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DESCANSO MERECIDO? REDESCOBRIR PARA SOBREVIVER - José Carlos Moraes, mestre em Teologia e professor da área de Humanidades na 
Licenciatura em Ciências da Religião do Centro Universitário Internacional Uninter, nos brinda com estas palavras de reflexão, importantes para o nosso 
dia-a-dia nestes tempos de pandemia que parecem não ter fim. EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL

Mais três bairros 
receberão 

playgrounds em 
praças e áreas 

públicas

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Urbanos, instalou 14 playgrou-
nds em praças, áreas verdes 
e canteiros centrais de vias de 
pista dupla da cidade, atrações 
estas, que proporcionam mais 
lazer e diversão das crianças. 
Muitos destes locais, além dos 
equipamentos tiveram a realiza-
ção de serviços e obras de revi-
talização, pelo projeto Zeladoria 
Urbana. A secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos informou 
que mais três bairros, entre os 
quais o América e Aeroporto, 
terão a instalação de playgrou-
nds, totalizando 17 equipamen-
tos espalhados por todas as 
regiões da cidade.
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ACIB segue com a Semana 
Black Friday até neste sábado
Enquanto isso, em parceria com o Sincomércio, segue a promoção da campanha “Natal Esperança” para o comércio de Barretos

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos), em parceria com o Sinco-
mércio, segue até neste sábado, 
28 de novembro, com a reali-
zação da Semana Black Friday 
para o comércio barretense.

O evento acontece junta-
mente com a Semana do Fre-
guês. Nesta sexta-feira, dia 27, 
o comércio funcionará em ho-
rário especial, das 9 às 20 horas.

Enquanto isso, as duas en-
tidades seguem promovendo a 
campanha “Natal Esperança” 
para o comércio de Barretos.

A campanha de Natal vai até 
o dia 31 de dezembro e, até lá, 
todo o comércio central estará 

distribuindo cupons aos consu-
midores, dando o direito a par-
ticipação no sorteio de diversos 
prêmios. O sorteio está agenda-
do para o dia 5 de janeiro.

Os consumidores da campa-
nha de Natal concorrerão a 20 
Vale-Compras de R$ 1000,00 
cada um; 5 Day-Use do Barre-
tos Country Thermas Park para 
5 famílias, sendo 2 adultos e 2 
crianças; 1 Vale-Compra de R$ 
500,00 do Manolo Supermerca-
do; 1 Vale-Compra de R$ 400,00 
da Relojoaria Orient; 1 Painel 
Max Edn Móveis Cor Natura-
le para TV até 65 polegadas, da 
Diva Móveis; e 1 Óculos  da Óti-
ca Diniz. (Foto: Agência Brasil)TJD pune o Barretos EC com suspensão 

de 120 dias e multa de R$ 25 mil
Diretoria vai recorrer e acredita haver tempo hábil para a equipe disputar a Série A3 de 2021

Em julgamento ocorrido 
na última terça-feira (25), no 
Tribunal de Justiça Desportiva 
da Federação Paulista de Fute-
bol, o Barretos EC, o Touro do 
Vale, foi punido com suspen-
são de 120 dias e multa de R$ 
25 mil. A punição é em virtude 
de o tribunal ter julgado proce-
dente a denúncia de manipula-
ção de resultado na partida en-
tre Barretos EC 0 x 4 Linense.

Segundo o presidente do 
BEC, Júlio Samara (foto), a 
suspensão é retroativa à data 
da suspensão no dia 7 de outu-
bro, que ocorreu no término da 
primeira fase. Samara acredita 
que haverá tempo hábil para a 
equipe disputar a Série A3.

“Vamos recorrer para dimi-
nuir essas punições que não prati-
camos”, afirmou Samara. O BEC 
foi representado por dois advoga-
dos, além do presidente e do vice, 
Gerson Luiz Alves de Lima.

JOGADORES
Também foram julgados e 

punidos jogadores e um inte-
grante da comissão técnica, 
Maiken Dilso Kehrwald, pre-
parador de goleiros.

O goleiro Pedro Ernes-
to Alves foi multado em R$ 
2.500 e suspensão por 180 
dias por atuar, deliberada-
mente, de modo prejudicial à 
equipe que defendia.

O preparador de goleiros foi 
multado em R$ 10 mil e suspen-

são por 24 partidas por infringir 
por atuar de forma contrária à 
ética desportiva, com o fim de 
influenciar o resultado de parti-
da, prova ou equivalente.

Outros quatro atletas que, 
na época, defendiam o BEC, 
foram punidos: os zagueiros 
Roberth Melonio da Silva e 
Edson Rocha, além dos meias 
Deriky William Santos da Silva 
e Fabrício Pereira de Oliveira.

Os quatro foram multados 
em R$ 5 mil e suspensão por 360 
dias, cada um, por atuarem, de-
liberadamente, de modo prejudi-
cial, à equipe que defendiam.
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Prefeito e prefeita eleita iniciaram 
transição de governo em Barretos

O prefeito Guilherme Ávila recebeu em seu gabinete, na última 
terça-feira (24), a prefeita eleita de Barretos, Paula Lemos (DEM), 
que governará a cidade entre 2021 e 2024. O encontro marcou o 
início da transição de governo. Paula Lemos fez a solicitação formal 
de informações e documentos da prefeitura, que serão estudados 
pela prefeita eleita nos próximos 30 dias.

Rio das Pedras anuncia reserva 
de quiosques para o Reveillon

A diretoria do Rio Das Pe-
dras Country Club está comu-
nicando aos associados que a 
partir de 30 de dezembro serão 
efetuadas as reservas dos quios-
ques para o Reveillon do clube.

Os sócios interessados (ti-
tular ou esposa, em dia com as 
mensalidades) poderão fazer 
suas reservas, gratuitamente, 
a partir das 8 horas, na porta-
ria da sede de campo, obede-
cendo a ordem de chegada.

Não serão aceitas reservas 
ou inscrições antecipadas por 
telefone ou outros meios. Será 

permitido apenas a reserva de 
1 (um) quiosque por título.

O período de utilização 
dos quiosques na área de 
camping e restaurante será de 
30/12/2020 (quarta-feira) até 
às 12 horas do dia 04/01/2021 
(segunda-feira). Para os de-
mais quiosques o período de 
utilização será de 31/12/2020 
(quinta-feira) até as 7 horas de 
01/01/2021 (sexta-feira).

