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O PROGRAMA DOS 100 DIAS - Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, além de consultor político e de comu-
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North Shopping traz 
atrações natalinas 
nos próximos dias

Nesta sexta-feira (11), o North 
Shopping Barretos, mais uma vez, 
recebe a visita do casal de ratinhos 
mais famoso do mundo. Mickey Mou-
se e Minnie posarão para fotos, cum-
primentando as pessoas e trazendo 
alegria, em trajes natalinos pelos 
corredores do shopping, a partir das 
20h, em uma das ações de festas do 
final do ano. No dia 13, domingo, é 
a vez da Turminha OdontoCompany 
movimentar o centro de compras 
com o Dentinho e a Fada do Den-
te, além de bailarinas, a partir das 
15h30, mantendo todas as medidas 
de segurança sanitária adotadas pelo 
shopping. Mickey e Minnie voltam a 
transitar entre os frequentadores do 
North Shopping na outra sexta-feira, 
dia 18 de dezembro, também a partir 
das 20 horas. O North Shopping Bar-
retos está com a campanha de Natal 
“Noite Feliz”. Em cada R$ 150 em 
compras, o cliente pode adquirir um 
cupom que dá direito ao sorteio de 
dez vales-compra de R$ 2 mil cada. 
A promoção é válida para compras 
realizadas até o dia 6 de janeiro de 
2021. O sorteio acontece às 12 horas 
do dia 7 de janeiro.

Barretos recebe secretário de Esportes 
do Estado e Ministro do Meio Ambiente

Nesta sexta-feira, 11 de de-
zembro, Barretos recepciona 
duas autoridades, uma do Esta-
do e outra do governo federal.

Às 13h30, no Aeroporto 
Municipal Chafei Amsei, será 
recepcionado o Secretário de 

Esportes do Estado de São Pau-
lo, Aildo Rodrigues Ferreira. O 
secretário vem a Barretos para 
a inauguração da Areninha dos 
Lagos, no terceiro lago da Re-
gião dos Lagos. Em seguida, às 
15 horas, também no aeroporto, 

acontece a chegada do Minis-
tro do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, que desembarca em 
Barretos para cumprir compro-
misso na cidade de Colômbia.

O ministro vai a Colômbia 
para a assinatura do Termo de 

Convênio para implantação 
do Parque do Mirante, loca-
lizado no km 364 da Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima.

Ricardo Salles participa da 
inauguração do Píer e do Cen-
tro de Triagem, localizado no 

final da Rua Ipanema, atrás do 
cemitério do município.  

O ministro do Meio Ambien-
te finaliza a sua visita na região, 
participando de encontro no 
Sindicato Rural do Vale do Rio 
Grande, em Barretos, às 19 horas.

Prefeita eleita é recebida por produtores rurais e terceiro setor
Paula Lemos (DEM), pre-

feita eleita de Barretos, tem 
participado de eventos e se re-
unido com diversos setores da 
atividade econômica. Além de 
ouvir demandas dos segmen-
tos, ela também ouve propos-
tas e projetos para 2021, pri-
meiro ano de seu mandato.

Por meio de convite de 
Rolando Salomão, do Escri-
tório de Defesa Rural de Bar-
retos, em parceria com o Se-
brae Barretos e com o grupo 
DPA/Fonterra (Nestlé), Paula 
Lemos falou com produtores, 
em palestra no Sindicato Ru-
ral do Vale do Rio Grande.

“Meu compromisso é com 
o agronegócio, mas, princi-
palmente, com o pequeno 
agricultor que movimenta a 
economia familiar e gera ren-
da”, afirmou.

No encontro com produto-
res de leite e lideranças rurais, 

em uma breve apresentação de 
ações e propostas ao desenvol-
vimento rural e à cadeia pro-
dutiva do leite, ela ainda ouviu 
as solicitações do setor.

Já no escritório regional 
do Sebrae Barretos, Paula Le-
mos esteve com o gerente, Ra-
fael Matos do Carmo, e com a 
analista Margareth Kawaguti, 
tratando dos projetos a serem 
desenvolvidos, bem como da re-
novação de propostas com êxito 
que já estão em andamento.

“Na retomada da economia, 
no meu mandato, serão cons-
truídas todas as pontes para 
que possamos restabelecer os 
postos de trabalho, gerar no-
vas oportunidades e renda para 
as famílias que perderam seus 
empregos, além de atenção ao 
microempreendedor, para que 
ele desenvolva suas atividades 
com tranquilidade”, concluiu a 
prefeita eleita de Barretos.

Rio das Pedras realiza 
mais um Torneio de Pesca

Foi realizado na última quarta-feira, dia 09, a 89º edição do 
Torneio de Pesca do Rio das Pedras. Devido a pandemia, as ins-
crições foram limitadas e o clube se preparou para recepcionar os 
pescadores, dentro das normas exigidas. No final foram fisgados 
191 kg de peixes. Confira os vencedores. Página 7

Reabertura do Centro Cultural “Teatro Cine 
Barretos” foi marcada por emoção e gratidão

Plateia com 40 % da capaci-
dade e transmissão pela internet 
para aumentar o acesso. Todos os 
esforços para diminuir as frontei-
ras e levar o momento tão especial 
ao maior público possível foram 
necessários, devido à grande ex-
pectativa para a reabertura de um 
dos espaços mais queridos da po-
pulação barretense. Na última ter-
ça (8), o Centro Cultural Osório 
Falleiros da Rocha, Teatro Cine 
Barretos, foi reaberto com a rea-
lização do concerto “The Beatles 

in Concert” e a trajetória do pop rock britânico com a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos. 
“Esperávamos ansiosos pela volta do Cine Barretos e recebemos sua reabertura ainda em 2020. Um 
presente de Natal antecipado”, comentou César Juliani, gestor do local. Página 5

Açúcar Guarani apoia e incentiva o futebol feminino
A Guarani, marca brasileira de varejo da Tereos, segunda maior 

produtora de açúcar do mundo, sempre acreditou na garra e na supe-
ração das mulheres. Com este olhar, a marca patrocina projetos que 
incentivem o protagonismo feminino e o Paulistão Feminino 2020 é 
um deles. A competição está na fase final e conta com as equipes do 
Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, 
Taubaté, São José Esporte Clube e Santos. As partidas do campeona-
to estão sendo transmitidas no Facebook da Guarani e da Federação 
Paulista de Futebol, e contam com uma equipe de cobertura inteira 
mente composta por mulheres: narradoras, comentaristas e repórteres. 

INCENTIVO AO ESPORTE
Apoiar o esporte é um dos pilares de Responsabilidade Social da Tereos e da Guarani. Todos os anos in-

centivam diversos campeonatos e projetos sociais esportivos. Apenas nos últimos dois anos, patrocinou diversos 
eventos de futebol masculino e feminino, além de campeonatos de basquete, vôlei e rugby. A empresa também con-
quistou o Selo “Empresa Amiga do Esporte”, conferido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O selo 
tem o objetivo de reconhecer ações realizadas por empresas que contribuam para o estímulo da prática esportiva.
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

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

BARRETENSE 
NA PRESIDÊNCIA

O empresário e pecuarista, 
Aldo Rezende Telles, 70 anos, 
assumiu neste mês o coman-
do da ACNMT (Associação dos 
Criadores de Nelore de Mato 
Grosso). Natural de Barretos, 
Telles chegou ao Mato Grosso 
em 1993 e, atualmente, possui 
sete fazendas, somando 26 mil 
hectares e 20 mil cabeças de 
gado. Dará continuidade nas 
pesquisas e melhoramento 
genético do rebanho.

