrigo Garcia, 
pela conquista. “Eu estou muito 
feliz e só tenho a agradecer a to-
dos que contribuíram para essa 
grande conquista para nossa ci-
dade que é vocacionada para a 
saúde”, pontuou a prefeita.

Segmento turístico foi in-
cluído no programa graças à 
emenda do deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM/SP)

Foi sancionada na última 
segunda-feira (3), pelo presi-
dente da República, o proje-
to de lei 5.638 de 2020, que 
garante auxílio econômico e 
permite renegociação de dívi-
das para empresas do segmen-
to de turismo e eventos.

Parte do setor de turismo 
- que compreende parques te-
máticos e aquáticos, além de 
atrações turísticas, foi incluí-
do na proposta devido à pro-
positura de  emenda proposta 
pelo deputado federal, Geni-
nho Zuliani, DEM/SP.

Batizado de Perse, o progra-
ma autoriza desconto de 70% 
na dívida tributária das em-
presas de turismo e eventos, e 
permite parcelamento do valor 
restante em até 135 meses.

Na manhã da última quar-
ta-feira (5), com a presença do 
vice-prefeito Gustavo Sasdel-
li, o Instituto O Amor reinau-
gurou o Centro de Excelência 
em Saúde do Idoso, localiza-
do no Nova Barretos.

O projeto do instituto, cria-
do em 2013, foi sendo ampliado 
ao longo dos anos e hoje conta 
com quatro unidades no muni-
cípio, passando de 30 atendi-
mentos diários naquela época, 
para mais de 1.500 atualmente.

Segundo o presidente, An-
derson de Souza Alves, os 
recursos para reformas, am-

pliações e manutenções são 
obtidos através de captações 
do Fundo Municipal do Idoso 
e por doações realizadas por 
empresários e comunidade.

Na cerimônia da quarta-fei-
ra foram entregues a amplia-
ção do laboratório de informá-
tica, a revitalização da praça e 
inauguradas a usina de energia 
fotovoltaica, o campo de fute-
bol society, a academia ao ar 
livre, o espaço da beleza e o 
projeto vizinhança solidária.

“Atualmente fazemos aten-
dimentos focados na prevenção 
à saúde do idoso com consultas 

médicas, odontológicas, fisiote-
rápicas e psicológicas”, disse o 
presidente. De acordo com An-
derson Alves, após a liberação 
das atividades em novo decre-
to, o instituto oferecerá aulas de 
futebol para crianças e cursos 
para os idosos.

Para o médico e vice-prefei-
to, Gustavo Sasdelli, o instituto 
está no caminho certo na assis-
tência à saúde e prevenção de 
doenças físicas e psicológicas. 
“O instituto colabora na quali-
dade de vida e longevidade da 
população daquela comunida-
de”, comentou o vice-prefeito.

Governo Paula Lemos viabiliza Fatec em Barretos após 14 anos
Primeiro curso será oferecido ainda este ano, numa parceria com o Hospital do Amor

Sancionada lei que garante auxílio 
econômico para setor de eventos e turismo

Já no caso das medidas de 
crédito estão previstos de R$ 
500 milhões a R$ 1 bilhão de 
Fundo Garantidor para Inves-
timentos (FGI), além da des-
tinação de 20% do crédito do 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) 

ao setor de eventos.
“Essa proposta garante a 

inserção do segmento de turis-
mo no programa emergencial 
de retomada econômica do se-
tor de eventos como forma de 
compensar a perda de receita 
em razão da pandemia de Co-
vid-19”, frisa o deputado.

Instituto reinaugura instalações 
com apoio da comunidade

Vitória Saretta, secretária de assistência social, reinaugura o instituto ao lado 
de Anderson de Souza e Gustavo Sasdelli (Foto: Jânio Munhoz)

Foi publicado na última 
quarta-feira (5), no Diário 
Oficial da União (DOU), o 
Decreto nº 10.695, que ante-
cipa o pagamento do abono 
anual devido aos beneficiários 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).