Após estes horários os 
quiosques ficarão à disposição 
dos associados, devendo ser re-
servados novamente na portaria.

BALDE MALUCO - Uma das novidades para o fim de ano e início do 
próximo ano, que acaba de chegar no Rio das Pedras Country, como 
parte do planejamento de melhorias do clube em benefício dos asso-
ciados é o BALDE MALUCO. O Balde Maluco, com capacidade de 
2.000 litros de água, faz parte da revitalização da praia 2,  localizado 
na piscina de bóias. É mais uma diversão garantida para toda família.
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

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

ELEIÇÃO NA CÂMARA
Depois de diplomados 

pela Justiça Eleitoral, os 
vereadores eleitos e ree-
leitos tomam posse em 1º 
janeiro de 2021 e realizam, 
na sequência, a eleição dos 
membros - proporcional-
mente ou não às banca-
das - da Mesa Diretora, que 
tocará os dois primeiros 
anos do mandato. São pré-
-candidatos à presidência 
da Câmara: Lupa (PRTB), 
Paulo Correa (PL) e Adilson 
Ventura (PL).

SONHO DE VEREADOR
Eleito em 15 de novem-

bro, Juninho Bandeira (PL) 
declarou que está reali-
zando o sonho de criança 
em ser vereador da cidade 
de Barretos.

NA CULTURA OU TURISMO
“O Ricardo [Bodinho] 

tem uma vocação natural 
para a área do turismo e da 
cultura”, disse Emanoel Car-
valho. O ex-prefeito garan-
tiu que seu sobrinho poderá 
ajudar a prefeita eleita, Pau-
la Lemos (DEM).  

EDIL INDEPENDENTE
Chafei Amsei Neto (MDB) 

disse que o presidente do 
partido, Chade Rezek, deu 
liberdade para o vereador 
eleito tomar suas decisões. 
“Durante toda a campanha 
mantive o discurso da in-
dependência”. Contou que 
tem liberdade de votar na 
Câmara Municipal naquilo 
que acredita ser correto.

MAIS MULHERES
A região administrati-

va de Barretos ampliou de 
uma prefeitura (Taiaçu) para 
três que elegeram mulhe-
res: Barretos - Paula Lemos 
(DEM), Pirangi - Angela Bus-
nardo (DEM) e Severínia - 
Gláucia Scatolin (PSDB).

RODOVIA ONDULADA
Aparecido Cipriano (PP) 

pediu para a Concessioná-
ria Tebe reparos na Rodo-
via Brigadeiro Faria Lima 
entre os Km 421 e 422. Para 
o vereador, o trecho teve 
melhorias recentemente e 
já apresenta ondulações e 
afundamentos.

MAIS SAÚDE
Um plano de saúde de 

cobertura nacional iniciou a 
construção de um hospital 
com leitos e consultórios na 
Região dos Lagos em Barretos.

Rodolfo Schneider
 é gerente de mobilização e 
parcerias do Grupo Marista

PAINEL 
VAMOS DE ÔNIBUS

A prefeitura de Barretos 
abriu licitação para determi-
nar qual empresa vai prestar 
serviços de transporte co-
letivo urbano. Na proposta 
constam a operação de 25 
linhas com ônibus licencia-
dos em Barretos e com ida-
de média de até 7 anos. A 
concessão será de 20 anos.

FAMA DE CALOTEIRA 1
A prefeitura leva fama 

de má pagadora há muitos 
anos. A prefeita eleita Paula 
Lemos (DEM) terá um gran-
de desafio pela frente: pagar 
em dia os empresários pres-
tadores de serviços e forne-
cedores de produtos.

FAMA DE CALOTEIRA 2
Os editais de licitação 

da prefeitura de São Paulo 
já deixam bem claro: “o pa-
gamento será efetuado por 
crédito bancário em conta 
corrente 30 dias após emis-
são da nota fiscal”. Diz ainda: 
será aplicada compensação 
financeira, quando houver 
atraso no pagamento dos 
valores devidos, por culpa 
exclusiva da Administração, 
observada a necessidade de 
se apurar a responsabilida-
de do servidor que deu cau-
sa ao atraso no pagamento”.

ELEIÇÃO NO CLUBE
Apesar de ainda não te-

rem registrado chapa, dois 
pré-candidatos iniciaram 
campanha para eleição 
à presidência do Rio das 
Pedras: Weverson Alves 
Moreira (situação) e João 
Francisco dos Reis Andrade 
(oposição).

TUDO OU NADA
Tudo o que o Bolsonaro 

fizer daqui pra frente, será 
campanha à sua candidatu-
ra pela reeleição em 2022. 
Aliás, não só ele como seus 
filhos na política, seus gene-
rais e seus eleitores.

Descanso merecido? Redescobrir para sobreviver
José Carlos Moraes, mestre em Teologia e professor da área de Humanidades na Licenciatura em 

Ciências da Religião do Centro Universitário Internacional Uninter, nos brinda com estas palavras de 
reflexão, importantes para o nosso dia-a-dia nestes tempos de pandemia que parecem não ter fim. Segue.

Acredito que, de vez em 
quando, merecemos um des-
canso para o corpo e também 
a mente.

Existem muitos compro-
missos a cumprir diariamente 
e que provocam uma corrida 
contra o relógio, acelerando a 
todos como piloto de Fórmula 
1, para cumprir as agendas em 
tempo recorde todos os dias, 
rotineiramente.

Tal descanso, por vezes, 
é necessário para arejar as 
ideias, estabelecer procedi-
mentos criativos e, também, 
serve para organização mental 
visando novas descobertas.

Claro que redescobrir a 
roda, talvez, não seja o princi-
pal objetivo na vida, mas pro-
duzir mais e diferente, com 
foco inigualável.

Descobrir um novo talento 
internamente, talvez, seja um 

tanto difícil, pois o indivíduo 
tem a possibilidade de tê-lo 
guardado tão bem que não se 
encontra mais, devido a um des-
canso atribuído anteriormente 
que iniciou uma sonolência e 
depois, um sono profundo no 
indivíduo. Despertar é preciso!

