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É FAKE NEWS: NÃO FOI A COCA COLA QUE VESTIU O PAPAI NOEL DE VERMELHO - A doutora Shirlei Miranda Camargo, professora tutora 
do curso de Gestão Comercial do Centro Universitário Internacional Uninter, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, de uma forma leve e 
curiosa com a chegada das tradicionais festas de final de ano: Natal e Ano Novo. Para relaxar. EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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Último Bazar 
Solidário já 

começou no North 
Shopping Barretos

A solidariedade é uma atitude 
que nunca sai de moda e que, mais 
do que nunca, está no auge nos 
tempos atuais. Por isso, o North 
Shopping Barretos neste ano am-
pliou a realização de Bazares Soli-
dários de Natal e abriu seu privile-
giado espaço para que um número 
ainda maior de entidades possa 
vender produtos e artesanatos, a 
preços convidativos, e consiga ter 
uma verba extra tão importante nes-
te final de ano atípico. Quem está 
ocupando o espaço até o dia 31  de 
dezembro é a Fundação Padre Ga-
briel. Já passaram pelo local a Igre-
ja do Bom Jesus, Igreja São João 
Batista e o Clube das Mãezinhas. 
Para prestigiar a entidade, basta dar 
uma chance ao  bazar, comprando 
um dos presentes de final de ano 
até o dia 31 de dezembro. É o North 
Shopping Barretos, mais uma vez, 
exercendo sua responsabilidade 
social, atitude que se fez presente 
ao longo desses 10 anos.
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Equipe de montagem da decoração natalina 
comemora reconhecimento do público

A equipe da Associação Os 
Independentes, responsável 
pela montagem da decoração 
natalina no Parque do Peão, 
está recebendo muitos elogios 
e comentários positivos sobre 
o resultado do trabalho, que é 
um dos “cartões postais” de 
Barretos nos finais de ano.

A decoração de Natal do 
Parque do Peão, que conta com 
o apoio do SICREDI, inclui a 
Roseta, o Monumento ao Peão, 
jardins, postes, coqueiros e can-
teiros da entrada do complexo, 

que receberam mais de 15 mil 
metros de cabos com luzes de 
led e decoração especial para 
garantir o clima natalino.

“Estamos proporcionan-
do esse atrativo para a po-
pulação como uma forma de 
espalhar uma mensagem de 
paz, união e amor que o Natal 
sempre nos traz. Passamos 
por tantos desafios este ano 
e é preciso renovar as espe-
ranças”, considera Jerônimo 
Luiz Muzetti, presidente de 
Os Independentes.

Hospital de Amor 
promove ação natalina 
com os colaboradores

O mês de dezembro traz 
consigo o espírito natalino. Com 
ele também aflora o sentimento 
de solidariedade em muitas pes-
soas e o desejo de decorar a casa 
para celebrar este tão aguardado 
período do ano.

Nesta ocasião, milhares 
de pessoas montam as conhe-
cidas árvores de Natal. Por 
isso, o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH) do Hos-
pital de Amor promove uma 
ação especial junto aos cola-
boradores da unidade adulta.

A iniciativa foi nomeada 
como ‘Memórias de Natal’ e 
tem como objetivo gerar um 
sentimento de gratidão e de boas 
lembranças, uma vez que devi-

do à pandemia, a tão aguardada 
ceia natalina será diferente.

Segundo Laura Nunes, coor-
denadora do GTH, a ação bus-
ca integrar as equipes e trazer o 
sentimento de pertencimento.

“Embora seja nosso últi-
mo evento, queremos que seja 
muito especial. Estamos muito 
felizes com a participação dos 
colaboradores. Ao todo, rece-
bemos mais de 200 fotos espe-
ciais que farão parte da decora-
ção da nossa árvore de Natal”, 
explicou a coordenadora.

A exposição das fotos fará 
parte da árvore oficial do Hos-
pital de Amor unidade adulta 
e poderá ser vista até janeiro 
de 2021.

Paula Lemos entrega comendas 
Ana Rosa e Chico Barretos

A vereadora e prefeita eleita da cidade, Paula Lemos, pro-
moveu a entrega para seus indicados das Comendas Ana Rosa 
e Chico Barreto. Os homenageados são os médicos Cristina 
Prata Amêndola e Daniel Grossi Marconi. Página 4

Movimento no comércio deve 
melhorar na próxima semana

Pagamento da segunda parcela do 13º vai melhorar vendas de Natal

O comércio de Barretos 
está funcionando em horário 
especial até às 22 horas, dentro 
da promoção de Natal, promo-
vida pela ACIB e Sincomércio. 
No comércio do calçadão, o 
movimento no período notur-

Diretoria do Rio das Pedras entrega 
quadras de Volêi e Futevolêi de Areia
Dentre as várias obras entre-

gues pela atual diretoria, talvez 
uma das mais esperadas pelos 
apaixonados pelo esporte, foi 
entregue no último dia 5 de de-
zembro: as quadras de volêi e fu-
tevôlei de areia. Em homenagem 
póstuma, uma das quadras rece-
beu o nome de Fábio José Ferrei-
ra (Fabinho) e a outra de Diego 
Rodrigues dos Santos. O espaço 
também possui arquibancada e 
uma área externa com mesas e 
bancos de concreto, churrasquei-
ra, pia, caixa térmica e duchas.

no está abaixo dos anos ante-
riores, porém, os empresários 
estão otimistas com a chegada 
do dia 20, data de pagamento 
da segunda parcela do 13º sa-
lário aos trabalhadores.

“Estamos otimistas e na reta 

final, na semana do Natal, deve-
rá haver um incremento nas ven-
das”, ponderou Roberto Arutim, 
presidente do Sincomércìo.

O calçadão já foi todo 
iluminado e a Praça Francis-
co Barreto está recebendo a 
iluminação em suas árvores, 
aproveitando o material do ano 
passado. A Catedral do Divino 
Espírito Santo também rece-
beu decoração especial.

Nos próximos dias, a pre-
feitura deverá entregar as 
obras de revitalização de toda 
a Praça Francisco Barreto, 
o que dará “outro brilho” à 
imagem natalina no centro da 
cidade. (Foto: Jânio Munhoz)

ABC LANÇA COLETÂNEA “ESCRITORES DE BARRETOS EM VERSO E PROSA” - A Academia Barretense de Cultura (ABC), através de seu Núcleo de Literatura, coordenado 
pela acadêmica, Aparecida Rosa Moro Carneiro, lança na próxima terça-feira, dia 22, às 20 horas, através de live pelo facebook, a coletânea ‘Escritores de Barretos em verso e prosa”. A 
obra é uma miscelânea literária, com tema livre, onde se encontra nos versos, sonetos, poemas e trovas e, na prosa, contos, crônicas, ensaios e histórias de vida. A organização da obra é 
de José Antônio Merenda. O livro, com 320 páginas, reúne 32 autores barretenses e poderá ser adquirido ao valor de R$ 30,00, com reservas pelo telefone (17) 99746-9472 (WhatsApp).
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

para a coluna.Contato: 
falecom@igorsorente.com.br

O PLANO DA PAULA
Paula Lemos (DEM) acredi-

ta que foi eleita por propor um 
novo plano de governo. Em en-
trevista para a Record TV contou 
que solicitou documentos para 
analisar a folha de pagamentos 
dos servidores. “Quero começar 
a gestão sem nenhum tipo de 
irregularidade”. A prefeita eleita 
contou que a Câmara aprovou 
orçamento com aumento de 
8% na arrecadação, porém, “isso 
não vai acontecer, porque esta-
mos vindo de um momento de 
recessão”. Explicou que os ve-
readores aprovaram sem saber 
se esta será a realidade, caso 
contrário não tem como iniciar 
a gestão. 

MUTIRÃO DE NATAL
Os vereadores de Barretos se 

reuniram em duas sessões ordi-
nárias em dezembro, nos dias 7 
e 14, e aprovaram 19 projetos de 
lei de autoria dos vereadores e do 
prefeito Guilherme Ávila (PSDB). 
As sessões foram um verdadeiro 
limpa pauta em forma de Muti-
rão de Natal.