Segundo o secretário de Pre-
vidência, Narlon Nogueira, “a 
medida é muito relevante, pois 
permite injetar na economia 
cerca de R$ 52,7 bilhões, favo-
recendo o processo de recupe-
ração econômica, e, ao mesmo 
tempo, antecipar a renda aos 
beneficiários da Previdência So-
cial neste momento de enfrenta-
mento da pandemia”.

O pagamento ocorrerá em 
duas parcelas. A primeira, cor-
respondente a 50% do benefício 
devido no mês de maio de 2021, 
será paga juntamente com os 
benefícios dessa competência, 
de 25 de maio a 8 de junho. A 
segunda parcela será paga junto 
com os benefícios da competên-
cia do mês de junho de 2021, de 
24 de junho a 7 de julho.

Aposentados e pensionistas, 
em maioria, receberão 50% do 
valor do benefício. A exceção 
é para quem passou a receber 
o benefício depois de janeiro. 
Neste caso, o valor será calcu-
lado proporcionalmente.

Os segurados que recebem 

FINAL DO BENEFÍCIO 1ª PARCELA 2ª PARCELA
1   25/05  24/06
2   26/05  25/06
3   27/05  28/06
4   28/05  29/06
5   31/05  30/06
6   01/06  01/07
7   02/06  02/07
8   04/06  05/07
9   07/06  06/07
0   08/06  07/07

Governo adianta 13º salário de 
aposentados e pensionistas do INSS

Primeira parcela será paga junto aos benefícios do mês de maio
benefício por incapacidade 
temporária (antigo auxílio-
-doença) também têm direito 
a uma parcela menor do que 
os 50%. Nesse caso, a anteci-
pação é calculada de acordo 
com o tempo de duração do 
benefício.

Por lei, não têm direito ao 
13º salário os segurados que 
recebem benefícios assisten-
ciais. Por isso, o número de 
benefícios com o 13º salário 
é menor do que o número to-
tal de benefícios pagos pelo 

INSS.
CALENDÁRIO

Quem ganha até um salá-
rio-mínimo terá o pagamento 
liberado no período de 25 de 
maio a 8 de junho, de acor-
do com o último número do 
benefício, desconsiderando o 
dígito. Já os segurados com 
benefícios de valores acima do 
mínimo, receberão de 1º a 8 de 
junho. A segunda parcela do 
abono anual será liberada jun-
to com a folha de junho, paga 
de 24 de junho a 7 de julho.

BENEFÍCIOS ATÉ 1 SALÁRIO-MÍNIMO

FINAL DO BENEFÍCIO 1ª PARCELA 2ª PARCELA
1 e 6   01/06  01/07
2 e 7   02/06  02/07
3 e 8   04/06  05/07
4 e 9   07/06  06/07
5 e 0   08/06  07/07

BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO
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PL que prevê multa a empresas 
que pagam menos às mulheres é 

atacado por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL), em mais uma demons-
tração de machismo, disse que o 
Projeto de Lei (PL) nº 1558/21, 
que pune com multa empresas que 
praticarem discriminação de salá-
rios, pagando menos às mulheres 
do que aos homens na mesma 
função, torna ‘quase impossível’ a 
mulher conseguir emprego.

Em uma live e nas redes so-
ciais, Bolsonaro disse também que 
“há lugares em que a mulher ganha 
mais do que o homem”, ignorando 
vários estudos e pesquisas, inclu-
sive oficiais, que mostram que as 
mulheres ganham, em média, 70% 
do que ganham os homens.

Todo esse barulho presidencial 
ocorreu porque o PL foi votado e 
aprovado em março deste ano no 
Senado, dez anos após ser encami-
nhado à Casa pela Câmara dos De-
putados, onde foi aprovado em 2011. 

Como os senadores alteraram 
a proposta, abrandando a punição 
às empresas, entre outras modi-
ficações, o PL voltou para a Câ-
mara dos Deputados para nova 
avaliação, o que poderia travar de 
novo a aprovação, especialmente 
após as falas do presidente.

Mas, na quinta-feira (29), o 
Plenário da Câmara tomou uma 
iniciativa que pode impedir novo 
travamento da proposta: aprovou 
requerimento de urgência para a 
tramitação do projeto.