O indivíduo necessário ao 
século XXI é alguém com perfil 
generalista; este não é utilizado 
somente como uma mão de obra 
do pescoço para baixo, mas sim, 
do pescoço para cima e com um 
cérebro criativo e pensante.

O grande destaque de uma 
nação, sem dúvida, é um povo 
forte e pujante, capaz de so-
bressair a situações corriquei-
ras, e também lutar contra o 
inimigo desconhecido.

A zona de descanso faz 
com que o relaxamento cor-
riqueiro ocorra sim, mas o 
despertar venha com a força 

de um tornado, destronando a 
inércia, movendo os objetos de 
um lugar para outro e mostran-
do cenários antes obscurecidos 
pela inércia, mas que sempre 
lá estiveram; acomodados e 
instalados de muito tempo.

A pandemia iniciada em 
março de 2020 no Brasil pro-
vocou mudanças no cenário 
nacional, números econômicos 
que tinham um destino traçado 
para 2020 serão, com certeza, 
escalonados novamente. As 
metas da população, talvez, en-
traram na inércia com o desem-
prego que provocou pânico e 
desaquecimento da economia.

Esta instabilidade provo-
cou a muitos para se desco-
brirem e gerarem novas possi-
bilidades, com certeza muitos 
talentos afloraram devido à 
criatividade desabrochada, a 
força devido à acomodação 

de tempos, pessoas com perfil 
de operário se reinventaram e 
transformaram-se em líderes; 
afinal, encontraram seu talen-
to adormecido.

Até mesmo as religiões se 
reinventaram com a pandemia 
e passaram a utilizar ainda 
mais a internet para interagir 
com os fiéis, não permitindo 
que o rebanho fosse para ou-
tros rumos e andasse perdido 
em caminhos nefastos, sem o 
apoio do seu líder religioso.

Os números mostrarão 
muitas realidades e ao final 
desta situação pandêmica, 
surgirão os casos de sucesso, 
empresas adormecidas e que 
se reinventaram para sobrevi-
ver a um caos.

Ao ler este pequeno excer-
to de texto, veja quais foram 
suas contribuições para o lega-
do pandêmico da humanidade.

Brasileiros precisam aprender a doar
A máxima de que o Brasil 

é um país solidário sempre 
esteve presente no imaginário 
do brasileiro. Somos um povo 
que sofre com os acontecimen-
tos da sociedade, as tragédias, 
os acontecimentos da rua de 
casa, do bairro e até do país.

Mas será que sabemos 
como empregar nossos princi-
pais recursos em prol de atos 
de solidariedade?

Uma pesquisa realizada 
em junho de 2020 pelo Data 
Favela, parceria do Instituto 
Locomotiva, da Central Úni-
ca das Favelas (Cufa) e da 
Favela Holding, apontou que 
49% dos brasileiros fizeram 
algum tipo de doação durante 
a pandemia do novo coronaví-
rus. Porém, entre os morado-
res das áreas mais vulneráveis  
esse índice é de 63%.

O número explica que, tal-
vez, a solidariedade ainda es-
teja atrelada a altos valores de 
dinheiro, que é claro, são im-
portantes quando falamos de 
grandes empresas que podem 
contribuir com a sociedade.

Durante a pandemia, espe-
cialmente, muitas delas se mos-
traram ativas e conscientes dos 

seus recursos, mas quando fala-
mos de pessoas físicas, estamos 
entrando em uma parcela da 
sociedade que ainda não enxer-
gou seu potencial de doação.

Segundo a pesquisa Gi-
ving Report, um retrato da 
doação no Brasil realizada em 
2019 pelo Charities Aid Fou-
dation, 57% das pessoas ci-
tam “ter mais dinheiro” como 
o estímulo mais importante 
para efetuarem suas doações.

Mas, e se essa mesma pes-
soa pudesse fazer doações sem 
mexer no seu bolso e gastar 

um centavo a mais por isso, 
ela faria? Provavelmente não.

Os números do Imposto de 
Renda Solidário comprovam 
essa sentença: mais de 97% 
das pessoas que tem potencial 
de doação, não doam. Entre-
tanto, é importante lembrar 
que qualquer brasileiro que 
opta pela declaração do modo 
completo pode destinar até 
6% do IR para diversas insti-
tuições sociais, sem gastar um 
centavo a mais por isso.

Até o dia 31 de dezembro 
os contribuintes podem cal-
cular o potencial de doações 
com base na declaração do 
ano anterior, escolher a insti-
tuição que deseja contribuir e 
sinalizar a receita federal. O 
processo pode ser conferido 
passo a passo no site: www.
impostosolidario.org.br

A vantagem é que esse 
dinheiro que já seria pago ao 
governo de qualquer maneira, 
agora vai para um projeto de 
confiança que pode ser acom-
panhado pelo contribuinte du-
rante todo o ano.

Entre os projetos dispo-
níveis para receber os recur-
sos via Imposto de Renda é o 
“Educação - O futuro é para 

todos” que beneficia mais de 
4 mil crianças e adolescentes 
nos estados de São Paulo e Pa-
raná. A iniciativa oferece edu-
cação gratuita em onze escolas 
sociais localizadas em áreas de 
vulnerabilidade social.

As doações podem pro-
mover a expansão de labo-
ratórios, criação de espaços 
maker, projetos de educomu-
nicação, capacitação de edu-
cadores, revitalização de es-
paços e melhorias no acervo 
das bibliotecas comunitárias.

Mais de 40% das famí-
lias atendidas nos locais estão 
abaixo da linha da pobreza e 
vivem do trabalho informal, 
sendo fortemente atingidas 
pela pandemia do coronavírus.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Não enlouqueça buscando a perfeição. Alguns defeitos são importantes.” (Paulo Coelho)

Quem completou 6 aninhos terça-feira (24), foi Débora 
Oliveira Nunes Bernardo, que passou o dia recebendo muito 

carinho da mamãe Larissa, do papai José, da vovó Rosa, do tio 
Leandro, da tia Neusa e de toda família. Parabéns!

O casal Enricco e Pamella Suleiman Mori curtiram merecidos dias 
de descanso em Jericoacoara, cidade turística no estado do Cea-
rá, no leste do Brasil. Na foto, eles estão no buraco azul. Sucesso!