RACHADINHA CAIPIRA 1
O sequestro de bens dos 

investigados na “Máfia dos Ho-
lerites” recaiu somente nos ser-
vidores do alto escalão político 
e hierárquico. A decisão do de-
sembargador deixou claro que 
os 109 suspeitos foram aliciados. 
Agora é preciso saber em quais 
condições os suspeitos foram co-
locados para aceitarem a partici-
pação no esquema.

RACHADINHA CAIPIRA 2
Guilherme Ávila (PSDB) diz 

que não compreende seu afas-
tamento do cargo do Executivo 
por ser autor da denúncia da 
“Máfia dos Holerites”. Analistas 
políticos defendem que o pre-
feito não está acima da lei e, por 
essa razão, não o coloca na po-
sição de não ser investigado.

NINHO DE RATOS
Jair Bolsonaro, em São 

Paulo, visitou um dos maiores 
entrepostos de alimentos do 
mundo, a Ceagesp. Descascou 
‘abacaxis’ e ‘pepinos’. Disse que 
enquanto for presidente, ne-
nhum rato vai sucatear e pri-
vatizar a Ceagesp. João Doria 
(PSDB) rebateu: “deve estar se 
referindo a si mesmo”.

DEPUTADO EM CAMPANHA
Itamar Borges (MDB), que é 

deputado estadual e natural de 
Santa Fé do Sul, transferiu o do-
micílio eleitoral para São José 
do Rio Preto. Agora faz cam-
panha para o também depu-
tado estadual, Carlão Pignatari 
(PSDB), para eleição à presidên-
cia da Assembleia Legislativa.

DEPUTADO IRRITADO 1
Rodrigo Maia (DEM) ficou ir-

ritado com declaração de Geni-

Ricardo Viveiros
Jornalista, professor e escritor, é doutor 

em Educação, Arte e História da 
Cultura pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e membro da Academia 
Paulista de Educação (APE).

PAINEL 
nho Zuliani (DEM), que propôs 
a inclusão de um termo de res-
ponsabilidade exigido pelo go-
verno para vacinar a população, 
na MP que trata da adesão do 
Brasil à aliança global pela vaci-
na igualitária contra a Covid-19.

DEPUTADO IRRITADO 2
Maia afirmou que “o relator 

não vai incluir esse retrocesso”. 
Zuliani é o relator da MP. Maia 
propôs que o governo apresen-
tasse uma emenda e tentasse 
ganhar o pedido no plenário.

CURSOS SUSPENSOS
Os cursos de enfermagem 

e biomedicina da FACISB fo-
ram suspensos pelo MEC, de 
acordo com portaria publicada 
no Diário Oficial da União. Já a 
Faculdades Integradas Soares 
de Oliveira teve suspenso o 
ingresso de novos alunos nos 
cursos de pós-graduação.

VERBA PARA UBS
Portaria do Ministério da 

Saúde de 10 de dezembro libe-
rou R$ 27.357,00 para estrutura-
ção e adequação dos ambien-
tes de assistência odontológica 
na Atenção Primária à Saúde e 
na Atenção Especializada da 
UBS Milton Baroni, localizada 
no bairro América.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nota do Ministério do De-

senvolvimento Regional desta-
ca que em outubro foi entregue 
em Barretos obra relacionada à 
mobilidade, desenvolvimento 
urbano e saneamento.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nota do Ministério do De-

senvolvimento Regional desta-
ca que em outubro foi entregue 
em Barretos obra relacionada à 
mobilidade, desenvolvimen-
to urbano e saneamento. Mas 
que obra é essa?

ESTENDEU A MÃO
Ex-prefeito, Emanoel Carva-

lho, garantiu que ajudará Paula 
Lemos (DEM) quando pedir sua 
opinião. “É uma menina que te-
nho relação estreita. Tenho um 
apreço muito grande”, revelou.

É Fake News: não foi a Coca Cola 
que vestiu o Papai Noel de vermelho

A doutora Shirlei Miranda Camargo, professora tutora do curso de Gestão Comercial do Centro 
Universitário Internacional Uninter, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, de uma forma leve e 
curiosa com a chegada das tradicionais festas de final de ano: Natal e Ano Novo. Para relaxar. Segue.

Em tempos de Fake News, 
resolvi investigar um mito 
que é contado nas aulas de 
marketing e comunicação há 
muitos anos: que foi a Coca 
Cola que vestiu o Papai Noel 
de vermelho.

Para tanto, entrei no site da 
própria Coca Cola e descobri que 
NÃO.  Eles afirmam que, antes 
mesmo da Coca Cola ser criada, 
já havia registros do Papai Noel 
usando roupas vermelhas.

Contudo, o que a marca 
fez foi contribuir com a cons-
trução da imagem do Bom 
Velhinho bonachão e fofo, 
como conhecemos hoje. An-
tes, ele era retratado de várias 
maneiras: alto e magro; baixo 
e elfo; distinto e intelectual e 
até assustador.

Foi em 1931 que a Coca 

Entre perder e ganhar
Franz Kafka, que nasceu ju-

deu no antigo Império Austro-
-Húngaro, depois Tchecoslová-
quia e hoje República Tcheca, 
foi um escritor de língua alemã 
(embora dominasse o idioma 
tcheco), autor de romances e 
contos que o tornaram reconhe-
cido entre os mais influentes 
literatos do século 20.

Kafka é respeitado pelo 
estilo único de sua escrita, 
por seus temas e padrões que 
abordam alienações, brutali-
dade física e psicológica.

Nas suas obras estão pre-
sentes conflitos entre pais e fi-
lhos. Os seus personagens têm 
missões aterrorizantes, como 
labirintos burocráticos e trans-
formações místicas. Existe em 
vários idiomas o termo “kafkia-
no”, que remete a algo compli-
cado, duro e surreal, consoante 
ao retratado em suas obras.

Como a vida é mágica, um 
ano antes de sua prematura 
morte aos 40 anos, o talentoso 
escritor viveu uma experiência 
singular e bem diferente de 
tudo o que criou e nos deixou 
em suas muitas cartas e livros.

Passeando pelo verde do 
parque de Steglitz, no sudoes-

te de Berlim (Alemanha), en-
controu uma menina choran-
do porque havia perdido sua 
boneca. Kafka, sensibilizado, 
ofereceu ajuda para encontrar 
a boneca, combinou um en-
contro com a pequena no dia 
seguinte no mesmo lugar.

Não tendo encontrado o 
objeto perdido, ele escreveu 
uma carta como se fosse a 
boneca e, quando se encontra-
ram, leu para a menina. A car-
ta dizia: “Por favor, não chore 
por mim, parti numa viagem 
para ver o mundo”.

Durante três semanas, Kaf-
ka entregou à menina, de modo 
regular, outras cartas que narra-
vam as peripécias da boneca em 
todos os cantos do mundo: Lon-
dres, Paris, Madagascar. Tudo 
para que a pequena esquecesse 
a grande tristeza da perda, que o 
havia sensibilizado.

Esta delicada história foi 
publicada em alguns jornais e 
inspirou um livro do espanhol 
JordiSierra i Fabra, “Kafka e a 
Boneca Viajante”, no qual o jor-
nalista e escritor catalão imagina 
como teriam sido as conversas e 
o conteúdo das cartas do tcheco.

Interessante comentar que 

Fabra escreve livros infantis 
de grande sucesso, já traduzi-
dos para mais de uma dezena 
de idiomas, e tem uma histó-
ria pessoal marcada por triste-
zas. Gago, sofreu bullyng na 
escola, foi vítima de acidentes 
e de perseguição política na 
ditadura franquista.

Voltando a Kafka, por fim, 
o escritor presenteou a menina 
com uma outra boneca. Claro, 
diferente da original. Uma car-
ta anexa explicava: “Minhas 
viagens me transformaram...”.

Anos depois, a garota en-
controu uma carta enfiada 
numa abertura escondida da 
boneca substituta, que ela ha-
via aprendido a gostar. O bi-
lhete dizia: “Tudo que você 
ama, você eventualmente per-
derá, mas, no fim, o amor re-
tornará em forma diferente”.