Para a professora de História 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Glaucia Frac-
caro, a insinuação de Bolsonaro 
de que “pode ser que o pessoal 
não contrate ou contrate menos 
mulheres”, que “vai ter mais difi-
culdade ainda” [a contratação de 
mulheres] é uma mentira grossei-
ra, velha, antiga, já desfeita e de-
nunciada pelas ciências humanas 
desde o começo do século 20.

De acordo com Glaucia Frac-
caro, que é militante da Marcha 
Mundial das Mulheres e foi coor-
denadora de autonomia econômica 
para as mulheres do governo Dilma 
Rousseff, se o texto original do PL 
fosse aprovado e sancionado, pode-
ria se tornar um mecanismo valio-
so para que as mulheres não sejam 
preteridas em cargos e funções que 
tenham maior remuneração.

Poderia ser uma ferramenta 
de combate à desigualdade entre 
homens e mulheres no mercado 
de trabalho, afirmou.

“Diferente do que diz Bolso-
naro, medidas como essa não pre-
judicam o emprego de mulheres. 
Pelo contrário, garantem salários 
dignos e direitos sociais que aca-
bam sendo de grande valor, ain-
da mais neste momento de grave 
crise do país” - Glaucia Fraccaro

De acordo com reportagem do 
UOL, deputadas da bancada femi-
nista, que querem manter o caráter 
original do projeto, trabalham com 
a possiblidade de que somente o 
texto do Senado tem chances de ser 
sancionado pelo presidente da Re-
pública, que já mostrou que é con-
tra a igualdade salarial de gênero.

O governo também quer a 
garantia de que mulheres preju-
dicadas no passado não possam 
buscar na justiça os direitos que 
estariam garantidos pela nova lei.

Os textos, tanto da Câmara 
quanto do Senado, não preveem essa 
situação. Portanto, seria necessário 
outro projeto e isso poderia anular a 
conquista de direitos nesse caso.

EXPECTATIVA
Para Junéia Batista, secretária 

da “Mulheres Trabalhadoras da 
CUT”, é muito improvável um 
‘ganho de causa’ desse porte em 
um governo como o de Bolsonaro.

“Eu não acredito que neste go-
verno, nesta situação que vivemos 
hoje, com um governo sem nenhuma 
vocação para representação, sem um 
olhar para a classe trabalhadora, para 

as mulheres e para diversidade, haja 
uma perspectiva de que o projeto 
possa ser aprovado”, diz a dirigente.

Mas, para ela, há esperança. 
“Enquanto Bolsonaro for governo, 
vamos continuar lidando com a 
discriminação, o conservadorismo, 
nesse processo de desigualdade. 
Então, a luta se resume a 2022”, ela 
afirma se referindo a possibilidade 
de eleger um político que respeite 
as mulheres, a diversidade, os di-
reitos da classe trabalhadora.

“Estamos cheios de esperan-
ça de que o próximo governo 
seja um governo que comece a 
olhar de novo para a classe tra-
balhadora. Essa é nossa luta, é o 
nosso papel principal hoje, eleger 
no ano que vem um executivo e 
um legislativo melhores”, com-
plementou se referindo a esco-
lha tanto do próximo presidente 
como de deputados e senadores.

O PROJETO
A proposta aprovada pelo Se-

nado é de que as empresas que 
praticam salários menores para 
as mulheres em funções iguais 
às exercidas pelos homens sejam 
multadas em até R$ 805,07. O 
valor será destinado ao governo 
e não às trabalhadoras, conforme 
previa o texto original.

A proposta, de relatoria do se-
nador Paulo Paim (PT-RS), insere 
multa na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e a empresa 
punida deverá compensar a fun-
cionária alvo da discriminação.

Ainda de acordo com o pro-
jeto, a indenização deverá ser 
multiplicada pelo período de 
contratação, até um limite de cin-
co anos. O projeto foi votado no 
Senado, após pedido do relator e 
da bancada feminina da Casa.

Se o texto original tivesse sido 
aprovado, as mulheres que se sen-
tissem discriminadas no trabalho 
por salários menores do que o dos 
homens que exercem a mesma 
função, poderiam entrar na justiça 
contra a empresa e receber uma 
indenização de até cinco vezes a 
diferença do valor. Com a altera-
ção do Senado, a multa é menor e 
o dinheiro vai para o governo.