O dia 23 de novembro, foi marcado pelos 24 anos de 
casamento de Lindomar e Adriana Argolo. O casal 

completou Bodas de Opala, que significa pedra preciosa, 
mas a riqueza mesmo desta união são os filhos Lucas e Laura. 

Felicidades e rumo as Bodas de Prata!

Ontem (26), foi dia de parabéns e muitas alegrias em torno de Melina Tamy, colaboradora do 
Marketing do North Shopping Barretos. A publicitária recebeu milhares de felicitações de ami-
gos e familiares, e claro, aquele carinho especial do maridão, Luiz Fernando (esquerda), do pai 

Edilberto, do irmão Edgard e da filhota Antonella. Tudo de bom Melina!

Muitos anos de vida, realizações e bons momentos 
para Maciel Donizeti Bolsoni, que completou idade 

nova na última quarta-feira (25). A comemoração foi 
completa, claro, ao lado da mulher Sandra Moreno (foto) e 

dos filhos Arthur, Maria e Ana. Parabéns Maciel!

Depois de meses na correria trabalhando em campanhas políticas de Barretos e região, Gui-
lherme Diniz tirou merecidos dias de descanso. O publicitário percorreu vários pontos turísti-
cos da capital Paulista. Na foto, ele está com os pais Noel e Ivete, no Farol Santander.  Sucesso!

De clicks em clicks, Beto Pita e Shadia Bittencorth vão construin-
do uma linda história de amor através de registros fotográficos 
em redes sociais.  O casal respeita o estilo de cada um e se con-

quistam dia a dia em pequenos gestos. O amor está no ar!

Toda estilosa e cheia de alegria, esta é Flávia Falcão, que com-
pletou idade nova no último dia 24 de novembro. Os beijos e 

paparicos ficaram por conta do marido Daniel, do filho Gustavo, 
além do carinho de amigos e familiares. Felicidades Flavinha!
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Reunião inicia a transição 
de governo em Barretos

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu em seu gabinete, na úl-
tima terça-feira (24), a prefeita 
eleita de Barretos, Paula Le-
mos (DEM), que governará a 
cidade no mandato 2021/2024. 
O encontro marcou o início da 
transição de governo.

Durante a reunião, que teve 
participação do chefe de Gabi-
nete da prefeitura, Hugo Re-
sende Filho, Paula Lemos, que 
estava acompanhada de Luiz 
Carlos Diniz Bush, um dos 
seus coordenadores e colabo-
radores de campanha sua elei-
toral, fez a solicitação formal 
de informações e documentos 
da administração municipal.

“Recepcionamos a prefeita 
eleita, Paula Lemos, que nos 
trouxe as solicitações de do-

cumentações e informações 
do funcionamento da prefei-
tura, de todas as secretarias e 
setores, iniciando a transição 
de forma bem tranquila”, afir-
mou Guilherme Ávila.

Paula Lemos agradeceu 
ao prefeito pela oportunidade 
deste primeiro encontro e de 
poder entregar os pedidos de 
informações.

“São vários documentos 
para que possamos iniciar 
nosso mandato tendo um pa-
norama horizontal da situação 
do município. Temos 30 dias 
para esta transição. Pedimos 
as informações e os documen-
tos no prazo de sete dias, para 
que tenhamos acesso e escla-
recer eventuais dúvidas”, res-
saltou a prefeita eleita.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, instalou 14 playgrou-
nds em praças, áreas verdes e 
canteiros centrais de vias de 
pista dupla da cidade, atra-
ções que proporcionam mais 
lazer e diversão das crianças.

Muitos destes locais, 
além dos equipamentos, tive-
ram a realização de serviços 
e obras de revitalização, pelo 
projeto Zeladoria Urbana.

Os playgrounds foram co-
locados no Mais Parque, Pra-
ça Nidoval Reis – Primavera; 
Praça do Bom Jesus, Praça 
Rotary, conhecida também 
por Praça do Copo Sujo, no 
bairro Nadir Kenan; nova Pra-
ça do bairro Zequinha Amên-
dola; canteiro central da Ave-
nida dos Coqueiros, no bairro 

Santa Terezinha; Avenida 
dos Coqueiros no bairro Jar-
dim dos Coqueiros; no bair-
ro Jardim Soares, próximo ao 
CCI (Centro de Convivência 
do Idoso “Ignez Scarpelli-
ni L’Apiccirella” ; espaço ao 
lado da UBS (Unidade Bási-
ca de Saúde) “Médico Dou-
tor Sérgio Pimenta”, no bairro 
Marília; Praça do bairro Hus-
sein Gemha; Praça “Orival 
Leite de Matos”, no bairro Jar-
dim Universitário; Praça Nos-
sa Senhora de Guadalupe, no 
bairro City Barretos; e em área 
da Fundo de Vale, na rua 18, 
esquina da avenida 9.

A Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos informou 
que mais três bairros, entre 
os quais o América e Aero-
porto, terão a instalação de 
playgrounds, totalizando 17.

Os deputados estaduais 
membros do Grupo PDO (Par-
lamentares em Defesa do Or-
çamento), apresentaram um 
projeto de Decreto Legislativo 
para sustar o Decreto nº 65.295, 

Em 2021 a Secretaria de 
Turismo (Setur SP) vai ma-
pear os destinos LGBT frien-
dly do Estado. A ação marca-
rá os 20 anos Lei Estadual nº 
10.948, que pune administra-
tivamente a discriminação por 
orientação sexual ou identida-
de de gênero.

Participarão, também, a Se-
cretaria de Justiça e Cidadania 
do Estado de São Paulo e a Câ-
mara de Comércio e Turismo 
LGBT do Brasil, a Setur SP, e 
a Câmara assinaram um proto-
colo de intenções em 2019.

Promulgada em 2001, a 
Lei nº 10.948 é um marco 
do pioneirismo de São Paulo 
na criação de políticas públi-
cas de enfrentamento da LB-
GTfobia. Em 2009 o Estado 
criou a Coordenação de Po-
líticas para a Diversidade Se-

xual (CPDS).
Com o mapeamento, a se-

cretaria irá criar material pro-
mocional, como roteiros, fo-
lhetos, website, além fazer a 
divulgação em eventos nacio-
nais e internacionais.