Sempre pensamos nas 
amadas pessoas que nos dei-
xaram: avós, pais, tios, filhos, 
netos. Entretanto, devemos 
pensar também nas que a vida 
nos deu depois das perdas, em 
especial, os novos amigos que 
conquistamos.

Em geral, você guarda 
para sempre as amizades da 
infância e da juventude. Além 
de manter o conquistado no 
passado, é importante conse-
guir fazer novos amigos tam-
bém na maturidade.

A pandemia da Covid-19 
tem nos tomado parte dessa 
gente amada. Ninguém subs-
titui ninguém. Mas, tenho 
certeza, o amor é uma espécie 
de renovação do sentimento 
em relação a quem perdemos. 
Um tipo de amor que renasce 
em nossos corações e mentes 
a cada nova amizade.

Algo assim como o que 
motivou Kafka, aparentemen-
te uma pessoa fria e amarga, a 

ser tão terno e doce com aquela 
menina que perdeu sua boneca.

Facundo Cabral, compo-
sitor e escritor argentino, de 
juventude muito sofrida e que 
morreu assassinado após um 
show na Guatemala, disse so-
bre as pessoas que se foram: 
“Você não perdeu nada, quem 
morreu apenas se adiantou a 
nós, porque para lá iremos to-
dos. Além disso, o melhor dele, 
o amor, segue em seu coração”.

Que bom gostar das pes-
soas e poder acreditar que elas 
também gostam de nós. Ajuda 
a enfrentar esses tempos tão 
cinzentos de mortes que cau-
sam eterna saudade.

Entre perder e ganhar, estão 
as típicas emoções “kafkianas” 
dos arquétipos que transitam 
pelos obscuros labirintos po-
líticos, mas há também as que 
nos permitem a esperançosa 
crença na felicidade.

Cola contratou o artista sue-
co-americano Haddon Sun-
dblom para pintar o Papai 
Noel em seus anúncios de Na-
tal. A partir de então, a ima-
gem cativou o público e se es-
palhou pelo mundo, mudando 
a percepção de como seria um 
Papai Noel, para sempre.

Claro, desde então, muita 
coisa mudou e neste ano até 
vemos uma importante empre-
sa de cosméticos trazendo um 
Papai Noel negro. E porque 
não? A representatividade das 
diferentes etnias precisa ser 
debatida urgentemente, inclu-
sive passando pelo Papai Noel.

Também poderíamos pen-
sar em um Papai Noel mais 
magro em tempos de altas 
taxas de colesterol e aumento 
do diabetes; ou em uma Ma-

mãe Noel mais empoderada 
e não apenas atuando como 
coadjuvante.

Enfim, a ideia não é apagar 
do mapa o nosso conhecido Pa-
pai Noel, mas sim suscitar im-
portantes reflexões, pois este é 
também papel do marketing.

Contudo, independente-
mente das características fí-

sicas do Papai Noel, o impor-
tante é que cada vez mais ele 
não só represente uma data 
comercial e um símbolo do 
consumismo, mas também, 
que ajude a construir o espí-
rito natalino que surge nesta 
época, com amor, solidarieda-
de, alegria e, principalmente, 
com tolerância.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Que a gente perca tudo: A hora...Os dentes...A razão, em alguns momentos...O sono...Os sapatos...As roupas...O cabelo...Qualquer coisa! Menos os sonhos e a alegria de viver!” (Ana Nunes)

Parabéns e muitos anos de vida para Celeste Cavalheiro 
que completa idade nova neste sábado (19). A comemoração 

acontece ao lado de amigos, familiares e do maridão 
Vainer Pacheco (foto). Felicidades Celeste!

Férias com direito a muitos passeios, gastronomia local farta, 
vão marcar os dias de descanso de Fernando Gomes e Marcelo 

Di Simoni. O click foi em Trancoso na Bahia. Aproveitem!

Parabéns ao casal Laércio e Simone Tedesco que completaram 18 
anos de casado, Bodas de Turquesa, no último dia (16). E para com-
pletar toda essa felicidade o casal foi presenteado com a mais bela 

das joias, sua filha Vitória Silva Tedesco de 9 anos. Felicidades!

No próximo dia (21) a comemoração será em torno de Mirian 
Ferreira da Silva. A empresária do ramo de aluguel de trajes 
masculino, será muito cumprimentada por amigos, clientes, 

familiares e pelo filhão Luís César. Parabéns Mirian!

Hoje, sexta-feira (18), tem comemoração para 
Lucas Alexandre que completa 13 anos de vida. A festa 

será ao lado dos pais Willian e Luciana, da irmã Geovana, 
além dos amigos e familiares.  Parabéns Lucas!

Destaque para a 
empresária e pro-
tetora de animais, 
Rosário Noris, que 
recebeu a Comen-
da Ana Rosa, por 
relevante contri-
buição na cidade, 
em favor da causa 
de animais aban-
donados e que so-
freram maus tratos. 
O propositor da 
Comenda foi o ve-
reador Aparecido 
Cipriano. Na foto 
Rosário também 
está acompanhada 
da vereadora e pre-
feita eleita Paula 
Lemos. Parabéns 
Rosário, homena-
gem merecida.

O sábado (19), vai ser dia 
foi de festa e comemora-

ção para Débora Oliveira. 
Ela, que atualmente está 

encarando os desafios de 
bike, será muito cumpri-

mentada por amigos e 
familiares. O carinho espe-
cial fica por conta do mari-

do Sebastião Carlos e das 
filhas Júlia e Sophia (foto). 

Tudo de bom Débora!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente 
para esta coluna. (e-mail: aquinojose@zipmail.com.br)

PAULA QUER COLOCAR ORDEM NA CASA
A prefeita eleita Paula Lemos (DEM) reconhece que a situação fi-

nanceira do município exige uma atenção especial.  Conforme prega-
va em sua campanha eleitoral, “estamos vindo prá colocar ordem na 
casa”. Segundo a atual vereadora, “infelizmente há uma demonstração 
evidente de ausência de ordem”.

A DIFICULDADE VEM AÍ, PREFEITA
O vereador Aparecido Cipriano (PP) notou até que o semblante 

da vereadora Paula Lemos (DEM) estava mais pesado. “Ela sabe que 
está pegando uma responsabilidade muito difícil”, previu o edil sobre 
o mandato da prefeita eleita. E concluiu: “algumas situações difíceis 
estão sendo deixadas prá ela”.

UMA NOVA PREFEITURA E RODOVIÁRIA
A construção de nova rodoviária à beira da rodovia e em seu lugar 

a edificação de um prédio de uns 5 andares para abrigar a prefeitura, 
secretarias e departamentos municipais, foram sugeridos pelo ex-pre-
feito Uebe Rezeck (MDB). Ele também defendeu a transferência da 
Secretaria da Educação para o prédio do antigo Vocacional, onde fun-
ciona atualmente a Saúde.

MÉDICO DESCARTA SECRETARIA
O médico Uebe Rezeck garantiu que não vai assumir nenhuma 

secretaria na próxima gestão municipal. Revelou que conversa com a 
Paula Lemos (DEM) toda a semana e está à disposição para ajudar no 
que for preciso.

PREFEITO NÃO ERRA SOZINHO
Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador 

Kapetinha (PP) comentou: “Prefeito não erra sozinho. Ele erra com a 
conivência de alguém. E esse alguém, chama-se vereador”.

NÃO TIRA O CHAPÉU, MAS RECONHECE O MÉRITO
O vereador Kapetinha (PP) afirmou que nunca tirou o chapéu para 

o prefeito Guilherme Ávila (PSDB). Porém, o edil reconhece a aten-
ção do chefe do executivo ao Tiro de Guerra de Barretos.

BIÊNIO DE ATRIBULAÇÃO NA CAMARA
Os dois últimos anos foram muito difíceis para os vereadores, ava-

liou o experiente Paulo Correa (PR).

POLÍTICA E REZA NA AGENDA DE GABRIEL
Na sexta-feira (11) o vereador eleito, Gabriel Uchida (DEM) 

acompanhou o encontro de produtores com o Ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, no Sindicato Rural do Vale do Rio Grande. No 
domingo (13), participou da inauguração do Ponto de Peregrinação de 
Ciclistas, no distrito de Adolfo Pinto.