DESCOBRIU TARDE
Ao final de quatro anos de 

mandato, o vereador Carlão do 
Basquete (PSD) comentou na 
sessão ordinária de segunda-fei-
ra (7) que percebeu que a Cultura 
“está esquecida”, que o Esporte 
“precisa de atenção melhor” e 
que as secretarias não possuem 
equilíbrio financeiro.

POVO INDEPENDENTE 
Pastor Elson Santos (Re-

publicanos) pediu a volta da 
circulação dos ônibus cole-
tivos aos domingos. “Muitas 
pessoas poderiam ir à igreja 
ou ao trabalho sem precisar 
pedir para ninguém”, comen-
tou o vereador.

CONTRA TAXA
Em sessão ordinária reali-

zada na segunda-feira (7) ape-
nas três vereadores votaram 
contrários à manutenção da 
CIP (Contribuição para o cus-
teio da Iluminação Pública): 
Raphael Dutra (PSD), Almir Ne-
ves (PSDB) e Raphael Oliveira 
(PRTB). O prefeito Guilherme 
Ávila (PSDB), que é autor do 
projeto, relatou que a despesa 
mensal com a iluminação pú-
blica é de R$ 700 mil.

SEMPRE CAI
Leandro Anastácio (SD) 

reclamou das quedas de ener-
gia nos bairros City Barretos 
e Marieta. “São constantes e 
com queima de aparelhos. Em 
um dos casos foram 8 horas 
sem energia elétrica”.

BANDEIRA BRANCA
“Darei apoio e retaguarda”, 

disse o vereador eleito Paçoca 
(SD) se referindo ao primeiro 
ano da gestão da prefeita Paula 
Lemos (DEM). Não fará oposição 
e afirmou que até poderia dar 
bandeira branca durante 4 anos.

REFORMA JUSTA
O vereador João Mulata 

(PSDB) pediu para que Paula 
Lemos (DEM) forme comissão 
em 2021 para reforma justa da 
previdência municipal. Mula-
ta lembrou que Raphael Du-
tra (PSD) solicitou ao prefeito 
durante todo o mandato pela 
adequação.

Vanessa Queirós Alves
Mestre em Educação e professora da 

Escola Superior de Educação do Centro 
Universitário Internacional Uninter

PAINEL 
DORIA EM CAMPANHA
Acatando conselho do ex-

-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, João Doria (PSDB) li-
teralmente “nacionalizou” seu 
nome à presidência em 2022, 
aliando-se a outros governa-
dores pela vacina chinesa em 
parceria com Instituto Butantã, 
marcando vacinação no Estado 
de São Paulo para 25 de janeiro, 
sem Anvisa e sem Bolsonaro.

MANDA QUEM PODE
Com o crescimento do PSD 

nas eleições municipais 2020, 
Gilberto Kassab passa a ter 
fundamental importância nas 
composições das Mesas Dire-
toras a serem eleitas no Sena-
do e Câmara dos Deputados 
em 1º fevereiro de 2021.

FEDERAÇÃO 
DO VOCACIONAL

A Federação das Associa-
ções de Pais de Alunos, Mestres 
e Amigos do Ensino Vocacional 
foi fundada em Barretos no dia 
20 de outubro de 1968. Nelson 
Peixoto, de São Paulo, foi eleito 
o primeiro presidente da enti-
dade. A concentração aconte-
ceu no Ginásio Vocacional Em-
baixador Macedo Soares.

COMUNISTA NA PRAÇA
No dia 7 de abril de 1984, na 

Praça Francisco Barreto, militan-
tes distribuíram panfletos em 
favor da legalização do PC do B.

MUITA ENERGIA
No dia 22 de outubro de 

2018 o prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB) recebeu uma delegação 
de sul-coreanos liderados por 
Jong Bok Parker, presidente da 
KSB (Korea System Business), 
que pretendia investir em Bar-
retos na área de tecnologia, 
geração de energia renovável e 
fotovoltaica, incluindo até uma 
fábrica de LED.

ARENA DO ESPORTE
Secretário Estadual de Es-

portes, Aildo Rodrigues, visita 
Barretos nesta sexta-feira (11) 
e entrega a Areninha na Re-
gião dos Lagos. O deputado 
estadual Sebastião Santos (Re-
publicanos) foi quem trouxe os 
recursos para a obra.

O programa dos 100 dias
Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, além de consultor político e 

de comunicação, nos brinda com mais um texto atual, expondo sua visão como dicas aos 
prefeitos eleitos que assumem as administrações municipais a  partir de janeiro. Segue.
Daqui a pouco, em 1º de ja-

neiro, a fatura começará a che-
gar às mesas dos 5.570 prefeitos 
municipais. E, claro, com parte 
da conta jogada nos gabinetes 
dos cerca de 60 mil vereadores.

A bacia de água fresca está 
ali perto, permitindo que to-
dos possam tomar um banho 
revitalizante nesses dias que 
antecedem o Natal, o Ano 
Novo e a posse.

É hora de uma boa refle-
xão, a começar pelas insubs-
tituíveis perguntas: por que 
ganhei, onde obtive mais vo-
tos, por que perdi em determi-
nados bairros e regiões, com 
quais demandas e promessas 
assume compromisso, que 
base política devo montar na 
Câmara de Vereadores, qual a 
verdadeira situação do muni-
cípio que vou administrar por 
(mais) quatro anos?

De pronto, vocês viram 
na última linha anterior um 
(mais). Trata-se de uma lem-
brancinha pertinente a quem 
foi reeleito. Para muitos alcai-
des que continuarão no coman-
do dos municípios, a lógica é a 
de que apenas darão sequência 
ao tipo de gestão que vinham 
exercendo. Nada mais errado.

Nesses tempos de extre-
ma carência e prioridades que 
clamam a atenção dos gover-
nantes, os modelos de gestão 
precisam ser alterados, ganhar 

um choque de eficiência, re-
ceber ajustes, melhorar a per-
formance geral.

Assim como os novos, tra-
tem o desafio de recomeçar a 
administração com espírito re-
novado e disposição de fazer o 
melhor em todas as áreas.

É evidente que deve ocorrer 
um espaço de análise, estudos, 
avaliação, ações e projetos a se-
rem empreendidos, razão pela 
qual tanto se prega um “progra-
ma de 100 dias”. Aceitando-se 
essa ideia, vejamos como traba-
lhar nesse tempo, sob a crença 
de que não pode haver parali-
sação de atividades essenciais.