Segundo a Organização 
Mundial de Turismo, o públi-
co LBGT faz anualmente 150 
milhões de viagens internacio-
nais (10% do total), movimen-
tando US$ 180 bilhões (15% 
do faturamento do setor).

O Brasil, segundo pesqui-
sa da Out Leadership, associa-
ção internacional de empresas 
que desenvolve iniciativas 
para o público gay, é o segun-
do maior mercado para esse 
segmento, com faturamen-
to de US$ 26,8 bilhões, atrás 
do líder, Estados Unidos, com 
US$ 63,1 bilhões.

Na 146ª coletiva de imprensa 
sobre as ações de enfrentamento 
da pandemia de coronavírus, o 
governo do Estado apresentou 
as mais recentes informações 
sobre a doença e a vacina que o 
Instituto Butantan, em parceria 
com o laboratório chinês Sino-
vac, estão desenvolvendo. 

O governo e o Instituto 
Butantan confirmaram que 
o estudo clínico da Corona-
Vac chegou à fase final e os 
resultados sairão na primeira 
semana de dezembro. A pre-

visão é que doses estejam dis-
poníveis até janeiro de 2021. 

“A celeridade do Institu-
to Butantan pode permitir que a 
CoronaVac seja a primeira dispo-
nível para nossa população. Só 
com a vacina viveremos o nosso 
normal”, afirmou o Secretário de 
Saúde, Jean Gorinchteyn. 

Na última semana, o primeiro 
lote com 120 mil doses chegou a 
São Paulo, tornando o Brasil o 
primeiro país da América Lati-
na a receber uma vacina contra 
o coronavírus. A expectativa do 

governo do Estado é que o Bu-
tantan obtenha a aprovação da 
Anvisa ao imunizante até janeiro. 

“Estamos muito próximos 
de ter uma vacina disponível 
para o Programa Nacional de 
Imunizações. Esperamos que 
haja incorporação dessa vaci-
na, que é mais uma do Butan-
tan. Essas notícias colocam 
nossa vacina como a mais 
próxima de utilização aqui no 
Brasil. Cada dia com vacina 
faz diferença”, disse Dimas 
Covas, diretor do Butantan.

Prefeitura instala 
playgrounds em praças 

e áreas públicas
São 17 equipamentos, que proporcionam 

mais lazer e diversão para crianças

Deputados apresentam projeto para 
suspender a extensão da quarentena
Grupo PDO protocolou Projeto de Decreto Legislativo sustando o decreto do Governador João Doria (PSDB)

que estende o período de qua-
rentena no estado de São Paulo 
até 16 de dezembro de 2020.

Com o Estado em quarente-
na desde março deste ano, o go-
verno de São Paulo prorrogou a 

quarentena até o dia 16 de de-
zembro. A medida foi publica-
da no Diário Oficial no dia 17.

No documento protocola-
do na Assembleia Legislativa 
os deputados do grupo pedem 

a sustação de ato, “em ra-
zão da enorme quantidade de 
afrontas a direitos fundamen-
tais e do desrespeito às nor-
mas e regras de competência 
legislativa, apontando ainda a 
inaptidão à finalidade social 
a que se propõe o Decreto nº 
65.295, que estende o perío-
do de quarentena no estado de 
São Paulo até 16 de dezembro 
de 2020”.

O grupo de deputados con-
siderou precipitada a atitude do 
governo e condenou um pos-
sível retrocesso no Plano São 
Paulo que regulamenta os está-
gios da quarentena nas diversas 
regiões do estado, estabelecen-
do medidas mais duras ou leves 
de acordo com os indicadores 
de saúde de cada local

“Causam suspeitas as ati-
tudes do governador, mais 
uma vez agindo de forma di-
tatorial, que tenta prorrogar a 
quarentena causando medo, 
por uma possível segunda 
onda do Covid-19, ameaçan-
do levar o estado a um lock-
down precipitado e inoportu-
no”, diz o grupo.

O projeto de Decreto Le-
gislativo deverá ser aprecia-
do por todos os deputados em 
sessão plenária da Assembleia 
Legislativa.

Secretaria de Turismo vai mapear 
os destinos LGBT de São Paulo

Ação marcará os 20 anos da lei estadual de pune a 
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero

46 milhões de doses da vacina contra 
o Coronavírus estarão disponíveis 

até janeiro, prevê Governo do Estado
Instituto Butantan anuncia que estudo clínico da vacina chegou à fase final
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A Tereos, uma das líderes 
mundiais na produção de açú-
car, álcool e amidos, está com 
inscrições abertas para o pro-
grama de trainees 2021. O pra-
zo vai até o dia 15 de dezembro.

As vagas disponíveis são 
para atuar em diversas áreas 
nas unidades industriais do 
grupo. O programa tem du-
ração de 18 meses e os par-
ticipantes já começam como 
colaboradores efetivos.

“O programa de trainees 
é voltado para o desenvolvi-
mento acelerado desses jo-
vens para que eles possam 
exercer funções estratégicas 
dentro da empresa. Assim, 
nós conseguimos preparar o 
profissional dentro do perfil 
e das demandas exigidas pelo 
nosso negócio”, diz Rui Car-
valho, gerente-executivo de 
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional da Tereos.

Na Tereos, os trainees têm 
acesso a participação nos lu-
cros e resultados, plano de 
saúde, previdência privada, 
plano odontológico, restau-
rante na empresa, seguro de 
vida, transporte e vale-ali-
mentação, além de salário 
compatível com o mercado.

Segundo Carvalho, du-
rante o programa, os jovens 
passam por diversas áreas, 
treinamentos técnicos e com-
portamentais, mentorias, re-
uniões de feedback, e desen-

O ano de 2020 tem sido de-
safiador devido à pandemia da 
Covid-19. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), em setembro, o 
Brasil registrou mais de 13,5 
milhões de desempregados.

Neste contexto, os traba-
lhadores devem ficar atentos 
às vagas temporárias disponí-
veis, pois estas são excelentes 
oportunidades de garantir ren-
da e de conquistar uma even-
tual efetivação.