DESIGUALDADE
As diferenças salariais são obser-

vadas, em especial, nos setores pre-
dominantemente femininos, que são 
essenciais à sociedade como educa-
ção, saúde e trabalho doméstico.

Junéia Batista afirma que a di-
ferença salarial entre gêneros ocorre 
porque a sociedade ainda é machis-
ta e patriarcal. “E começa no acesso 
ao trabalho, já que os homens têm 
muito mais chances de conseguir 
ocupar os postos de trabalho do que 
as mulheres”, ela completa.

A luta por trabalho igual salá-
rio igual existe, no mínimo, há 70 
anos. O Brasil ratificou, na década 
de 1950, a Convenção 100 da Or-
ganização Internacional do Traba-
lho (OIT), que trata da igualdade e 
remuneração entre homens e mu-
lheres, por trabalho de igual valor.

OS NÚMEROS DA 
DISCRIMINAÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
as mulheres brasileiras ganham 
77,7% do salário dos homens, mes-
mo quando elas têm mais estudos 
do que eles. E com a crise sanitária, 
econômica e social que o país vive, 
a distância salarial entre homens e 
mulheres em 2020 foi reforçada.

De acordo com o Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), elas seguiram ganhando 
menos, mesmo quando ocupavam 
cargos de gerência ou direção.

Para as mulheres, o valor médio, 
pago por hora, foi de R$ 32,35. Para 
os homens, o valor médio foi de R$ 
45,83. Com a mesma escolaridade 
elas ganhavam, em média, R$ 3.910 
mensais e eles R$ 4.910. (Fonte: CUT)

Parado há 10 anos, o PL foi aprovado com alterações 
pelo Senado e agora volta à Câmara em meio a críticas 
machistas de Bolsonaro. “Tem lugar que mulher ganha 

mais”, disse o presidente ignorando dados oficiais

Após esforço da prefeita 
Paula Lemos, Barretos será uma 
das cidades paulistas a receber 
o programa Casa da Juventude. 
O espaço vai oferecer incentivo 
à qualificação, empreendedo-
rismo, busca de oportunidades 
de emprego e renda e trabalho 
colaborativo. A ideia é fomentar 
novos projetos e negócios para o 
público jovem.

O programa do governo 
estadual foi lançado na terça-
-feira, dia 4, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do governo 
paulista. No evento, a prefeita 
recebeu o certificado do pro-
jeto. Também esteve presen-
te o vereador Gabriel Uchida 
(DEM), que defendeu e traba-
lhou na articulação do projeto 
de lei aprovado pela Câmara 
que criou e organizou, na Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
Humano, a Coordenadoria de 
Juventude e, que recriou o Con-
selho Municipal da Juventude.

“Quero agradecer a cada 
um dos vereadores que apro-
varam esse projeto tão impor-
tante para a nossa cidade. A 
nossa juventude vai ser muito 
beneficiada com esse progra-
ma que conseguimos trazer 
para a cidade de Barretos”, 
comentou a prefeita.

A prefeitura terá como 
parceira e também gestora 
do programa a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
além de outras áreas do go-
verno estadual. O Estado vai 
financiar os prédios em estru-
tura metálica e alvenaria.

Durante o período da pan-
demia de Covid-19, a cidade de 
Barretos teve uma variação de 
1,5 mil novos Microempreen-
dedores Individuais (MEIs), to-
talizando um contingente de 7,5 
mil negócios nessa categoria. O 
MEI, conhecido como a porta de 
entrada do empreendedorismo, 
mostrou sua força como alterna-
tiva de geração de renda e empre-
go em um período de crise.

Os principais setores que pu-
xaram essa alta foram de obras 
de alvenaria (122), cabeleirei-
ros, manicure e pedicure (82) 
e preparação de documentos e 
serviços especializados de apoio 
administrativo (77). Os números 
foram elaborados pelo Sebrae-
-SP a partir do Portal do Em-
preendedor, levando em conta 
o período de 31 de dezembro de 
2019 até abril de 2021.