ADIAR AS SANÇÕES POR CAUSA DO COVID-19
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador Carlão do 

Basquete (PSD), que pede ao prefeito para postergar a aplicação de 
sanções previstas no Código de Posturas do Município, durante a pan-
demia do coronavírus.

APROVADA AS CONTAS DA SAÚDE
A prestação de contas de outubro do Fundo Municipal da Saúde foi 

aprovada pela Câmara Municipal, na sessão da última segunda-feira.

BALANCETES DO INSTITUTO FORAM REJEITADOS
Foram rejeitados pela Câmara os balancetes de maio a setembro, 

encaminhados pelo Instituto da Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais.

O TRIO QUE REPRESENTA O LEGISLATIVO
A Comissão Representativa da Câmara Municipal de Barretos durante 

o recesso parlamentar até dia 31 está formada pelos vereadores Aparecido 
Cipriano (PP), Nestor Leonel (DEM) e Betinho da Comunidade (PSDB).

LADRÕES INVADIRAM A PREFEITURA
Na madrugada do dia 26 de agosto de 1.998, ladrões invadiram a 

Prefeitura de Barretos. Os gatunos arrombaram o caixa eletrônico do 
Banespa e o cofre da tesouraria. Levaram R$ 1 mil em dinheiro, filma-
dora e uma calculadora.

A INSTALAÇÃO DO SESC EM BARRETOS
A instalação de uma unidade do SESC em Barretos dependia da 

escolha de uma área adequada para o empreendimento, dizia Roberto 
Arutim, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, em agosto de 
1.998.

EM TEMPOS DE AGUACEIROS POLÍTICOS...
...”cuidado com relâmpagos, vendavais e, principalmente, enxur-

rada”.

Criada na atual gestão, Secretaria de Defesa Civil apresenta 
veículos, materiais e equipamentos adquiridos para sua estruturação

Antes na condição de Coor-
denadoria, a Secretaria Muni-
cipal de Defesa Civil, criada 
pela atual gestão em 19 de abril 
de 2017, apresentou na última 
quarta-feira (16), materiais e 
equipamentos conseguidos e 
adquiridos durante a atual ges-
tão na prefeitura de Barretos.

Foram recuperados três 
veículos pertencentes à fro-
ta, e conquistados por doação 
dois veículos, sendo um Corsa 
Sedam, através da Secretária 
Estadual da Policia Cientifica, 
e um Pálio, do Incra, através 
do Corpo de Bombeiros.

Também foram conquista-
das três roupas de combate a in-
cêndio, e foram adquiridas duas 
motos serra, dois assopradores, 
um Kit Cipa, duas malas de pri-
meiros socorros, cinco capa-
cetes protetivos, três lanternas, 
duas garrafas térmicas de água, 
duas roupas para retirada de en-
xames de abelhas.

Além disso, foram con-
seguidos por doação, junto a 
Defesa Civil Estadual,  três 
cantis de água, duas capas de 

chuva, duas bombas costais, 
dois pares de luvas anti-fogo, 
cinco abafadores, quatro fa-
cões de corte.

“Há ainda muitos materiais 
e equipamentos para ser con-
seguidos para o patrimônio da 
Defesa Civil Municipal, man-
tendo-a estruturada para pres-
tação de serviços junto ao ci-
dadão”, afirmou o secretário 
municipal de Defesa Civil, 
Manoel Messias Santos Neto.

ATUAÇÃO
A Secretaria Municipal de 

Defesa Civil atua em várias 
frentes orientando a popula-
ção. Entre as ações, uma das 
mais relevantes executadas, 
foi acionar o Ministério Pú-
blico, Defensoria e OAB so-
bre o risco crescente no trecho 
da rua 24 entre as avenidas 11 
e 13, onde as obras da Fundo 
de Vale estavam paralisadas 
devido ação judicial.

“Ali havia um grande risco 
de um dano muito grande, mas 
a questão foi resolvida, a ponte 
reconstruída sobre o Córrego 
do Aleixo e o tráfego libera-

do”, lembrou o secretário.
O combate a incêndio em 

vários pontos da cidade e 
zona rural, interdição de imó-
veis condenados, ações envol-
vendo queda de árvores, com 
intervenções e desobstruções 
realizadas pelos bombeiros 
municipais que fazem parte 
da Defesa Civil, estão entre os 
serviços realizados.

Outro fato que chamou a 
atenção foi uma simulação de 
vazamento de gás amônia, nas 
proximidades da Santa Casa, 
que contou com a participação 
do SAMU, Bombeiros Milita-
res, Santa Casa, Secretaria de 
Ordem Pública e alunos da Fa-

culdade de Medicina.
“Foi uma simulação muito 

importante para dimensionar-
mos o que fazer numa ocor-
rência deste tipo”, observou 
Manoel Messias. O secretário 
destacou, também, a participa-
ção em seminários, na simula-
ção de segurança realizada pelo 
Tiro de Guerra na prefeitura e o 
trabalho da Defesa Civil na vin-
da da Esquadrilha da Fumaça.

Naquela oportunidade, a 
esquadrilha fez uma apresen-
tação no Aeroporto Chafei 
Amsei, que levou milhares de 
pessoas ao aeroporto e adja-
cências, espetáculo que agra-
dou muito o publico presente.

Conselho da Alimentação Escolar reúne-se na secretaria de Educação

As conselheiras Kátia Dor-
neles e Carla Correa, acompa-
nhadas da nutricionista, Mariana 
Abreu Silva, da professora Eli-
zangela Sanches e da secretaria 
municipal de Educação,Valéria 
Recco, reuniram-se na última 
quarta-feira (16), para verifica-
ção das ações do setor de alimen-

tação escolar neste ano e a apre-
sentação do planejamento para o 
início do próximo ano escolar.

O encontro, realizado na 
sede da Secretaria Municipal 
de Educação, fundamentou-se 
na necessidade de verificar os 
dados referentes a entrega dos 
kits de alimentação escolar que 

cada família recebeu em 2020, 
em virtude dos isolamentos 
exigidos pelo protocolo sanitá-
rio de contenção do COVID-19 
e, de acordo com as orientações 
do FNDE/PNAE.

A entrega dos kits de ali-
mentação escolar facilitou a 
continuidade da oferta dos 
serviços alimentares mesmo 
em período de pandemia, des-
de a aquisição dos produtos 
da agricultura familiar até a 
chegada dos alimentos nas re-
sidências dos estudantes.

O setor de Alimentação Es-
colar entregou em abril, 737 
kits; em maio, 2405; em junho, 
1290; em julho, 1755; em agos-
to, 1295; em setembro, 1545; em 
outubro, 1110; em novembro, 
1975; contemplando 12.112 kits 
de alimentação escolar distribuí-

dos nesse período.
“Procuramos deixar tudo 

pronto para garantir que a 
qualidade da Merenda Esco-
lar possa continuar com ín-
dices de satisfação, controle 
e eficácia no próximo ano”, 
afirmou Valéria Recco,

O Conselho de Alimentação 
Escolar é um órgão colegiado de 
caráter fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, 
e têm como principal função ze-
lar pela concretização da alimen-
tação escolar de qualidade, por 
meio da fiscalização dos recursos 
públicos repassados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, que complementa 
o recurso dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, para a exe-
cução do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

Vereadora e prefeita eleita, Paula lemos promove 
entrega das comendas Ana Rosa e Chico Barretos
Médicos do corpo clínico do Hospital de Amor receberam homenagem no Ircad Barretos

Paula Lemos (DEM), ve-
readora e prefeita eleita da ci-
dade, promoveu a entrega para 
seus indicados das Comendas 
Ana Rosa e Chico Barreto.

Instituídas em 2007, as co-
mendas têm os nomes do casal 
da família Barreto, fundado-
res e doadores do patrimônio 
para o Divino Espírito Santo 
do qual originou Barretos.

As comendas Ana Rosa e 
Chico Barreto são entregues 
quadrienalmente sempre no 
último ano das legislaturas pe-

los vereadores. Assim, cada 
vereador indica um homem e 
uma mulher para receberem a 
honraria do Poder Legislativo.