Prova disso é que, de acor-
do com a Associação Brasi-
leira do Trabalho Temporário 
(ASSERTTEM), nos meses 
de setembro e outubro regis-
trou-se uma taxa média de 
efetivação de temporários de 
22%. Além disso, 18% dos 
contratos temporários foram 
alongados na Indústria por 
mais 30 dias, passando de três 
para quatro meses.

“Esse cenário otimista de 
efetivação, com um volume 
tão alto, não é detectado desde 
2014”, afirma o presidente da 
associação, Marcos de Abreu. 
“Nos meses de setembro e ou-
tubro foram geradas 351.600 
vagas temporárias, o que repre-
senta mais de 77 mil trabalha-
dores efetivados”, completa.

Para ele, há um principal 
fator que tem impulsionado 
às efetivações: a facilidade. 
“Muitas empresas estão com 
seus quadros de pessoal redu-
zidos e enxergam na modali-
dade temporária uma exce-
lente alternativa para atender 
suas demandas. E, quando 
esse temporário presta um 
bom trabalho, a empresa vê 
uma facilidade em sua efeti-
vação, já que este está alinha-
do com sua função e as dire-

Em meio a um período de tentativa de retomada depois da pior crise já enfrentada por causa da ne-
cessidade de isolamento 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. “O gover-
no do Estado de São Paulo publicou recentemente diversos decretos alterando a legislação do ICMS, com 
a finalidade de aumentar a arrecadação do imposto, para superar o rombo ocasionado pela crise. São 
medidas de ajuste fiscal para equilíbrio das contas públicas, em face da pandemia do Covid-19. Contudo, 
existem vários desses decretos que representarão aumentos desse tributo, complicando ainda mais as 
finanças das empresas”, explica o diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, Welinton Mota. O dire-
tor da Confirp detalha que uma das mudanças diz respeito ao aumento nas alíquotas do ICMS, previstas 
para vigorar a partir de 15 de janeiro de 2021 e um dos setores afetados é o ramo de refeições, que inclui 
de bares, restaurantes, lanchonetes, pastelarias, casas de chá, de suco, de doces e salgados, cafeterias, 
hotéis, entre outros, bem como as empresas preparadoras de refeições coletivas. “Com a mudança, a par-
tir de janeiro, a alíquota do ICMS das refeições vai aumentar de 3,2% para 3,69%, ou seja, um aumento de 
0,49%. Por mais que em um primeiro momento não pareça relevante, em situação de crise isso se mostra 
um novo complicador. Outro ponto é que certamente em muitos casos os referidos estabelecimentos re-
passarão esse aumento para o consumidor, encarecendo o custo das refeições”, analisa Welinton Mota. 
Essa majoração está prevista 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.

Inscrições para programa de trainees 
da Tereos vão até 15 de dezembro

Interessados devem ter formação superior concluída 
entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2021

volvem um projeto com foco 
na melhoria de processos.

Os pré-requisitos para par-
ticipação são: ter formação 
superior concluída entre de-
zembro de 2018 e fevereiro de 
2021, fluência em inglês e dis-
ponibilidade para residir no in-
terior do estado de São Paulo.

A empresa procura candi-
datos que tenham como com-
petências protagonismo, bom 
relacionamento interpessoal, co-
municação assertiva, capacida-
de de trabalhar em equipe, foco 
no resultado, capacidade de aná-
lise, inovação e transformação.

“Não é preciso ter expe-
riência prévia, estamos bus-
cando o potencial, o talento”, 

complementa o gerente-exe-
cutivo da Tereos.

INSCRIÇÃO 
INTERATIVA

As inscrições neste ano se-
rão realizadas em uma plata-
forma interativa que permitirá 
aos interessados, além de fazer 
o cadastro, conhecer melhor a 
Tereos. “Enquanto os candida-
tos vão respondendo ao ques-
tionário de inscrição, também 
vão aprendendo sobre o nosso 
negócio, com vídeos e mensa-
gens informativas da empre-
sa”, explica Carvalho.

Para se inscrever, o inte-
ressado deve acessar o link 
https://traineetereos2021.yio.
digital/login.

Setor de restaurantes, lanchonetes e bares 
terá aumento de imposto em São Paulo

77 mil temporários foram efetivados nos meses 
de setembro e outubro, segundo ASSERTTEM
Para associação, o contrato temporário é o melhor caminho para quem 

está fora do mercado garantir renda e uma eventual efetivação

trizes da empresa”, comenta.
Segundo Abreu, gran-

de parte dessas efetivações 
é proveniente das contrata-
ções temporárias ocorridas 
no mês de agosto, que foram 
puxadas pela Indústria para 
atender a demanda comple-
mentar de trabalho em áreas 
como Alimentos, Farmacêuti-
ca, Embalagens, Metalúrgica, 
Mineração, Automobilística, 
Agronegócio e Óleo e Gás. 
Sendo que a maioria das fun-
ções efetivadas é proveniente 
de cargos operacionais, com 
remuneração de até R$ 2 mil.

“O Trabalho Temporá-
rio vem cumprindo seu papel 
como uma importante solu-
ção para a sobrevivência das 
empresas e o combate ao de-
semprego, ao ser utilizado para 
substituição transitória e para 
demanda complementar de 
trabalho de forma rápida, efi-
caz e segura, neste momento 
de incertezas, enquanto garan-
te renda formal para milhares 
de famílias brasileiras”, frisa o 
presidente da ASSERTTEM.

FIQUE ATENTO ÀS 
OPORTUNIDADES!
Abreu reforça que quem 

está fora do mercado de traba-
lho deve buscar as vagas tem-

porárias disponíveis. “Para 
o ano de 2020, a associação 
estima mais de 1,9 milhão 
de contratações temporárias, 
sendo mais de 220 mil para os 
meses de novembro e dezem-
bro. As boas oportunidades 
estão aí e o trabalhador deve 
ir atrás delas”, enfatiza.

Para o presidente da AS-
SERTTEM, nesse ano de 
pandemia, o Trabalho Tem-
porário deve ser visto como a 
melhor e mais eficiente porta 
de entrada para o mercado de 
trabalho e futura chance de al-
cançar uma efetivação.