De olho nesse público e 
também em quem quer se for-
malizar, o Sebrae realiza, en-
tre os dias 10 e 14 de maio, 
mais uma edição da Semana 
do MEI. Pelo segundo ano, 
devido à pandemia, o evento 
será totalmente online, com 
as mais diversas ofertas de 
capacitação e orientações es-
peciais para os MEIs e poten-
ciais empresários.

“O trabalhador autônomo 

Em comemoração ao Dia 
das Mães, nesta sexta-feira (7) 
será oferecido um cardápio 
especial, durante o almoço, 
no restaurante da rede Bom 
Prato espalhados pelo Estado, 
incluindo Barretos.

As unidades oferecerão 

cardápios variados, com pratos 
especiais que incluem sobre-
coxa assada ao molho maitre 
d’hotel, Maminha na manteiga 
com pimentões e Cupim assa-
do ao molho madeira.

Os restaurantes da rede Bom 
Prato seguem funcionando nor-

malmente, sendo servidas três 
refeições (café da manhã, al-
moço e jantar) diariamente em 
todo o Estado. O café da manhã 
custa R$ 0,50 (cinquenta cen-
tavos) e almoço e jantar a R$ 
1,00 (um real cada).

Desde o início da pande-

mia, todos os restaurantes 
Bom Prato adaptaram o servi-
ço em 24 horas, distribuindo 
as refeições em embalagens 
descartáveis para retirada, 
além da implantação de janta-
res e atendimento também aos 
finais de semana e feriados.

Prefeita Paula Lemos traz o projeto 
Casa da Juventude para Barretos

O PROGRAMA
Segundo o governo esta-

dual, o projeto vai ajudar jovens 
na busca por oportunidades de 
emprego e renda com ações 
voltadas para a qualificação pro-
fissional, economia criativa, em-
preendedorismo e convivência.

Além de cursos, a Casa da 
Juventude incentivará o co-
working com área projetada 
especificamente para o traba-
lho colaborativo, garantindo 
que os jovens possam desen-
volver projetos empresariais 
em diversos setores.

O projeto atende a item do 
Plano de Governo da prefeita 
Paula Lemos, apresentado na 
campanha vencedora das elei-
ções municipais. “É gratifi-
cante notar que já no primeiro 
ano do nosso governo temos 
alcançado vários compromis-

sos de campanha e cumprido 
itens do nosso plano de gover-
no”, afirmou a prefeita.

“O coworking é uma ini-
ciativa nova e um espaço com 
a estrutura necessária para que 
empresas e profissionais inde-
pendentes e, principalmente, 
jovens em início de carreira pos-
sam trabalhar a inovação, a cria-
tividade, a troca de experiências 
e fortalecer contatos. Os jovens 
são empreendedores por nature-
za. A Casa da Juventude será o 
escritório do jovem no estado de 
São Paulo”, afirmou o Secretá-
rio de Desenvolvimento Regio-
nal Marco Vinholi.

Para a qualificação pro-
fissional, o Estado vai ofere-
cer as modalidades Expresso 
e Estágio do Novotec, com 
cursos técnicos e profissio-
nalizantes gratuitos, além de 

um ambiente para desenvol-
vimento de modelos de negó-
cios sustentáveis e startups.

As Casas da Juventude 
também serão unidades aca-
dêmicas e operacionais para 
atividades presenciais de cur-
sos oferecidos pela Univesp 
(Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo).

A Casa da Juventude tam-
bém vai apresentar aos partici-
pantes um conjunto de negócios 
baseados em capital cultural e 
criatividade empreendedora. O 
objetivo é oferecer formação 
em economia criativa e práti-
cas de transformação digital, 
além de oferecer cursos com 
metodologia apropriada para o 
ensino de robótica, tecnologias 
da informação e tecnologias 
aplicadas a design, animação e 
games, entre outros.