Paula Lemos indicou os 
nomes dos médicos dra. Cris-
tina Prata Amêndola e dr. Da-
niel Grossi Marconi como 
merecedores da comenda, que 
foi entregue na última quarta-
-feira (16), na sede do Ircad 
Brasil, no bairro Paulo Prata.

“A médica Dra. Cristina 
é a herdeira natural da mis-
são transformadora dos avós, 

Dr. Paulo Prata e Dra. Scyl-
la Duarte Prata que, por meio 
de uma vocação, fizeram do 
Hospital de Amor um comple-
xo de amor à vida” afirmou.

Já em relação ao Dr. Da-
niel, Paula destacou que ele 
fez de uma experiência pró-
pria, um dom para servir ao 
próximo. “O Dr. Daniel é um 
iluminado, pois a partir de 
uma realidade pessoal, pro-
move a transformação na vida 
das pessoas e, ao ler a sua bio-
grafia, é impossível não se 

emocionar”, concluiu.
A entrega das homenagens 

foi prestigiada pelos familia-
res dos homenageados, além 
do padre Costanti Gualdi, da 
Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário, e das irmãs Maria 
Bernardette e Marta Melo da 
Silva, do Educandário Sagra-
dos Corações, e do advogado 
Renê Radaelli de Figueiredo, 
esposo da prefeita eleita.
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A equipe da Associação Os 
Independentes, responsável 
pela montagem da decoração 
natalina no Parque do Peão, 
exposta desde o dia 5 de de-
zembro, está recebendo muitos 
elogios e comentários positivos 
sobre o resultado do trabalho, 
que é um dos “cartões postais” 
de Barretos nos finais de ano.

De acordo com Cacau Alei-
xo, que atua na montagem da 
decoração desde a primeira edi-
ção, o trabalho é realizado em 
conjunto com todos os partici-
pantes, que sugerem e avaliam 
as possibilidades decorativas.

“Partimos de uma ideia, 
pensamos como pode ser de-
senvolvida e acompanhamos 
todos os passos. Agora que a 
decoração está pronta, dá para 
ver como ficou bonita. Todo 
mundo que a vê fica encanta-
do. As pessoas dizem que está 
muito linda!”, diz Cacau.

Em meio a um período de 
tentativa de retomada depois 
da pior crise já enfrentada por 
causa da necessidade de isola-
mento social, os restaurantes, 
bares e lanchonetes do Estado 
de São Paulo receberão mais 
um duro golpe com o provável 
aumento tributário relacionado 
ao ICMS já no início de 2021.

A apuração desse tributo 
passará a ser realizada me-
diante a aplicação do per-
centual de 3,69% (antes, era 
de 3,2%), o que representa o 
aumento de 15,31% no valor.

“O governo do Estado de 
São Paulo publicou recente-
mente diversos decretos alte-
rando a legislação do ICMS, 
com a finalidade de aumentar 
a arrecadação do imposto, para 
superar o rombo ocasionado 
pela crise. São medidas de ajus-
te fiscal para equilíbrio das con-
tas públicas, em face da pan-
demia do Covid-19. Contudo, 
existem vários desses decretos 

que representarão aumentos 
desse tributo, complicando ain-
da mais as finanças das empre-
sas”, explica o diretor tributário 
da Confirp Consultoria Contá-
bil, Welinton Mota.

O diretor da Confirp deta-
lha que, com o decreto, normas 
que conferem benefício tam-
bém foram impactadas como, 
por exemplo, o decreto nº 
51.597/2007, referente a opção 
por regime de tributação dife-
renciado para o segmento de 
fornecimento de alimentação, 
tal como a de bar, restaurante, 
lanchonete, pastelaria, casa de 
chá, de suco, de doces e sal-
gados, cafeteria ou sorveteria, 
bem como as empresas prepa-
radoras de refeições coletivas.

Esses estabelecimentos 
continuam tendo opção pelo 
regime de tributação diverso, 
contudo, passarão a apurar o 
imposto devido mensalmente 
mediante a aplicação do per-
centual de 3,69% (antes, era 

de 3,2%) sobre a receita bruta 
auferida no período, em subs-
tituição ao regime de apuração 
do ICMS (débito e crédito). 
Ou seja, um aumento no valor 
desse imposto de 15,31%

“Por mais que em um pri-
meiro momento não pareça rele-
vante, em situação de crise isso 
se mostra um novo complicador. 
Outro ponto é que certamente 
em muitos casos os referidos es-
tabelecimentos repassarão esse 
aumento para o consumidor, 
encarecendo o custo das refei-
ções”, analisa Welinton Mota.

Essa majoração está pre-
vista para vigorar por dois 
anos, ou seja, até 15 de janeiro 
de 2023, segundo o Decreto 
Estadual/SP n° 65.255/2020 
(DOE de 16.10.2020).

“Resta saber se daqui dois 
anos o governo vai publicar 
novo decreto restabelecendo 
as alíquotas anteriores, fato 
que ainda é incerto”, pondera 
Welinton Mota.

As festas de fim de ano, diante 
da gravidade de uma pandemia, 
ganharão novos ares em 2020. 
As famílias precisarão conciliar 
o encontro afetivo com medidas 
de proteção e isolamento. No 
caso do convívio com idosos, a 
preocupação deve ser redobrada.

A médica Simone Henri-
ques acredita que, com todos 
os cuidados exigidos, as reu-

niões familiares não deixem 
de acontecer.

“Por serem momentos simbó-
licos das famílias, as festas de fim 
de ano não devem ser anuladas. 
É importante que a família cele-
bre, que esteja reunida. Alguns 
cuidados devem ser tomados 
para tal, como uso de máscaras 
e evitar número grande de pes-
soas presentes. O mais adequado 

é restringir o encontro a núcleos 
menores”, aconselha a médica.

A especialista destaca a 
importância do fortalecimen-
to dos vínculos afetivos e 
da convivência para a saúde 
mental dos idosos.

“A manutenção desses 
vínculos é um dos fatores de 
estímulo à cognição”, acres-
centa a médica.

O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(17) que manterá o retorno 
gradual às aulas presenciais 
para o ano letivo de 2021. O 
decreto que autoriza a retoma-
da das aulas em todas as fases 
do Plano São Paulo e regula-
menta as regras será publica-
do nesta sexta-feira (18).

“A decisão para manter es-
colas abertas é embasada em 
experiências internacionais e 
nacionais e tem como obje-
tivo garantir a segurança dos 
alunos, dos professores e dos 
funcionários da rede pública 
e privada de ensino, além do 
desenvolvimento cognitivo e 
socioemocional de milhões de 
crianças e adolescentes do Es-
tado de São Paulo”, afirmou o 
governador.

O retorno ocorrerá de for-
ma regionalizada, de acordo 
com os Departamento Re-
gionais da Saúde, obedecen-
do aos critérios de segurança 

estabelecidos pelo Centro de 
Contingência do Coronavírus.

“A escola não pode mais 
fechar. Neste momento de 
pandemia, as famílias preci-
sam entender sobre o quanto 
é cada vez mais fundamental 
e importante ter os seus filhos 
frequentando a escola. Para 
continuarem a aprendizagem 
e serem acolhidos em vários 
aspectos. Principalmente, 
emocionalmente”, destaca o 
secretário da Educação de São 
Paulo, Rossieli Soares.

Se uma área estiver nas 
fases vermelha ou laranja do 
Plano São Paulo, as escolas da 
educação básica, que atendem 
alunos da educação infantil 
até o ensino médio, poderão 
receber diariamente até 35% 
dos alunos matriculados.

Na fase amarela, elas fi-
cam autorizadas a atender até 
70% dos estudantes; e na fase 
verde, até 100%. Os protoco-
los sanitários devem ser cum-

pridos em todas as fases.
Já as instituições de ensi-

no superior poderão funcionar 
na fase amarela com até 35% 
das matrículas, e na fase ver-
de, com até 70%. Nas etapas 
vermelha e laranja, elas não 
estão autorizadas a funcionar. 
Cursos superiores específicos 
da área médica têm o retorno 
presencial autorizado em to-
das as fases do plano.