“A dica para conquis-
tar uma eventual efetivação 
é o trabalhador temporário 
mostrar o que pode oferecer 
para a empresa em termos de 
competência e experiência 
profissional, já que as organi-
zações buscam profissionais 
responsáveis e comprometi-
dos com o negócio. Além de 
demonstrar disponibilidade e 
engajamento para o trabalho, 
com dedicação e com vonta-
de de aprender. Desta forma, 
a chance desse trabalhador 
garantir uma vaga efetiva ao 
término de seu contrato tem-
porário aumenta considera-
velmente”, conclui Abreu.
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A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) vai 
participar do acordo de coope-
ração técnica com a Associação 
de Saúde Ambiental e Sustenta-
bilidade (Asas), que busca iden-
tificar e compreender os impac-
tos da pandemia de Covid-19 
para saúde dos trabalhadores e 
sua relação com o trabalho.

“O objetivo é dar visibi-
lidade às atividades de traba-
lho como fontes de infecção e 
adoecimento pelo novo corona-
vírus (SARS-CoV-2) e oferecer 
informações para possibilitar 
o planejamento de ações que 
possam auxiliar na prevenção 
da doença e mitigar suas con-
sequências clínicas e sociais”, 
explicou o secretário de Saúde 
da Contraf-CUT, Mauro Salles.

O projeto “Covid-19 como 
uma doença relacionada ao tra-
balho” vai sintetizar informa-
ções obtidas com pessoas que 
trabalharam e trabalham duran-
te a pandemia fora de domicí-
lio ou dentro de suas casas em 
companhia de colegas.

A base das informações 
serão as respostas a um ques-
tionário respondido por esse 
público ou por pessoas que coa-
bitam com o público-alvo.

Ao final, será produzido um 
dossiê sobre a doença nas di-
versas atividades de trabalho, 
por meio de informações e per-
cepções dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. Também serão 
feitas entrevistas com algumas 
das pessoas que responderem 
ao questionário.

O formulário da pesquisa 
pode ser respondido pelo celular 
ou pelo computador, pelo seguin-
te endereço: https://abre.ai/bOBL

“Orientamos os sindicatos a 

divulgarem o projeto solicitan-
do aos bancários para respon-
derem o questionário. Nosso 
objetivo é obter e disponibilizar 
informações sobre as condições 
de trabalho das pessoas acome-
tidas por Covid-19 que traba-
lharam e trabalham presencial-
mente durante a pandemia, pois 
até agosto o sistema de informa-
ção do SUS (Sistema Único de 
Saúde) não as captou”, afirmou 
o dirigente da Contraf-CUT.

“Existem informações dis-
poníveis apenas referente a tra-
balhadores das áreas da saúde 
e da segurança. Assim, não sa-
bemos quantos bancários, me-
talúrgicos, radialistas, empre-
gados domésticos adoeceram 
por Covid-19 e nem como eles 
trabalharam”, completou.
DOENÇA DO TRABALHO

Segundo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Covid-19 pode ser en-
quadrada como doença do tra-
balho. “Sempre que uma pessoa 
sai para trabalhar ou trabalha 
em casa com colegas que tra-
balham fora existe um risco de 
exposição ao vírus; assim, a não 
ser que seja possível detectar 
que uma pessoa não foi infecta-
da no trajeto de casa para o tra-
balho ou do trabalho para casa, 
ou mesmo no próprio trabalho, 
a Covid-19 deve ser considera-
da relacionada ao trabalho para 
efeito de direitos sociais”, ex-
plicou Mauro Salles.

“A participação dos bancá-
rios vai nos proporcionar subsí-
dios para que planejemos nos-
sas ações de forma mais efetiva, 
no intuito de prevenir e minimi-
zar as consequências das infec-
ções pelo novo coronavírus na 
categoria”, concluiu. (Fonte: 
Contraf-CUT)

Pesquisa visa produzir 
dossiê sobre Covid-19 no 

mercado de trabalho
Intenção é detectar as fontes de infecção em cada atividade 

de trabalho e possibilitar o planejamento de ações preventivas

Nota técnica da Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho, órgão vinculado ao 
Ministério da Economia, esta-
belece que trabalhadores que 
tiveram corte em seus salários 
ou na jornada de trabalho te-
rão direito a 13º salário e fé-
rias integrais.

O documento contempla 
empregados de empresas que 
aderiram ao Programa Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (Bem), 
iniciativa do Governo Federal 
que prevê a redução da jorna-
da de trabalho e a suspensão 
de contratos por conta da pan-
demia do novo coronavírus. 

Segundo a nota, o cálculo 

Em um ano não convencio-
nal, a Black Friday que ocorre-
rá nesta sexta-feira, 27 de no-
vembro, parece ser o momento 
certo para as pessoas se pre-
sentearem por estarem passan-
do e sobrevivendo a pandemia.

É o que aponta a pesquisa 
de Inteligência de Mercado da 
Globo, que mostra que 65% 
dos consumidores pretendem 
aproveitar a oportunidade 
para se presentear.

A data vem se consolidan-
do no Brasil, principalmente 
no meio digital que, em 2019, 
teve faturamento na casa dos 
R$3,2 bilhões. Para 2020, a 
pesquisa apontou que 29% 

dos entrevistados farão com-
pras só pela internet, 55% em 
meios físicos e digitais, e 14% 
comprarão em loja física.

Com a alta do varejo digital, 
a sensação de retomada da eco-
nomia e a proximidade das fes-
tividades do final de ano perfa-
zem uma fórmula de aumento 
nas expectativas do consumo.

“Se presentear é uma forma 
de se recompensar por todas 
as frustrações passadas e uma 
forma de premiar nossos atos 
de resiliência em um ano tão 
confuso e incerto. Nada me-
lhor do que nos agraciarmos 
por nossa bravura em enfren-
tar a crise”, diz Elizeu Barroso 

Alves, coordenador do curso 
de Gestão Comercial e Varejo 
Digital do Centro Universitá-
rio Internacional Uninter.

A pesquisa em questão 
ainda aponta que as catego-
rias que se destacarão são as 
de acessórios, com 31%; ele-
trônicos e smartphones com 
30%; seguidos por calçados, 
26%, eletrodomésticos com 
23% e cosmético com 21%.

“Vale lembrar que, ge-
ralmente, as pessoas come-
çam bem antes a pesquisar 
os preços dos produtos, para 
adquiri-los na Black Friday, 
por isso, oito em cada dez vão 
considerar se a oferta é real-

mente uma promoção antes 
de consumir”, aponta Elizeu 
Barroso Alves.