Essa primeira fase do gover-
no tem como foco “a arrumação 
da casa”, quando se faz uma am-
pla prospecção sobre os parafu-
sos e ferramentas que impedem 
o bom funcionamento da engre-
nagem. Hora de trocar equipa-
mentos, pessoas, métodos.

Mesmo sendo difícil aos 
prefeitos de muitas regiões, 
que ainda praticam a política 
no molde antigo, o bom senso 
aponta para o uso da merito-
cracia, com a disposição de 
indicar especialistas, os que 
dominam bem as áreas de co-
nhecimento para ocupar car-
gos-chave na administração.

A partir daí, o campo das 
emergências e de alta priori-
dade deve ser imediatamente 
enfrentado, com ênfase para 

os equipamentos hospitalares, 
absolutamente imprescindí-
veis nestes tempos medrosos 
do Covid-19.

Mesmo que a vacina já es-
teja em uso nos primeiros me-
ses do ano, a defesa da saúde 
é prioridade máxima. Em vez 
de a administração começar a 
construir uma nova, o mais pru-
dente é rearrumar a casa, mudar 
o que precisa ser mudado.

Revisto o campo emergen-
cial, com um olhar acurado 
para a melhoria de todos os 
serviços públicos essenciais, 
o plano de 100 dias agora terá 
condições de planejar as ações 
para todo o ano de 2021. De-
ve-se ter em mente a situação 
da economia brasileira, que 
ainda padecerá de fraqueza.

O secretário-geral da ONU, 
o português António Guterres, 
fez grave alerta, semana passa-
da, ao considerar que o mundo 
viverá no próximo ano a mais 
dura recessão desde a II Guer-
ra Mundial. E os analistas es-
tão refazendo suas projeções 
dentro de uma diminuta mar-
gem de crescimento.

Obras de médio e longo 
prazo só devem ser iniciadas 
caso haja recursos. Nada de 
esqueletos e elefantes bran-
cos. Essa imagem de coisas 
não concluídas é uma mancha 
na imagem do governante.

Sob os horizontes de es-

cassez e, ao mesmo tempo, 
sob olhar mais crítico do elei-
tor, o governante haverá de se 
desdobrar para produzir pro-
gramas baratos e criativos. O 
investimento no treinamento 
de quadros, a melhor prepara-
ção do funcionalismo são pro-
gramas que darão grandes re-
sultados até no médio prazo.

É claro que o prefeito não 
deve esquecer-se de fazer po-
lítica. A boa política, não a 
politicagem. Nesse sentido, 
insere-se a articulação com a 
bancada legislativa, com for-
mação dos apoiadores da ad-
ministração e o compromisso 
de todos de trabalharem em 
prol dos programas de alto 
teor para a comunidade.

Já a articulação social, o 
contato estreito com as enti-
dades e as organizações e suas 
lideranças civis, também se 
enquadra no programa de go-
verno, eis que a tendência para 
os próximos tempos é a gover-
nança participativa, quer dizer, 
a voz do povo fazendo-se ou-
vir na condução municipal.

Dessa forma, o governante 
atravessará, sem impactos nega-
tivos, os ciclos de crescimento, 
maturidade e clímax que o tor-
narão respeitado e até admirado.

Agora, se não fizer uma 
boa lição de casa, antecipará a 
fase perigosa de uma adminis-
tração, que é o declínio.

Educação sexual na escola: precisamos falar sobre isso
A educação sexual, em âm-

bito escolar, é algo que causa 
controvérsia, principalmente nos 
últimos anos.

Entre os motivos estão a 
propagação de notícias falsas ou 
descontextualizadas e a falta de 
esclarecimento das pessoas, so-
bre o que realmente seja a edu-
cação sexual e sua importância 
na vida das crianças.

Infelizmente, vivemos em 
um país com alto índice de abuso 
sexual de menores, temos vários 
internamentos em hospitais devi-
do a isso e, muitas vezes, acabam 
resultando em morte.

São crianças e adolescentes 
que sofrem diariamente essa vio-
lência, dos seis meses aos 17 anos 
de idade. Dados do disque denún-

cias de 2019 apontaram que em 
mais de 70% dos casos, esses atos 
são praticados por familiares e em 
suas próprias casas.

Diante desse cenário, viu-se 
crescer o número de denúncias 
durante a pandemia, em março de 
2020, com um aumento de 85%, 
de 11.232 em março de 2019 para 
20.771 em março deste ano.

Segundo o Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Hu-
manos, as denúncias em abril au-
mentaram em relação ao mesmo 
período que o ano passado, mas 
diminuíram em relação a março, 
e a hipótese é que, devido à restri-
ção maior por conta da pandemia, 
muitas crianças e adolescentes 
não estão tendo a oportunidade de 
denunciarem seus abusadores.

Contudo, a questão de denúncia 
exige certo conhecimento de direitos 
por parte da criança, nível de matu-
ridade e acesso a informações, o que 
não acontece com grande parte de-
las, por isso, esses números acabam 
sendo distantes da realidade, existin-
do, portanto, muita subnotificação 
quando se trata do assunto.

É completamente impossível 
negar o papel da escola enquanto 
instância importante e crucial para a 
educação sexual, principalmente no 
sentido de prevenção aos abusos.

Nesse intuito, é importante 
salientar que educação sexual não 
é incentivo à erotização e muito 
menos ensinar à criança sobre atos 
sexuais, como muita gente pensa.

Educação sexual diz respeito 
à orientação sobre as partes do 
corpo, sabendo nomeá-las, ensi-
nando limites, que ninguém pode 
tocá-las sem consentimento, que 
não deve ser forçada a fazer o que 
não queira, auxiliar na questão da 
autoestima e do autocuidado, ter 
abertura para falar sobre seus sen-
timentos, conversar com as crian-
ças sobre os caminhos para soli-
citar ajuda caso seja necessário, 
saber instruí-la a diferenciar to-
ques de abuso de toques de afeto. 
Enfim, é ensiná-la a respeitar seu 
próprio corpo e saber se proteger.

E, é claro, no contexto esco-
lar é necessário utilizar de fer-
ramentas e materiais didáticos 
apropriados à cada faixa etária 
para que a criança consiga com-
preender as informações.

Um material bastante interes-

sante é da autora Caroline Arcari, 
que tem alguns personagens cha-
mados que ajudam a entender todo 
esse processo de maneira leve e lú-
dica, também o canal de histórias 
da “Fafá conta”, no Youtube, que 
contém materiais sobre o assunto.

Além disso, se faz necessário 
um fortalecimento dos órgãos 
protetores das crianças como 
Centros de Referência da Assis-
tência Social (CRAS), os Cen-
tros de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) e 
os próprios conselhos tutelares.

É preciso mais investimento 
para que sejam criados projetos 
e parcerias com as escolas, fa-
mílias e comunidades, no intuito 
de combater a violência sexual e, 
principalmente, um trabalho para 
a prevenção de abusos.

Afinal, a responsabilidade de 
proteção de nossas crianças e ado-
lescentes é de toda a sociedade.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ninguém nos decepciona. Nós é que criamos expectativas demais, e nos frustramos na mesma proporção.” (Fabíola Simões)

Sábado (12), a festa é para Deividy Wender que completa mais 
um ano de vida. O modelo é filho de Edna e Mauro Antônio, e 

tem como hobbie praticar exercícios, viajar e modelar. Deividy 
é o atual Mister Barretos Pró Beleza Oficial 2020. Felicidades!