As instituições de ensino de 
todas as redes deverão aderir e 
alimentar o Sistema de Mo-
nitoramento da Secretaria de 
Educação para que a abertura 
das unidades seja autorizada. 
A medida garante monitora-
mento centralizado da reto-
mada da educação, para que a 
abertura de escolas ocorra de 
forma segura e responsável.

O último dia do ano letivo 
deste ano será no dia 23 de de-
zembro e as aulas nas escolas 
estaduais, em 2021, terão iní-
cio no dia 1º de fevereiro.

Equipe de montagem da decoração natalina comemora reconhecimento do público
Os profissionais de Os Independentes que montaram o cenário de Natal no Parque do Peão, disponível desde o início do mês, afirmam receber muitos comentários positivos e elogios

Monumento ao Peão, 
o Jeromão, também 
ganhou iluminação 
especial. Crédito: 
André Monteiro

Para Joaquim dos Santos, 
que cuida da jardinagem do 
Parque do Peão e que trabalhou 
juntamente com o irmão Auré-
lio e com o filho Diego na mon-
tagem da decoração natalina, o 
trabalho foi muito gratificante.

“É o primeiro ano que tra-
balho na montagem juntamen-
te com o meu irmão e com o 
meu filho e neste processo 
compartilhamos as idéias o 
tempo todo com a equipe. É 
bacana ver como ficou boni-
ta e agora ouvimos as pessoas 
dizendo que estão admiradas. 
O trabalho ficou uma beleza 
mesmo”, afirma Santos.

O eletricista Roberto Nu-
nes da Silva, que também 
atuou na preparação e monta-
gem da decoração de Natal no 
Parque do Peão, afirma que o 
trabalho é muito gratificante. 
“Fazemos com muito carinho 
e fico muito feliz em ver que 

as pessoas gostaram e ficam 
elogiando”, diz.

Já Francisco de Assis Nu-
nes da Silva, da equipe de ele-
tricistas, que também faz par-
te do grupo responsável pela 
montagem, o trabalho é praze-
roso e continua sendo realiza-
do mesmo após a inauguração 
do espaço para o público.

“É gostoso e a cada ano 
vem crescendo. Começamos 
somente com a estátua do Je-
romão [Monumento ao Peão], 
depois chegou até a Roseta e 
agora está com toda essa di-
mensão. O pessoal elogia bas-
tante e todo dia fazemos a ma-
nutenção, substituindo o que 
queima para ficar sempre mui-
to bonito. Agora precisamos 
melhorar a cada ano, vamos 
renovar sempre”, afirma Silva.

DECORAÇÃO
A decoração de Natal do 

Parque do Peão, que conta 

com o apoio do SICREDI, in-
clui a Roseta, o Monumento 
ao Peão, jardins, postes, co-
queiros e canteiros da entrada 
do complexo, que receberam 
mais de 15 mil metros de ca-
bos com luzes de led e deco-
ração especial para garantir o 
clima natalino.

Há, também, três pai-
néis com cerca de 40 metros 
quadrados que projetam um 
presépio. O local recebe vi-
sitantes até 22 horas com a 
presença de foodtrucks, que 
funcionam diariamente a par-
tir das 19 horas.

“Estamos proporcionando 

esse atrativo para a população 
como uma forma de espalhar 
uma mensagem de paz, união 
e amor que o Natal sempre nos 
traz. Passamos por tantos desa-
fios este ano e é preciso renovar 
as esperanças”, considera Jerô-
nimo Luiz Muzetti, presidente 
de Os Independentes.

ICMS de restaurantes, lanchonetes e 
bares aumentará 15,31% em São Paulo

Médica alerta para os cuidados 
com idosos nas festas de fim de ano

Governo de São Paulo mantém volta às aulas 
presenciais para o ano letivo de 2021 e define regras
Escolas de educação básica poderão retomar as aulas em todas as fases 

do Plano São Paulo; protocolos de segurança devem ser adotados
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O novo boletim do Diee-
se, divulgado na semana pas-
sada, mostra que o trabalho 
intermitente não criou novos 
postos de trabalho, nem re-
duziu o desemprego. Para 
piorar, boa parte desses con-
tratos resultaram numa renda 
menor a um salário mínimo.

A modalidade do traba-
lho intermitente foi criada 
em 2017, pela “reforma” tra-
balhista do governo Michel 
Temer (MDB), caracterizada 
pela ausência de jornada fixa, 
sem a previsão de dias ou ho-
ras mínimas de trabalho. Para 
o diretor técnico do Dieese, 
Fausto Augusto Júnior, o estu-
do notou e ressaltou os pontos 
negativos para os trabalhado-
res inseridos nesse regime.

O boletim do Dieese 
lembra que os defensores 
da reforma alegavam que 
os contratos intermitentes 
poderiam gerar milhões de 
novos postos de trabalho. 
Porém, ao final de 2018, ha-
via 62 mil vínculos intermi-
tentes ativos.

Em 2019, foram mais 168 
mil vínculos intermitentes, 
dos quais 121 mil duraram 
pelo menos até o final do 
ano. Já os dados até outubro 
de 2020 indicam 210 mil 
vínculos intermitentes, o que 
corresponde a 0,44% do total 
de vínculos formais.

“As informações relacio-
nadas ao emprego de 2019 
mostram que, assim como 
ocorreu em 2018, muitos dos 
contratos passaram boa parte 
do ano engavetados, ou seja, 
geraram pouco ou nenhum 
trabalho e renda, e a ren-
da gerada foi muito baixa“, 
aponta o boletim do Dieese.

SEM RENDA
Entre os vínculos admiti-

dos em 2019, 22% não tive-
ram renda. Ou seja, um em 
cada cinco contratos inter-
mitentes não gerou qualquer 
tipo de remuneração para o 
trabalhador. Esse resultado 
foi pior do que o registrado 
em 2018, quando 11% dos 
vínculos não tiveram renda.

Fausto Augusto lembra 
que o trabalho intermitente 
nasce para ocupar pontos es-
pecíficos da produção, mas 
passa muita insegurança a 
quem o ocupa.

“Essa modalidade de 
contrato intermitente vendi-
da como uma nova moda-
lidade de contratação, que 
geraria muitos postos de tra-
balho, mostrou que não faz 
isso e ainda cria muita ins-
tabilidade financeira, trans-
formando-se num engodo 
para o trabalhador”, afirma, 
na participação do Dieese no 
Jornal Brasil Atual.

O especialista afirma 
que a modalidade estimula 
a precarização do emprego. 
“O contrato intermitente foi 

inspirado no contrato zero 
hora, da Inglaterra, que não 
garante uma jornada fixa de 
trabalho. De alguma forma, 
isso é a institucionalização 
e a legalização do ‘bico’”, 
acrescenta.

Segundo o boletim, para 
cada três meses de trabalho, os 
vínculos intermitentes ficaram 
outros três meses na gaveta. 
Ao final de 2019, a remune-
ração mensal média paga para 
cada vínculo intermitente foi 
de R$ 637, contando os meses 
a partir da admissão, trabalha-
dos ou não, valor equivalente 
a cerca de 64% do salário mí-
nimo oficial.

Houve piora em relação 
ao ano anterior: em 2018, 
a remuneração média dos 
vínculos intermitentes cor-
respondia a 80% do valor do 
salário mínimo daquele ano.

STF JULGA TRABA-
LHO INTERMITENTE

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) debate a valida-
de do contrato de trabalho 
intermitente. No dia 3 de 
dezembro, o julgamento a 
respeito do tema foi suspen-
so por pedido de vista da mi-
nistra Rosa Weber, quando o 
placar estava em dois votos 
a favor e um contrário a essa 
modalidade de contratação.

Os ministros Nunes Mar-
ques e Alexandre de Moraes 
votaram pela constitucionali-
dade do trabalho intermiten-
te, enquanto o ministro Edson 
Fachin votou de forma con-
trária. O STF está julgando 
três ações de inconstituciona-
lidade contra o contrato inter-
mitente e não há prazo para o 
julgamento ser retomado.