Bom Prato oferece cardápio especial de Dia das Mães
O almoço, preparado com muito carinho, será servido nesta sexta-feira (7)

Em alta, MEIs terão semana especial preparada pelo Sebrae
que se torna MEI atinge outro 
status. Ele abre um leque de 
possibilidades que antes não ti-
nha, pois passa a ser visto com 
outros olhos, com mais cre-
dibilidade e profissionalismo, 
além de ficar apto a negociar 
com empresas de maior porte 
e órgãos públicos. Para quem 
tem o sonho de empreender, é o 
primeiro passo na direção certa; 
para quem está desempregado, 

é a oportunidade de se reinserir 
no mercado com perspectiva de 
crescimento profissional”, afir-
ma o diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Wilson Poit.

A programação é gratuita e 
oferece palestras, oficinas e semi-
nários para melhorar os negócios, 
além de orientação empresarial 
sobre gestão, inovação e finan-
ças, benefícios e deveres do MEI.

Entre os destaques da pro-

gramação, estão workshops 
sobre tendências em setores 
como beleza e alimentação, 
uso dos meios digitais para 
vender mais e orientações so-
bre o uso profissional de no-
vidades tecnológicas, como o 
TikTok e o WhatsApp Busi-
ness. Para se inscrever e co-
nhecer a programação comple-
ta, basta acessar: www.sebrae.
com.br/semanadomei
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COTIDIANO

A administração municipal, 
por meio das secretarias munici-
pais de Agricultura e Meio Am-
biente, Obras e Serviços Urba-
nos, Ordem Pública e o SAAEB 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Barretos), iniciou o 
estudo da nova política munici-
pal de resíduos sólidos urbanos, 
na última terça-feira (05), duran-
te reunião, na sede da autarquia.

“O objetivo é melhorar as 
operações de capina, coleta de 
galhos, coleta de resíduos sólidos 
da construção civil, entulhos, co-
leta seletiva do lixo nos Eco Pon-
tos, coleta domiciliar de lixo e o 

atendimento, além de diminuir 
o impacto ambiental. O encon-
tro estabeleceu os conceitos da 
nova política municipal e iniciou 
o planejamento das operações”, 
explicou o superintendente do 
SAAEB, Waldo Villani Júnior.

Nos próximos 15 dias, o 
SAAEB vai divulgar o novo 
mapa de áreas de atendimen-
to de coleta de lixo domiciliar, 
com as novas rotas dos cami-
nhões para maximizar a opera-
ção, a fim de que se evite que os 
veículos transitem com pouca 
ou excesso de carga, bem como 
melhorar a coleta em vários 

pontos da cidade onde anterior-
mente existiam caçambas.

“É gratificante ver o empe-
nho dos nossos secretários e do 
nosso superintendente que se 
reuniram para planejarem essa 
melhoria nos serviços presta-
dos à nossa população evitan-
do a proliferação de roedores e 
vetores. Esta nova política está 
inserida no nosso plano de go-
verno e ver nossos secretários 
engajados no cumprimento 
do plano aprovado nas urnas 
deixa claro o compromisso 
de toda a equipe”, enalteceu a 
prefeita Paula Lemos.

Os parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo concluíram na 
terça-feira (4) a votação do pro-
jeto que cria o programa Bolsa 
do Povo. Oito emendas foram 
aprovadas, entre elas as que 
garantem prioridade no aten-
dimento a mulheres vítimas de 
violência e mães solo. Agora, o 
texto segue para sanção ou veto, 
total ou parcial, do Executivo.

O programa unifica ao me-
nos seis ações assistenciais 
já existentes: Bolsa Trabalho 
(atual Auxílio Desemprego), 
Renda Cidadã, Bolsa-Auxílio 
Via Rápida, Ação Jovem, Bol-
sa Talento Esportivo e Aluguel 
Social, e deve atender cerca de 
500 mil pessoas com desem-
bolsos mensais de até R$ 500, 
perfazendo investimento total 
de R$ 1 bilhão em 2021.

Mães solo e vítimas de violência terão 
prioridade no Bolsa do Povo, decidem deputados

Uma das emendas aprova-
das aponta que as vítimas de 
agressões também deverão 
ser priorizadas no pagamen-
to do Aluguel Social. Outra 
emenda garante que a abertu-
ra do crédito especial de R$ 
400 milhões será exclusiva-
mente para o pagamento das 
despesas do programa. O re-
curso será remanejado de pas-
tas como Desenvolvimento 
Econômico e Educação, e do 
Centro Paula Souza.