Filha de Luciano Luiz e Débora Alves, Julia Helena, 
completou 16 anos na última terça-feira (08). A jovem 

começa deixar a adolescência para se tornar uma grande mu-
lher, responsável e engajada em seu futuro. Parabéns Julia!

Hoje (11), os parabéns vai para o advogado Edson Tomo-
da, que recebe os cumprimentos dos amigos, familiares e o 
carinho da esposa Michele. Edson é especialista em direito 

previdenciário e membro da Comissão de Direito e Proteção 
Animal da OAB Barretos. Felicidades Dr. Edson!

A médica veterinária Ynaiá Martins, também é modelo 
fotográfica e nesta semana esteve na Riviera de 

São Lourenço – Bertioga/SP, modelando para uma 
famosa marca de biquíni. Tá com tudo essa garota!

Parabéns para Carina Jacinto que concluiu mais um etapa de 
sua vida com a apresentação e aprovação do TCC do Curso 

de Psicologia da Faculdade Barretos. O tema foi “A alienação 
parental e suas consequências no desenvolvimento psicosso-

cial da vida da criança e do adolescente”. O TCC foi elaborado ao 
longo do ano com a amiga e parceira de sala Diana de Lima Ma-
laquias. Agora as duas seguem na clínica da faculdade. Sucesso!

Destaque para 
Keli Serafim 
que conquistou 
a vice liderança 
da 5ª Edição do 
Rachão da Bi-
cicleta Marília, 
categoria femi-
nino 20 km. A 
pedagoga está 
há apenas 06 
meses fazendo 
trilhas, mas 
já está apai-
xonada pelo 
esporte. Keli 
representou as 
equipes da Bi-
cicleta Marília 
e Cachaceiros 
Bikers. 
Muito bom!

A quinta-feira (10), foi de parabéns e muitas comemorações para 
a estudante de medicina Bárbara Ferreira Pires. Ela foi muito cum-
primentada pelos amigos, familiares e recebeu o carinho dos pais 

Décio e Débora, e dos irmão Wallace e Wesley. Felicidades Bárbara!

Parabéns e muitas realizações para Gabriel Garcia que 
completou mais um ano de vida na quarta-feira (09). 

A comemoração foi ao lado dos pais Arthur e Silvana, e do 
irmão Matheus. Felicidades Gabriel!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente 
para esta coluna. (e-mail: aquinojose@zipmail.com.br)

A BRIGA PELO COMANDO DO SAAE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) disse que várias pessoas 

brigam pela direção do SAAE. Comentou que nos 12 anos que 
governou a cidade, a autarquia foi altamente lucrativa. Acrescen-
tou que depois, nos últimos 16 anos, o serviço ficou deficitário.

A CULTURA ESTÁ ESQUECIDA
A cultura de Barretos está esquecida, na opinião do vereador 

Carlão do Basquete (PSD). Ele também entende que o esporte 
merece melhor atenção da administração municipal.

UMA REFORMA JUSTA NO INSTITUTO
O presidente da Câmara, João Mulata (PSDB), pediu que a 

vereadora e prefeita eleita, Paula Lemos (DEM), faça uma re-
forma justa no Instituto de Previdência Municipal.

ELE ESTÁ QUEBRADO E NA UTI
De acordo com a servidora, vereadora e prefeita eleita, Pau-

la Lemos (DEM), o Instituto de Previdência Municipal vem 
sendo quebrado há anos. Salientou que nenhum prefeito pagou 
um subsídio estabelecido há mais de 10 anos. “O nosso Instituto 
de Previdência está na UTI”, frisou.

GEME AÍ, MINHA GENTE
“Eu sabia que as pessoas iam gemer depois da reforma da Previ-

dência de Bolsonaro”, lascou o vereador Carlão do Basquete (PSD) 
na primeira sessão virtual do legislativo, realizada em dezembro.

ESTÁ DIFÍCIL GERIR O NEGÓCIO
“No momento é difícil fazer gestão pública”, afirmou o ve-

reador Aparecido Cipriano (PP). Ele sugeriu aos novos verea-
dores que façam um curso da área.

PAÇOCA PRESIDENTE, ARY DELEGADO
O vereador e sindicalista Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca, foi 

eleito presidente do PTB municipal em convenção realizada no 
dia 11 de setembro de 1.999. Ary Ribeiro de Mendonça foi esco-
lhido delegado do partido. Naquela época, a agremiação acolheu 
a filiação do ex-presidente da Câmara, Sebastião Misiara.

PROTEÇÃO PARA ÁREA NO PAULO PRATA
O vereador Paulo Henrique Correa (PR) solicitou informa-

ções sobre medidas de proteção e recuperação da área manan-
cial do bairro Paulo Prata.

BATE PALMAS, MEU POVO
Aplausos para o deputado federal Geninho Zuliani (DEM) 

foram propostos pelo vereador Nestor Leonel (DEM). O moti-
vo foi o trabalho e atuação do parlamentar nas articulações da 
última eleição municipal.

ILUMINAÇÃO  NA AVENIDA, PEDE VEREADOR
Melhorias na iluminação de toda extensão da avenida 41 fo-

ram reivindicadas pelo vereador Raphael Dutra (PSD).

FAXINA NOS LAGOS, GRAMA E ÁRVORES
Limpeza geral no Parque Enéas Carneiro foi solicitada pelo 

vereador Fabrício Lemos (PSL).

JUÇARA CARBONARO PRESIDENTE
Juçara Carbonaro Guerreiro foi eleita presidente da ALAB (Aca-

demia de Letras e Artes de Barretos). Ela vai comandar a entidade 
cultural nos próximos dois anos. A posse deve acontecer em janeiro.

ELE NUNCA FOI POPULISTA
O vereador Aparecido Cipriano (PP) garantiu de pé junto 

que nunca foi e não é populista em seu mandato legislativo. De-
pois, sem identificar a indireta, acrescentou: “não citei nome”.

POLÍTICA NA REDE SOCIAL
Segunda-feira (14), às 18 horas, tem reunião virtual da Câ-

mara de Barretos. A plebe pode acompanhar pelas redes sociais.

EM TEMPOS DE FURDUNÇO...
... Recomenda-se não comer álcool gel. Higienize as mãos. 

Mascara não é proteção apenas para queixo caído.

Prefeita eleita cumpre agenda em São Paulo e 
estabelece contatos para futuro governo

Paula Lemos está em contato com lideranças públicas e da iniciativa privada estaduais 
para se apresentar e levar projetos do seu governo, que tem início em janeiro Barretos
A prefeita eleita de Bar-

retos, Paula Lemos (DEM), 
cumpriu agenda em São Pau-
lo, estabelecendo contatos 
com autoridades e lideranças 
públicas e da iniciativa priva-
da, para estabelecer projetos 
para seu futuro governo.