Em seu voto, Fachin 
afirmou que o sistema inter-
mitente traz “imprevisibili-
dade” ao não fixar previsão 
de remuneração mínima aos 
trabalhadores. “Com a situa-
ção de intermitência, instala-
-se a imprevisibilidade sobre 
um elemento essencial da 
relação trabalhista formal, 
ou seja, a remuneração pela 
prestação de serviço”, disse 
o ministro.

Fausto Augusto endossa 
a necessidade do debate so-
bre o julgamento, já que a 
inconstitucionalidade do tra-
balho intermitente pode frear 
outras “maldades” planeja-
das pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

“Uma das defesas atuais 
do Guedes é a implementa-
ção do contrato por hora, ou 
seja, fracionar todas as for-
mas de contratação por hora. 
Isso é bastante grave. Desde 
2017, há um movimento para 
flexibilizar os contratos e di-
reitos trabalhistas, atacando 
a renda e jornada. Querem 
precarizar e tirar a segurança 
financeira do trabalhador”. 
(Fonte: RBA)

Trabalho intermitente não 
reduz desemprego e rebaixa 

renda, aponta Dieese
Estudo mostra que 22% dos vínculos admitidos em 2019 não 

resultaram em qualquer rendimento para o trabalhador

A Vikstar, referência em 
contact center e terceirização de 
processos de negócios (BPO, na 
sigla em inglês), tem vagas re-
manescentes da seleção aberta 
no fim de outubro em Barretos, 
para contratar 800 novos opera-
dores em regime de teletrabalho, 
ou seja, home office.

Em live a ser realizada na 
próxima terça-feira (22), às 14 
horas, a empresa vai abordar a 

Na última quarta-feira, 16, 
a Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia lançou a pesquisa “Pessoa 
com Deficiência e Emprego”.

A ação tem como objetivo 
traçar novas estratégias e im-
plantar ações que potencializem 
o processo da inclusão profissio-
nal das pessoas com deficiência.

Devido ao aumento da 
taxa de desemprego ocasiona-
da pela atual crise econômica, 
disparada pela pandemia do 
novo coronavírus e pela his-
tórica de exclusão do acesso 
da pessoa com deficiência ao 
mercado de trabalho, a secre-
taria quer conhecer os princi-

Interrompidas neste ano 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus, as saídas 
temporárias de presos no es-
tado de São Paulo serão rea-
lizadas pela primeira vez em 

A Concessionária de Ro-
dovias TEBE S/A recebeu o 
prêmio no evento “Concessio-
nária do Ano 2019” na cate-
goria “Segurança Rodoviária”, 
que é concedido pela ARTESP 
(Agência Reguladora de Trans-
portes do Estado de São Paulo). 
A cerimônia aconteceu na últi-
ma terça-feira (15) e desta vez 

Vikstar segue com vagas de emprego em Barretos
Em live na próxima terça (22), às 14 horas, empresa fala sobre o trabalho do operador de contact center

rotina de trabalho dos futuros 
operadores, contar um pouco de 
sua história, detalhar as oportu-
nidades de desenvolvimento na 
organização e dar informações 
gerais sobre o setor onde atua, 
um dos que mais empregam no 
Brasil e no mundo.

“Assim como fizemos na 
última quarta-feira, vamos 
dar bastante ênfase à rotina de 
trabalho de um contact cen-
ter. Nossa intenção é mostrar 
aos barretenses que, a partir 
do momento em que se entra 
para esse setor, temos uma 
infinidade de possibilidades 
para formação de carreira”, 
afirma Maria Beatriz Moraes, 

gerente de RH da empresa.
A Vikstar chegou em Barre-

tos em outubro deste ano e com 
quase três meses na região, cerca 
de 500 pessoas já passaram pelo 
processo seletivo da empresa. A 
empreitada deu tão certo, que 
a Vikstar decidiu estruturar um 
polo de atendimento remoto.

“Essas 800 vagas serão 
preenchidas ao longo de seis 
meses, então, esperamos ter 
um primeiro semestre de 
2021, bem promissor por 
aqui”, ressalta Maria Beatriz.

Podem participar das lives 
e da seleção maiores de 18 
anos com ensino médio com-
pleto. Há vagas para pessoas 

com deficiência (PCDs). O 
salário é de R$ 1.045,00, com 
benefícios e adicional variável.

Com unidades em São 
Paulo, Votuporanga, Londri-
na e Teresina, a Vikstar presta 
serviços de gestão de clientes 
e processos de negócios para 
empresas de diversos segmen-
tos, principalmente telecomu-
nicações, bancário e conces-
sionárias de serviços públicos.

A empresa vem passando 
por um amplo processo de digi-
talização, que inclui automação 
de sistemas, criação de solu-
ções proprietárias e o desenvol-
vimento de uma série de tecno-
logias de gestão de clientes.

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência lança 
pesquisa sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência

Mais de 33 mil presos devem ter saída temporária em São Paulo
Benefício de Natal ocorre pela primeira vez em 2020 por causa da 

pandemia de Covid-19; detentos terão de cumprir quarentena na volta à cadeia

TEBE recebe prêmio da Artesp 
no evento “Concessionária do ano 2019”

A empresa recebeu a premiação na categoria “Segurança Rodoviária”

em novo formato, realizada on-
-line e transmitida pelo canal da 
agência no Youtube.

Nessa categoria foram con-
siderados itens como redução 
no número de mortos e feri-
dos e qualidade na sinalização 
das rodovias sob concessão da 
TEBE, que é responsável pela 
administração de uma malha 

viária de 156 quilômetros que 
envolve as rodovias Brigadeiro 
Faria Lima (SP 326), Comen-
dador Pedro Monteleone (SP 
351) e José Della Vechia/Orlan-
do Chesini Ometto (SP 323).

Além de ser vencedora na 
categoria Segurança Rodoviá-
ria, a TEBE ficou em segundo 
lugar na categoria Melhorias 
nas Rodovias e em quarto lu-
gar no ranking geral da pre-
miação principal que elege a 
“Concessionária do Ano”.

A cerimônia de entrega 
contou com a presença do vi-
ce-governador do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Garcia; do 
secretário de Logística e Trans-
porte, João Octaviano Macha-
do Neto; da secretária executi-
va de Logística e Transportes, 
Priscila Ungaretti; do diretor 
geral da Artesp, Milton Persoli, 

do Comando de Policiamento 
Rodoviário do Estado de São 
Paulo, presidentes e represen-
tantes das concessionárias pau-
listas, entre outras autoridades. 

Representando a TEBE es-
tiveram o diretor de obras e en-
genharia, Henrique Borges da 
Cunha; o gerente de recursos 
humanos, Ivair Antônio Perei-
ra da Silva; o gerente de opera-
ções, Fernando dos Santos; e o 
gerente de TI, Wesley Zanella.

“Sinto-me honrado e 
compartilho essa conquista 
com todos os funcionários 
da TEBE e com nossos acio-
nistas, que contribuíram para 
a conquista dos nossos obje-
tivos e desafios de atuar com 
comprometimento e respon-
sabilidade social”, disse o di-
retor de obras e engenharia, 
Henrique Borges da Cunha.

Na entrega do prêmio estiveram representando a TEBE, o ge-
rente de TI, Wesley Zanella; o gerente de Operações, Fernando 

dos Santos; o diretor de obras e engenharia, Henrique Borges da 
Cunha. Representando a ARTESP, Leonardo Hotta, e o gerente 
de Recursos Humanos da TEBE, Ivair Antônio Pereira da Silva

pais desafios encontrados, o 
interesse em qualificação pro-
fissional e as principais bar-
reiras no acesso e permanên-
cia da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho.

Segundo a Base de Dados 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência, há mais de 3 milhões 
de pessoas com deficiência no 
estado de São Paulo, sendo 
apenas 1,17% desta população 
ativa no mercado de trabalho.