BOLSA TRABALHO
O projeto também subs-

titui o Auxílio Desemprego 
pelo Bolsa Trabalho. Por meio 
da ação, 20 mil pais de alunos 
poderão ser contratados para 
ajudar com o cumprimento 
de protocolos de prevenção 
à Covid-19 nas escolas. Em 
troca, os familiares recebe-

rão um pagamento, que pode 
chegar a um salário mínimo. 
Nesta ação, terão prioridade 
mães solo, mulheres vítimas 
de violência, cidadãos desem-
pregados residentes no Estado 
e os mais atingidos economi-
camente pela pandemia.

O Executivo fará a regu-
lamentação do programa por 
meio de decretos. Com a re-
gulamentação, prefeituras, 
organizações não governa-
mentais, associações de pais 
e mestres e do Legislativo 
poderão aumentar o valor da 
bolsa e a quantidade de fa-
vorecidos, desde que arquem 
com os custos.

Secretarias municipais e SAAE Barretos organizam 
a nova Política Municipal de Resíduos Sólidos

 Zecão Faleiros (Agricultura e Meio Ambiente), Reinaldo Garcia (Obras e Serviços Urbanos), 
Waldo Villani Júnior (SAAEB) e Jorge Roberto Coutinho (Ordem Pública), durante a reunião

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para o credencia-
mento de empresas de consulto-
ria e instrutoria interessadas em 
compor o banco de prestadores 
de serviços da instituição.

As empresas habilitadas 
poderão ser acionadas quando 
houver demandas em 17 áreas 
de conhecimento, como inova-
ção, políticas públicas e susten-
tabilidade. O edital com as re-
gras do processo de seleção está 
disponível no site http://creden-
ciamento.sebraesp.com.br

Podem participar do edital, 
sociedades empresárias, socie-
dades simples e Empresas In-
dividuais de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI), desde que 
o ramo de atuação permita a 
prestação de serviços de con-

sultoria ou instrutoria nas áreas 
de conhecimento ofertadas. 
Também é preciso ter matriz ou 
filial no Estado de São Paulo.

O processo de credencia-
mento é feito em duas etapas. 
A primeira é a inscrição via 
portal com o envio de toda 
documentação exigida. Em 
seguida, a empresa passará 
pelo processo de habilitação 
jurídica e qualificação técni-
ca, para análise dos arquivos 
enviados. Posteriormente, as 
empresas credenciadas po-
derão realizar o Alinhamento 
Metodológico para aplicação 
das soluções do Sebrae.

O processo de disponibili-
zação de demandas será reali-
zado por meio de um rodízio 
entre as empresas habilitadas, 

de acordo com a área de co-
nhecimento e a proximidade 
do local de execução dos ser-
viços em relação ao endereço 
de instalação da empresa.

As 17 áreas de conheci-
mento buscadas são: Pessoas, 
Empreendedorismo, Educa-
ção, Finanças, Contabilidade 
e Serviços Financeiros, Mar-
keting e Vendas, Negócios 
Internacionais, Planejamento 
Empresarial, Gestão da Pro-
dução e Qualidade, Legislação 
aplicada aos pequenos negó-
cios, Inovação, Tecnologia da 
Informação, Desenvolvimento 
Territorial, Políticas Públicas, 
Desenvolvimento Setorial, As-
sociativismo e Cooperativis-
mo, Sustentabilidade e Arqui-
tetura e Engenharia.

Sebrae-SP lança edital para credenciar 
empresas de consultoria e instrutoria

Instituído pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) em fe-
vereiro, o Balcão Virtual, plata-
forma nos portais das unidades 
judiciárias que oferece atendi-
mento remoto e personalizado 
ao usuário, está mudando a cul-
tura do Sistema de Justiça.

“Recebi um atendimento 
excelente. Resolvi o que pre-
cisava sem me deslocar até o 
Tribunal num momento em 
que estávamos na fase mais 
restritiva imposta pela pan-
demia em São Paulo”, conta 
o advogado Marcelo Augusto 
Melo Rosa de Souza, o pri-
meiro a ser atendido pelo Bal-
cão Virtual do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP).