Ela foi recebida por Sérgio 
Rossi, diretor geral do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo, com quem tratou 
de transparência e legalidade 
de processos licitatórios. Em 
seguida, esteve com Gustavo 
Junqueira, secretário estadual 
da Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo, tratando 
da importância da região de 
Barretos no mapa do agrone-
gócio nacional e regional.

Paula Lemos destacou a 
abertura de projetos e ideias 
para a valorização do segmen-
to que gera emprego e renda.

Ela foi recebida por Tor-
quato Jardim, vice-presidente 
da Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e 

Geninho Zuliani apresenta parecer que disciplina 
aquisição de vacinas contra Covid-19 pelo governo federal

Relator da Medida Provisória, que prevê um plano global para a aquisição de vacinas contra o novo coronavírus, 
o deputado federal do DEM/SP prevê que população brasileira seja vacinada integralmente em até 12 meses
O deputado federal Geni-

nho Zuliani (DEM/SP), relator 
da Medida Provisória, que pre-
vê um plano global para a aqui-
sição de vacinas contra o novo 
coronavírus,  apresentou na úl-
tima quarta-feira (9), na Câmara 
dos Deputados, parecer à medi-
da. A MP permitirá a adesão do 
Brasil à Aliança Covax Facility, 
consórcio internacional forma-
do por 168 países, que tem por 
objetivo promover acordos mul-
tilaterais para acelerar a compra 
e distribuição de uma vacina 
contra a Covid-19, sob a coor-
denação da OMS (Organização 
Mundial da Saúde).

No parecer, Geninho reco-
menda ao Ministério da Saúde 
que toda a população brasilei-
ra seja imunizada contra Co-
vid-19 no prazo de um ano e 
que o plano nacional de imuni-
zação, a ser implementado em 
todo o país pelo Ministério da 
Saúde, precisará garantir a in-
corporação de todas as vacinas 
contra a doença, com reconhe-

Governo paga 9º parcela do benefício Merenda em 
Casa para 3,3 mil estudantes da região de Barretos

Valor-base é de R$ 55 mensais para compra de alimentos; 
benefício cai automaticamente para quem é cadastrado

O Governo de São Paulo pa-
gou desde a última terça-feira 
(8) a nona parcela do programa 
Merenda em Casa para 3,3 mil 
estudantes da região de Barre-
tos. No total, em todo o estado, 
mais de 770 mil estudantes re-
cebem novamente o subsídio 
no valor de R$ 55 reais para a 
compra de alimentos.

O repasse de R$ 55 é sub-
sidiado integralmente pelo 
Governo de São Paulo. No to-
tal, durante todo o ano, o go-
verno paulista investiu cerca 
de R$ 345 milhões para o pa-
gamento desse benefício. 
PAGAMENTO É FEITO 

PELO APP PICPAY 
Assim como nos meses 

anteriores, o pagamento será 

Competitividade (InvestSP), 
além de ex-ministro da Justi-
ça, do Tribunal Superior Elei-
toral e da Transparência, Fis-
calização e CGU.

Na agência paulista de fo-
mento, o diálogo foi sobre 
ações desenvolvimentistas e 
sustentabilidade de empresas 
para a geração de empregos, 
uma demanda da cidade que a 
prefeita eleita tem levado para 
a pauta de todas as reuniões 
que participa.

“Após este primeiro conta-
to sobre projetos de parcerias, 
a partir do potencial de Barre-
tos, voltaremos a dialogar para 
propor soluções empreendedo-
ras para as pessoas”, afirmou a 
prefeita eleita.

Paula Lemos recebeu de 
Torquato Jardim, portfólio 
com informações sobre a In-
vestSP, que fomenta negócios 
nas áreas de economia verde, 
automotivos, agronegócio, 
mercado imobiliário, alimen-
tos, dentre outras.

cida eficácia e segurança.
O deputado se refere, es-

pecialmente, às vacinas que já 
estão sendo testadas no Bra-
sil, como é o caso da vacina de 
Oxford, criada e desenvolvida 
em parceria com a farmacêuti-
ca AstraZeneca, a Coronavac, 
da Sinovac, e da Pfizer, de-
senvolvida pela empresa ale-
mã BioNTech e a farmacêutica 
chinesa Fosun Pharma.

O documento, inclusive, re-
comenda que a Anvisa autorize 
o uso emergencial e temporário 
de vacinas, desde que já tenham 
sido aprovadas por outros ór-
gãos regulatórios internacionais, 
como o Food and Drug Ad-
ministration (FDA), European 
Medicines Agency (EMA), 
Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency (PMDA) e Na-
tional Medical Products Admi-
nistration (NMPA).

“O objetivo da adesão é 
proporcionar, no âmbito in-
ternacional, o acesso do país 
a vacinas seguras e eficazes 

contra a covid-19, sem prejuí-
zo a eventual adesão futura a 
outros mecanismos ou à aqui-
sição de vacinas por outras 
modalidades. Com esse pare-
cer, nosso intuito é garantir a 
imunização completa de toda 
a população brasileira, inde-
pendentemente de questões 
partidárias, com foco único e 
exclusivo na saúde das pes-
soas”, frisou Geninho.

O relatório, que contém 22 
páginas, foi apreciado formal-
mente nesta quinta-feira (10), em 

plenário, aos demais deputados.
O parecer fixa, ainda, para 

que seja planejado e negociado 
via Comissão Intergestores Tri-
partite, que engloba autorida-
des de saúde municipais, esta-
duais e federais, a prioridade de 
acesso a grupos de risco, pro-
fissionais de saúde e segurança 
pública, a logística de aquisi-
ção de insumos e à distribuição 
prioritária às unidades da fede-
ração com maiores taxas de in-
cidência da doença e curva de 
contágio ascendente.

feito por meio do aplicativo 
PicPay, que pode ser usado 
em qualquer smartphone. 

Entretanto, os beneficiários 
que já receberam o subsídio nos 
meses anteriores e, portanto, fi-
zeram cadastro e validaram a 
identidade, não precisam repe-
tir o trâmite, pois o pagamento 
cai automaticamente. 

BENEFÍCIO É DESTI-
NADO PARA COMPRA 

DE ALIMENTOS
Para ter acesso ao benefício 

não é necessário ter conta ban-
cária ou cartão de crédito. É 
possível sacar o dinheiro em um 
caixa eletrônico da rede 24Ho-
ras e transferir o valor para ou-
tras contas, sem taxa adicional. 

Os beneficiários poderão fa-

zer pagamentos por meio do ce-
lular em mais de 2,5 milhões de 
estabelecimentos que aceitam Pi-
cPay. As lojas são identificadas 
por placas com o QR Code do 
aplicativo ou no próprio sistema 
de buscas da ferramenta digital.
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Plateia com 40 % da ca-
pacidade e transmissão pela 
internet para aumentar o aces-
so. Todos os esforços para 
diminuir as fronteiras e levar 
o momento tão especial ao 
maior público possível foram 
necessários, devido à grande 
expectativa para a reabertura 
de um dos espaços mais que-
ridos da população barretense.