Ainda, de acordo com da-
dos do CAGED do terceiro 
trimestre, tivemos um saldo 
negativo no número de pes-
soas com deficiência admiti-
das e demitidas, de 8.244

“Cada um com o seu talen-
to, pode e deve desenvolver 
suas aptidões. Neste quesito 
a empregabilidade é o melhor 
caminho. Com isso, a pesquisa 
Pessoa com Deficiência e Em-
prego busca exatamente co-

nhecer o perfil deste seguimen-
to e entender as dificuldades e 
barreiras que as impedem de 
estarem no mercado de traba-
lho”, ressaltou a Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Célia Leão.

2020 para Natal e Ano-Novo. 
Nas datas anteriores, o benefí-
cio não foi concedido.

Segundo a SAP (Secreta-
ria da Administração Peniten-
ciária), 33.563 detentos estão 

aptos para saírem temporaria-
mente do sistema carcerário 
nos próximos dias. As datas 
não foram informadas.

No ano passado, 32.754 
presidiários foram beneficia-
dos com a saída temporária de 
fim do ano, segundo a pasta, 
dos quais 1.488 não retorna-
ram às unidades onde cum-
priam pena, representando 
4,5% do total. Em quatro anos, 
mais de 24,4 mil presos não 
voltaram após as saidinhas.

O médico infectologista, 
Leonardo Weissmann, acredi-
ta que detentos correm o risco 
retornar para as prisões infec-
tados com a Covid-19.

“O principal problema das 
cadeias, como sabemos, é que 
são locais fechados, com pouca 
ventilação e muitas celas com 
número maior de pessoas do 
que sua capacidade, formando 
aglomerações. Esse é o grande 
perigo”, afirmou Weissmann, 
que é consultor da Sociedade 
Brasileira de Infectologia.

Segundo boletim da SAP 
da última quarta-feira (16), 35 
presos morreram de Covid-19 
desde o início da pandemia 
no estado de São Paulo. No 
mesmo período, foram confir-
mados 1.023 casos com exa-
me PCR, além de 10.222 em 
testes rápidos.
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COTIDIANO

Com a necessidade de qua-
lificação que diversos profis-
sionais terão, o Senac Barretos 
preparou seu portfólio de cursos 
para 2021, levando em conside-
ração áreas de atuação que de-
vem seguir aquecidas nos pró-
ximos anos, como TI, gestão e 
negócios e saúde e bem-estar.

Cerca de 120 cursos, livres 
e técnicos, estarão à disposição 
da população ao longo ano.

De acordo com pesquisa 
publicada pelo Programa de 
Estudos do Futuro, projeto 
integrante da Fundação Insti-
tuto de Administração, as pro-
fissões mais favoráveis nos 
próximos anos estão relacio-
nadas às áreas de saúde, tec-
nologia da informação (TI), 
recursos humanos, marketing 
e vendas, além de direito e 
sustentabilidade.

Para Niraldo Júnior, do-

São Paulo confirmou nes-
ta semana o primeiro caso de 
reinfecção por coronavírus 
no estado. A informação foi 
divulgada pela assessoria da 
secretaria estadual de Saúde 
em contato com a reporta-
gem do UOL.

A paciente é uma mulher 
de 41 anos, moradora de Fer-
nandópolis, no noroeste do 
estado.

Em nota, a secretaria de 
Saúde afirmou que ela de-
senvolveu a doença em ju-
nho, com resultado positivo 
em exame laboratorial. A 
mulher se curou e teve nova 
detecção de covid-19 em no-
vembro, 145 dias após o pri-
meiro diagnóstico.

O caso apresentou todos 
os critérios estabelecidos em 
nota técnica do Ministério da 
Saúde para confirmação de 
reinfecção, segundo expli-
cou a secretaria em nota.

Os dois exames foram 
analisados pelo laboratório 
regional do Lutz, de São José 
do Rio Preto, próxima a Fer-
nandópolis. O Laboratório 
Estratégico do Instituto Cen-

tral, localizado na capital, 
fez o sequenciamento do ge-
noma completo e identificou 
que se trata de duas linha-
gens distintas do vírus, o que 
pode justificar a reinfecção.

Na semana passada, o Mi-
nistério da Saúde informou o 
primeiro caso de reinfecção e 
disse que havia pelo menos 58 
outros casos suspeitos sendo 
investigados em nove estados.

Primeiro caso de reinfec-
ção no país, uma médica do 
Rio Grande do Norte, de 37 
anos (e não teve o seu nome 
revelado) foi contaminada 
duas vezes pelo vírus e está 
sendo acompanhada para 
ajudar cientistas a terem 
mais detalhes sobre como 
ocorre a segunda infecção.

A primeira coleta na mé-
dica foi em 23 de junho, em 
João Pessoa, e mostrou a li-
nhagem B.1.1.33; já a do dia 
13 de outubro, também na 
capital da Paraíba, apontou 
a B.1.1.28. Isso foi determi-
nante para confirmar que se 
trata de um novo caso e não 
de um reaparecimento do ví-
rus, por exemplo.

São Paulo confirma 
primeiro caso de 

reinfecção por 
coronavírus no estado

Senac Barretos prepara portfólio 
de cursos para 2021 com profissões 

que estarão em alta no mercado
Bolsas de estudos e descontos são opções para quem almeja qualificação

cente da área de gestão e ne-
gócios do Senac Barretos, 
as empresas têm se depara-
do com inúmeros desafios. 
“Cada avanço tecnológico e 
de geração, faz a gestão de um 
negócio enfrentar situações, 
como por exemplo, produtivi-
dade baixa, mão de obra sem 
capacitação e relacionamento 
com o cliente interno e exter-
no desatualizado”, explica.

De acordo com o especia-
lista, neste cenário, profissio-
nais de marketing, gestão e 
vendas podem contribuir para 
alcançar melhores resultados. 
“Seja no corte de custos, au-
mento de controle financeiro, 
treinamento ou desenvolvi-
mento de outros profissio-
nais”, pondera Júnior.

Ainda, de acordo com do-
cente, a qualificação nestas 
áreas proporciona maior com-

preensão dos desafios que o pro-
fissional terá em sua carreira.

“Ele entende de forma inte-
gral a ligação que existe entre 
as áreas e qual o seu papel para 
colaborar na solução de pro-
blemas. Enquanto as empresas 
tiverem desafios como esses, 
haverá espaço para quem se 
envolve e se compromete em 
resolver”, salienta o docente.

Antônio Angelo Neves, 
docente da área de TI da ins-
tituição, aponta que a busca 
constante por profissionais de 
tecnologia da informação está 
atrelada ao alto consumo de 
aparelhos tecnológicos.

“Todo ano novos produ-
tos são colocados à venda no 
mercado, assim como novas 
tecnologias. Com isso, cada 
vez mais profissionais aca-
bam sendo contratados, seja 
para construção, configuração 

ou manutenção destas tecno-
logias”, destaca Neves.

Segundo o gerente do Se-
nac Barretos, Emerson Mello 
dos Santos, a unidade sempre 
valoriza cada pessoa de ma-
neira individual, levando em 
consideração suas habilida-
des e competências, para que 
o aluno possa se aprimorar 
durante o período de aulas na 
instituição.

“Em 2021, todos os cursos 
contarão com opções de des-
conto e bolsas de estudo. Esta 
é a oportunidade ideal para 
uma recolocação ou atuali-
zação profissional”, destaca 
Emerson dos Santos.

Para conferir a progra-
mação completa de cursos e 
os requisitos para vagas com 
descontos e bolsas de estu-
do, acesse www.sp.senac.br/
barretos. Pelo site, é possível 
conhecer os detalhes de cada 
formação e fazer a inscrição 
para o curso de interesse.

GRATUIDADE
Para se candidatar a uma 

vaga gratuita, o interessado 
deve ter renda familiar per 
capita de até dois salários mí-
nimos federais. As inscrições 
podem ser realizadas no site 
do Senac (http://sp.senac.br/
bolsas-de-estudo) e as vagas 
podem ser solicitadas a partir 
de 10 dias antes da data de iní-
cio do curso e as inscrições po-
dem ser feitas pelos candidatos 
diretamente no site do Senac 
conforme disponibilidade de 
bolsas. As vagas poderão ser 
encerradas antes desse prazo, 
caso se atinja a relação de cin-
co candidatos por vaga.



BARRETOS, 18 de dezembro de 2020 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

8