Souza prevê que a pla-
taforma de atendimento vai 
modificar, inclusive, a manei-
ra de atuação de advogados 
e advogadas, que não terão 
mais limites territoriais para o 
exercício da atividade.

Ele, que tem vários clien-
tes em Brasília, conta que, 
em 2019, viajava uma vez por 
semana para a capital federal. 
“A rotina, modificada pelo iso-
lamento social deste período, 
não será mais necessária quan-
do a pandemia for superada.”

Na avaliação do advogado 
Igor Campelo, usuário do Bal-
cão Virtual do Tribunal de Jus-
tiça do Piauí (TJPI), além de 
democratizar o atendimento, a 
medida produz impactos posi-
tivos em diversos segmentos. 
“Juntamente com a comodida-

Balcão Virtual agiliza e aprimora 
atendimento no Judiciário

de proporcionada pelo home-
-office, é importante observar 
os reflexos em termos de sus-
tentabilidade. São menos car-
ros nas ruas, com redução do 
deslocamento, da poluição e 
do trânsito na cidade”.

A plataforma já chegou a to-
dos os segmentos do Judiciário 
- Justiça Federal, Estadual, do 
Trabalho, Eleitoral e Militar. O 
Balcão Virtual é um canal que 
permite atendimento remoto 
e imediato por meio de video-
conferência, que foi muito di-
fundida durante a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Nele, da mesma maneira 
- e nos mesmos horários de 
atendimento - que os balcões 
físicos, uma pessoa conse-
gue obter informações sobre 
processos judiciais. Mas sem 
a presença física, direto no 
computador, celular ou tablet.

A informatização dos servi-
ços do Poder Judiciário é um 
dos eixos da gestão do presi-
dente do CNJ, ministro Luiz 
Fux. Ele explica que, além 
de aumentar a agilidade e efi-

ciência na prestação de servi-
ços, a iniciativa ainda apoia a 
redução de custos tanto para 
tribunais como para partes de 
processos, representantes e ou-
tras pessoas interessadas. “A 
revolução tecnológica permite 
a continuidade da atividade ju-
risdicional e também tem pro-
porcionado aperfeiçoamentos 
com importantes ganhos de 
produtividade”, diz Fux.

SEGURANÇA
Os Balcões Virtuais das 

Unidades Judiciais do 1º Grau 
do Tribunal Regional Federal 
da 1a Região (TRF1) começa-
ram a operar em 22 de março. 
E, até o dia 8 de abril, foram 
realizados 30.048 atendimen-
tos - média de mais de 2,5 mil 
pessoas atendidas em cada 
um dos 11 dias úteis. Só a 6a 
Vara da Seção Judiciária do 
Amazonas realizou 699 aten-
dimentos, com uma média de 
39 por dia. O TRF1 tem, em 
sua estrutura, 294 varas fede-
rais em 93 cidades distribuí-
das por 13 estados. (Agência 
CNJ de Notícias)
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O Rotary Club de Barretos 
finalizou o mês de abril doando 
2.932 toneladas de alimentos 
arrecadados em campanha num 
supermercado na cidade.

De acordo com o presidente, 
Paulo Mazer, a campanha foi rea-

Rotary e Extra doam quase 3 toneladas de alimentos em abril
lizada durante todo o mês de abril 
no Extra Hiper e envolveu clien-
tes e funcionários. Os alimen-
tos componentes da cesta básica 
como arroz, macarrão, farinha de 
trigo, açúcar, óleo e café, além de 
outros produtos, foram entregues 

para o Instituto Cesalpina.
Segundo o presidente da en-

tidade, Carlos Antônio Ferreira, 
a pandemia afetou a renda das 

famílias mais pobres e que agora 
passam por sérias dificuldades. 
“Os alimentos recebidos a gen-
te monta as cestas e doa para as 

famílias necessitadas”, disse Fer-
reira. Atualmente o Instituto Ce-
salpina atende aproximadamente 
150 famílias.

A parceria entre Rotary e 
Grupo Pão de Açúcar acontece 
em todo o Brasil há quase uma 
década.