Na última terça-feira, 8 de 
dezembro, o Centro Cultural 
Osório Falleiros da Rocha, o 
Teatro Cine Barretos, foi rea-
berto com a inauguração das 
obras emergenciais e a reali-
zação do concerto The Beatles 
in Concert e a trajetória do 
pop rock britânico com a Or-
questra Sinfônica Municipal 
de Barretos e convidados.

A reabertura começou com 
o descerramento da placa, reali-
zado pelo prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila; pelo secretá-
rio municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé; e pelo gestor 
do Cine Barretos, César Juliani.

Na sequência, no palco, 
novas homenagens, incluindo 
à antiga gestora do local, Mô-
nica Bandeira, e resgate da im-
portância do local. O concerto 
e a cerimônia foram realizados 
seguindo todas as orientações 
em prevenção ao covid-19.

Sob a regência do maes-
tro Paulo de Tarso, com a 
participação do Grupo Vocal 
Blackbelts, a Orquestra Sin-
fônica Municipal de Barretos 
fez um belíssimo espetáculo, 
com direito a interpretação de 

“Parabéns à você” ao aniver-
sariante, Guilherme Ávila.

Para o secretário munici-
pal de Cultura, João Batista 
Chicalé, a noite representou 
um sonho e uma necessidade 
“A reforma emergencial era 
necessária, para que o Cine 
Barretos continuasse com 
suas atividades e sendo esse 
local tão importante para Bar-
retos”, comentou.

Segundo César Juliani, ges-
tor do Centro Cultural Osório 
Falleiros da Rocha, reativar o 
Teatro Cine Barretos é um pre-
sente para toda a população.

“Esperávamos ansiosos 
pela volta do Cine Barretos e 
recebemos sua reabertura ainda 
em 2020. Um presente de Natal 
antecipado”, disse Juliani.

Não é de hoje que a desin-
formação e a propagação de no-
tícias falsas, as chamadas fake 
news, tumultuam processos 
eleitorais no Brasil e no mundo.

Documento hábil para a 
comprovação de crimes vir-
tuais, como calúnia, injúria e 
difamação, a utilização da Ata 
Notarial, feita em Cartório de 
Notas, para fazer prova sobre 
determinado fato ou situação, 
registrou crescimento de 119% 
na comparação entre o mês de 
outubro das eleições de 2020 
e o pleito de outubro de 2014, 
primeiro ano de ataques vir-
tuais eleitorais no país.

Dados coletados pelo Co-
légio Notarial do Brasil - Con-
selho Federal, por meio da 
Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados, 
confirmam a tendência de au-
mento na procura por atas no-
tariais feitas nos meses de outu-
bro das últimas eleições, pelas 
quais o país passou: nos anos 
de 2014, 2016, 2018 e 2020.

Nas eleições à Presidência 
da República em 2014, outu-
bro registrou a realização de 
4.050 documentos deste tipo. 
Na disputa estadual de 2016, o 
mesmo mês já anotava 5.436 
atas, aumento de 34,2%. Já na 
corrida presidencial em 2018, 
ano em que as “fake news” 
tiveram maior repercussão, o 
número de atas notariais teve 
um crescimento de 62,1%, 
passando para 8.814 docu-
mentos emitidos pelos Cartó-

Reabertura do Centro Cultural Osório Falleiros 
da Rocha é marcada por emoção e gratidão

Em razão da pandemia de 
coronavírus, a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) determinou a suspen-
são dos reajustes dos planos 
de saúde, em agosto de 2020, 
com duração até dezembro.

Em janeiro de 2021, no 
entanto, mesmo com a pande-
mia ainda em curso e a econo-
mia se recuperando, os usuá-
rios terão que começar a arcar 
com os reajustes que ficaram 
represados.

O índice máximo, auto-
rizado pela ANS e que vale 
para planos individuais re-
gulamentados (contratados a 
partir de 2/01/1999 ou adap-
tados à Lei nº 9.656/98), é de 
8,14% e deverá ser recompos-
to em 12 parcelas, mediante 
informação descritiva nos bo-
letos de cobrança.

Estão sujeitos à aplicação 
desse percentual cerca de oito 
milhões de usuários (17% do 
total de beneficiários). O índi-
ce é o máximo que pode ser 
aplicado pelas operadoras, 
que podem praticar percen-
tuais mais baixos, mas nunca 
mais altos.

Para o advogado Leandro 
Nava, especialista em Direi-
to do Consumidor, é preciso 
ficar atento ao que chegará 
explicitado nas cobranças a 
partir de janeiro de 2021.

“A ANS determinou que 
os valores relativos à suspen-
são dos reajustes de setembro 

Consumidor deve ficar atento a 
reajustes de planos de saúde em 2021
ANS divulga índice máximo, de 8,14%, e afirma que recomposição terá que ser parcelada

a dezembro de 2020 deverão 
ser diluídos em 12 parcelas 
iguais, sucessivas, de janeiro 
a dezembro de 2021. Um nú-
mero inferior de parcelas pode 
ser negociado, desde que seja 
interesse do usuário”, alerta.

Um prazo maior do que os 
12 meses também poderá ser 
negociado, desde que acorda-
do entre as partes. “A Agência 
ainda determinou que os bole-
tos de cobrança deverão conter 
o valor da mensalidade, o valor 
da parcela relativa à recomposi-
ção e a informação de qual par-
cela se trata, se é a primeira, a 
segunda, a terceira e assim por 
diante”, exemplifica Nava.

O reajuste máximo, de 
8,14%, determinado pela ANS, 
refere-se ao período de maio de 

2020 a abril de 2021 e observou 
a variação de despesas assisten-
ciais entre 2018 e 2019, perío-
do anterior à pandemia.

A expectativa é que para 
2021 haja uma variação para 
baixo, já que houve redução 
no número de atendimentos, 
como cancelamento de con-
sultas, cirurgias eletivas e 
exames não emergenciais.

“Mas é preciso ficar atento 
ao que a ANS vai divulgar lá 
na frente, e ao comportamen-
to das operadoras de planos 
de saúde. Importante lembrar 
que o consumidor pode e deve 
reportar suas insatisfações e 
denúncias à própria ANS, aos 
órgãos de defesa do consumi-
dor e aos profissionais do Di-
reito”, conclui Nava.

Cartórios de Notas registram crescimento 
de 119% em atos que comprovam fake news

Comparação entre os quatro últimos períodos eleitorais no país mostra 
crescimento no uso de Atas Notariais, documento que atesta a existência de 

conteúdos publicados no mundo virtual e pré-constituir prova judicial

rios de Notas do País.
Seguindo a tendência de 

crescimento, mesmo em meio 
à pandemia, as atas notariais, 
agora também feitas de modo 
online pela plataforma e-No-
tariado, atingiram a marca de 
8.899 atos.

Os Cartórios de Notas do 
Estado de São Paulo foram res-
ponsáveis por 20,3% do total 
das atas notariais emitidas no 
Brasil no mês em que se deu a 
campanha eleitoral, com 1.809 
atos praticados. O Paraná vem 
na sequência, com 1.605, se-
guido por Minas Gerais, 1.137, 
Santa Catarina, 1.065, e Rio 
Grande do Sul, 1.049.

“No cenário atual, onde a 
internet tem grande papel nas 
relações entre as pessoas e nos 
negócios, a ata notarial se tor-
nou uma ferramenta segura, 
cada vez mais procurada para 
garantir respaldo jurídico e pro-
teção aos cidadãos, constituin-
do-se como prova de fatos a se-
rem levados a juízo”, explica a 
presidente do Colégio Notarial 
do Brasil - Conselho Federal, 
Giselle Oliveira de Barros.

Regulamentada pelo artigo 
384 do Código de Processo Ci-
vil (CPC), a ata notarial é um 
documento público que narra 
um ou mais fatos ou circunstân-
cias presenciadas pelo tabelião, 
com a finalidade de emprestar 
fé pública a determinado acon-
tecimento, a fim de pré-consti-
tuir uma prova para ser utiliza-
da em processos judiciais.

Pode ser usada para com-
provar a existência de um con-
teúdo publicado em site ou rede 
social, mensagem no celular ou 
qualquer outra situação.

PROCEDIMENTO
Para solicitar o serviço, o 

interessado deve buscar um 
Cartório de Notas, de for-
ma física ou pela plataforma 
e-Notariado (https://www.e-
-notariado.org.br), e solicitar 
que seja feita a verificação de 
uma determinada situação.

No caso das “fake news”, 
pode-se indicar que o tabe-
lião registre o que vê em uma 
página específica da internet, 
aplicativo, telefone, redes 
sociais ou arquivo digital de 
mensagens.
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Governo, empresários e 
alguns parlamentares estavam 
afinados na defesa do projeto 
que, aprovado, levaria à cria-
ção da Lei 13.467, em 2017. A 
chamada reforma trabalhista, 
afinal, levaria à criação de mi-
lhões de empregos.

Isso aconteceria na me-
dida em que acabaria com a 
rigidez da legislação, que tra-
tavam como sendo “engessa-
da”, facilitando contratações 
e dando a tão necessária “mo-
dernização” ao mercado de 
trabalho brasileiro.

Pois a lei completou três 
anos em 11 de novembro “e 
ninguém comemorou, nem ti-
midamente”, lembra o analista 
Marcos Verlaine, do Departa-
mento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap).

“Entre a expectativa ge-
rada pelos autores, o governo 
de então, os empresários, que 
patrocinaram, defenderam e 
atuaram fortemente no Con-
gresso para aprová-la, a mídia 
e a realidade, restou a dura 
realidade”, afirma, em artigo.

Ele define a medida apro-
vada pelo Congresso como 
um “cavalo de Troia do ca-
pital” para implodir direitos 
trabalhistas.

NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA?

A insistente defesa do “ne-
gociado sobre o legislado”, 
expressão recorrente na época, 
não era para privilegiar a nego-
ciação, observa o analista.

“Era para retirar direitos, 
já que as negociações, tanto 
as CCT (convenções coleti-
vas de trabalho), quanto os 
ACT (acordos coletivos de 
trabalho), nunca impediram, 
pelo contrário, que as con-
venções superassem a CLT 
e tampouco que os acordos 
superassem as convenções”.

Os “milhões” de empregos 
não vieram, mesmo antes da 
pandemia. O crescimento da 
ocupação se deu, basicamen-
te, pelo trabalho informal.

Em 2016, ano anterior ao 

da “reforma”, o país tinha 
10,1 milhões de empregados 
sem carteira no setor privado 
e 22,4 milhões de trabalhado-
res por conta própria. No ano 
passado, eles eram 11,6 mi-
lhões e 24,2 milhões, respec-
tivamente (confira tabela).

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Continua, 
do IBGE.
MODERNIZAÇÃO OU 

PRECARIZAÇÃO?
O emprego com carteira 

caiu. E o índice de Gini no 
trabalho, que mede a desi-
gualdade, que até 2015 caía, 
voltou a subir no ano seguin-
te e não parou mais.

A “reforma” introduziu 
modalidades de contratação, 
como o trabalho intermitente. 
Também foram apresenta-
das como itens da necessária 
“modernização”, mas sindica-
listas e pesquisadores as iden-
tificam como sinais adicionais 
de precarização do mercado. 
Embora ainda pequena, a par-
ticipação da modalidade inter-
mitente vem crescendo.

Nesta semana, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) co-
meçou a julgar ações diretas 
de inconstitucionalidade con-
tra o trabalho intermitente. 
Em seu voto, o relator, minis-
tro Edson Fachin, considerou 
o item inconstitucional e cau-
sador de prejuízos à saúde do 
trabalhador. Mas seus colegas 
Kassio Nunes Marques e Ale-
xandre Moraes se manifesta-
ram a favor da modalidade. O 
julgamento foi interrompido 
por um pedido de vista da mi-
nistra Rosa Weber.

Na impossibilidade de 
revogar a lei na íntegra, 
Marcos Verlaine sugere alte-
rações pontuais, citando jus-
tamente a contratação inter-
mitente. “É preciso negociar 
com todos os atores políticos 
e sociais, a fim de produzir 
mudanças nesse cenário de 
terra arrasada”, argumenta. 
(Fonte: RBA)

Em três anos de “reforma” 
trabalhista, desemprego e 

informalidade aumentaram
A ocupação que cresceu, basicamente, foi via 

emprego sem carteira e trabalho por conta própria. 
Para analista do Diap, lei aprovada em 2017 foi 

“cavalo de Troia do capital” para implodir direitos

A safra de laranja 2020/21 
do cinturão citrícola de São 
Paulo e Triângulo/Sudoeste 
Mineiro, principal região pro-
dutora de laranja do mundo, 
foi reestimada pelo Fundecitrus 
em 269,36 milhões de caixas.

A redução é de 18,4 mi-
lhões de caixas em relação à 
estimativa inicial, feita em 
maio, e, se confirmada após o 
fim da colheita, representará 
uma diminuição de 30,36% 
em comparação à temporada 
anterior e será a maior quebra 
de safra desde 1988.

“Em função das condições 
climáticas extremamente ad-
versas, com altas temperatu-
ras, baixa precipitação e má 
distribuição das chuvas, esse 
é um dos anos mais difíceis 
que a citricultura já enfren-
tou”, diz o gerente-geral do 
Fundecitrus, Juliano Ayres.

Um cenário desfavorável 
para a ocorrência de chuvas já 
era esperado devido à possibi-

Com ensino de qualidade, o 
Senac Barretos se consolidou 
como uma das mais importan-
tes instituições profissionali-
zantes do interior paulista.

Fruto da expansão da rede 
Senac São Paulo pelo Estado, a 
unidade foi inaugurada na cida-
de em 19 de dezembro de 1990, 
fomentando o desenvolvimento 
da região por meio da educação.

Com 9 salas e 7 laborató-
rios, o Senac Barretos atende 
a 10 municípios e é referência 
em cursos de diversas áreas do 
conhecimento, como tecno-
logia da informação, saúde e 

Senac Barretos celebra três décadas com modelo de ensino 
que busca a excelência e a educação pela autonomia

Comemorações serão em formato remoto, pelas redes sociais da instituição

bem-estar e gestão e negócios. 
INAUGURAÇÃO

Em 19 de dezembro de 1990, 
o Senac Barretos foi inaugurado 
com a presença de Abram Sza-
jman, presidente da Fecomercio-
-SP na época, além dos Conse-
lhos do Sesc e Senac São Paulo.

Após dois anos de ativi-
dades, em 1992, foi assinado 
contrato com o Clube Os In-
dependentes, com o objetivo 
de unificar a linguagem, pro-
porcionar uma postura mais 
profissional no trato com os 
turistas e promover um caráter 
empreendedor para o mais tra-

dicional evento da cidade e um 
dos mais importantes do país: 
a Festa do Peão de Barretos. 

Outro destaque na atuação 
da unidade ocorreu em 1997, 
quando passou a oferecer o 
Programa Educação para o Tra-
balho (que continua até hoje) 
para preparar jovens em sua 
primeira experiência e imersão 
no mercado de trabalho.

No início dos anos 2000, 
foi desenvolvido o Programa 
Alfabetizando Jovens e Adul-
tos, para oferecer certificação 
das competências referentes 
às quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental.
CELEBRAÇÃO

Ao completar 30 anos na ci-
dade, sempre contribuindo para 
a formação completa de profis-
sionais que precisam lidar com 
os contínuos desafios do mundo 
do trabalho, o Senac Barretos 
contará, em 2021, com mais de 
120 opções de cursos técnicos 
e livres, formando uma progra-
mação diversificada e atualiza-
da, de acordo com as necessi-
dades do setor de comércio de 
bens, serviços e turismo.  

“O Senac Barretos faz parte 
da história de muitas pessoas da 
cidade e da região. Nos orgu-
lhamos por ter contribuído para 
o desenvolvimento pessoal e 
profissional de alunos que hoje 
atuam nas áreas que escolheram 
na instituição. Agora, olhamos 
para o futuro na certeza de que 
continuaremos tendo resulta-
dos comprovados na melhoria 
de vida de vários profissionais 
e organizações”, celebra Emer-
son Mello dos Santos, gerente 
do Senac Barretos. 

A comemoração de aniversá-
rio será em formato remoto, por 
conta da pandemia de Covid-19. 
Alunos, ex-alunos, parceiros, do-
centes e o corpo técnico da ins-
tituição, farão depoimentos nas 
redes sociais do Senac Barretos 
sobre a importância da unidade 

em suas vidas. Um show de ta-
lentos também deve marcar as 
celebrações no ambiente digital. 

“É uma data expressiva para 
todos nós que vivemos o Senac 
Barretos. Em virtude do mo-
mento que atravessamos, nos 
reinventamos e buscamos alter-
nativas para que essa comemo-
ração aconteça, nos mantendo, 

de alguma maneira, próximos e 
unidos, como é o Jeito Senac de 
Educar”, finaliza o gerente.

As postagens comemorativas 
poderão ser acompanhadas pelas 
redes sociais, como no Instagram 
@senacbarretos, ao longo do 
mês. Para conhecer mais sobre a 
unidade e sua programação, aces-
se www.sp.senac.br/barretos.   

Impactada pela seca e alta temperatura, safra de laranja 
2020/21 deve ter a maior quebra dos últimos 30 anos

Fundecitrus reestima produção em 269,36 milhões de caixas, diminuição de 30,36% em relação à temporada anterior
lidade de formação do even-
to climático La Niña, que foi 
confirmado em setembro.

Mas outros fenômenos 
atuaram simultaneamente e o 
La Niña foi muito pior do que 
o último, ocorrido em 2017: 
além de deixar o clima mais 
quente e mais seco, entrou em 
atividade mais cedo, quando 
apenas 30% da produção de 
laranja tinha sido colhida.

À medida que o La Niña se 
intensificou, a chuva foi dimi-
nuindo em relação à média histó-
rica. De maio a agosto, o volume 
acumulado estava 14% menor e 
chegou a menos 41% no acumu-
lado de setembro a novembro.

Em todo o período, a preci-
pitação média no cinturão foi 
de 337 milímetros, cerca de 
150 milímetros a menos que o 
normal e 32% inferior à média 
histórica, de acordo com dados 
da Somar Meteorologia.

Apenas em três das 12 re-
giões do cinturão a alteração 

do padrão de chuva foi menos 
acentuada, porém, apesar de 
superarem a média do par-
que citrícola, também ficaram 
abaixo da média histórica. São 
elas Itapetininga (612 milíme-
tros), Avaré (493 milímetros) 
e Duartina (447 milímetros).

Nas demais regiões, foram 
observadas condições extrema-
mente severas de seca, com chu-
vas pontuais, que, muitas vezes, 
ocorreram em locais isolados 
dentro de um mesmo municí-
pio. No Norte, foram cerca de 
145 dias sem chuva significati-
va, período bem maior do que 
no Sudoeste, que teve 55 dias.

Um dos municípios mais 
secos foi Matão, que ficou 
praticamente seis meses sem 
chuvas significativas. Com 
a diminuição das chuvas, as 
temperaturas máximas fica-
ram quase o ano todo acima 
da média histórica.

Esse período mais crítico 
de seca começou a mudar em 

novembro, quando o volume 
de chuvas melhorou em quase 
todo o cinturão citrícola, o que 
possibilitou uma pequena re-
cuperação do peso dos frutos.

A quebra de safra só não foi 
maior porque 60% das laran-
jeiras produtivas ficaram me-
nos exposta à seca: parte das 
variedades precoces, colhidas 
antes da pior fase da estiagem; 
laranjas Pera Rio e variedades 
tardias de pomares irrigados; e 
essas mesmas variedades nas 
regiões de Itapetininga e Ava-
ré, onde as condições climáti-
cas foram um pouco melhores.

As condições climáticas 
desfavoráveis, somadas à 
maior concentração de fru-
tos de segunda florada, dimi-
nuíram também o ritmo da 
colheita que, em novembro, 
alcançou 58% da produção 
contra 74% no mesmo perío-
do no ano passado.

TAXA DE QUEDA
O peso médio dos frutos 

foi revisado para 156 gramas, 
ante as 159 gramas estimadas 
em maio, 8% menor do que a 
média das últimas cinco safras.

A projeção da taxa de queda 
de frutos subiu de 17,30% para 
21,10% na média entre todas as 
variedades, atingindo o maior 
patamar desde quando a pes-
quisa foi iniciada, em 2015.

O trabalho de Pesquisa de 
Estimativa de Safra é feito 
pelo Fundecitrus em coopera-
ção com a Markestrat, FEA-
-RP/USP e FCAV/Unesp.
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COTIDIANO

Realizado no último dia 05 de Dezembro a 89º edição do Torneio de Pesca do Rio das Pedras. Esse ano, devido a Pandemia, as inscrições foram limitadas, e o clube  
tomou todas as precauções necessárias para recepcionar os pescadores, dentro das normas exigidas. No final, foram fisgados 191 kg de peixes. Confira os vencedores:

89º edição do Torneio de Pesca do Rio das Pedras
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