Na forma de pagamento, o 
estudo mostra que ocorrerá das 
mais diversas formas, sendo 
que 67% utilizará os cartões de 
crédito pela facilidade do parce-
lamento, bem como a seguran-
ça. Adicionamos aqui a estreia 
do PIX, que já está agilizando, 
ainda mais, as operações.

Com isso, os lojistas de-
vem se preparar para essa 
data, que nesse ano terá um 
ar de redenção, uma forma de 
nos presentearmos por con-
tinuarmos firmes, em meio a 
essa situação atípica.

A Black Friday está chegan-
do e é preciso estar atento aos 
perigos das compras. Conhe-
cida como uma das datas mais 
importantes do varejo nacional, 
esse dia gera também uma série 
de dúvidas sobre a veracidade 
das promoções, atrasos em en-
tregas e até cancelamentos não 
solicitados das compras. 

É para isso que o Código de 
Defesa do Consumidor deve 
estar disponível em todos os 
estabelecimentos comerciais 
e os Programas de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con) regionais ficam bem mais 
atentos nesse período.

Justificar a ausência no pri-
meiro turno pelo e-Título foi um 
calvário para muitos dos eleito-
res que estavam longe das suas 
zonas eleitorais no dia 15 de no-
vembro, devido a instabilidades 
no aplicativo da Justiça Eleitoral.

Ainda assim, cerca de 400 
mil pessoas haviam consegui-
do usar o app para justificar a 
ausência na urna até as 8h30 
do domingo do primeiro turno.

Para quem conseguiu pelo 
app, no entanto, está sendo 
cobrada uma multa como se 
a justificativa de ausência não 
tivesse sido feita.

Irregularidades com a Jus-
tiça Eleitoral podem causar 
uma série de problemas buro-
cráticos para o cidadão: como 
ficar impossibilitado de tirar o 
passaporte e carteira de iden-
tidade, por exemplo.

Por causa da pandemia, o 
tribunal incentivou eleitores a 
baixarem o aplicativo para fa-
zer a justificativa, em vez de se 
dirigir a um local de votação.

Segundo o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), ao todo 
2,2 milhões de eleitores entra-
ram com o processo na Justi-
ça Eleitoral até agora, mas só 
630 mil pessoas justificaram 
a ausência no dia do primeiro 
turno. É possível justificar até 
60 dias depois da votação.

Quando o usuário do app ten-
ta emitir a certidão de quitação 
eleitoral, seja pelo app ou no site 
do TSE, aparece uma mensagem 
dizendo que ele precisa entrar em 
contato com o Cartório Eleitoral 
para regularizar a inscrição.

Basta entrar na seção “Dé-
bitos eleitorais” para se dar 
conta de que a multa pela au-

sência está lá, junto com a op-
ção de emitir a GRU (Guia de 
Recolhimento da União).

A multa aparece mesmo 
para aqueles cuja justificativa 
de ausência consta como “de-
ferida” no sistema do Justifica 
Internet (onde é possível acom-
panhar o status do Requerimen-
to de Justificativa Eleitoral, de 
posse do número de protocolo).

O TSE informou que os 
pedidos de justificativa podem 
levar alguns dias para serem 
processados. Segundo o ór-
gão, o prazo da Justiça Eleito-
ral para o processamento das 
justificativas de ausência no 
primeiro e no segundo turno 
vai o dia 7 de janeiro, mas não 
explicou, no entanto, porque a 
cobrança já está sendo feita.

Enquanto a justificativa é 
processada, no entanto, o cida-

dão não consegue emitir o certifi-
cado de quitação eleitoral e, con-
sequentemente, fica sem poder:

- Tirar passaporte e cartei-
ra de identidade; receber qual-
quer remuneração em função 
ou emprego público, autárqui-
co ou paraestatal;

- Participar de concurso pú-
blico, seja em nível municipal, 
estadual, distrital ou federal; Ob-
ter empréstimos em instituições 
financeiras públicas ou mistas;

- Renovar matrícula em es-
tabelecimento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo governo;

Ao ser questionado sobre 
como agir caso precise ter a 
situação regularizada com ur-
gência, o TSE informou que o 
comprovante com status “de-
ferido” serve como prova da 
quitação eleitoral. (com infor-
mações do UOL).

Trabalhadores com redução de jornada terão direito 
a 13º e férias, define Ministério da Economia

Documento contempla trabalhadores de empresas que participam do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Bem)
do pagamento do 13º será fei-
to proporcionalmente de acor-
do com os meses trabalhados, 
desde que tenha havido ao 
menos 15 dias de trabalho.

O valor integral do benefí-
cio terá o mesmo valor do sa-
lário do mês de dezembro. Se 
o trabalhador, por exemplo, 
ficou suspenso por um mês, 
ele receberá 11/12 do total da 
folha de pagamento. 

FÉRIAS
De acordo com a nota, tam-

bém não será considerado no 
cálculo das férias o período em 
que o trabalhador teve o con-
trato suspenso. Só terá direito 
a férias trabalhadores que com-
pletaram 12 meses de trabalho.

Contudo, segundo a advo-
gada trabalhista Amanda Ca-
roline, o benefício poderá ser 
concedido aos trabalhadores 
que tiveram a carga horária 
reduzida. 

“Mesmo com a jornada re-
duzida, o trabalhador terá di-
reito ao 13º e férias. Mas, no 
caso de suspensão de trabalho, 
como ele não está trabalhando 
não é possível incluir os meses 
de suspensão no pagamento 
dessas verbas” explica.

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho afirma 
que publicou a “nota conside-
rando o volume de questiona-
mentos diários direcionados” 
ao órgão “sobre os efeitos dos 

acordos de suspensão de con-
trato de trabalho e de redução 
proporcional de jornada e salá-

rio nos cálculos de 13º e férias.” 
13º SALÁRIO

Também conhecido como 
gratificação natalina, o 13º 
salário é pago a trabalhadores 
com carteira assinada, apo-

sentados, pensionistas e ser-
vidores. O benefício deve ser 
pago em duas parcelas: a pri-
meira entre 1º de fevereiro e 
30 de novembro; e a segunda 
até 20 de dezembro.

6 em cada 10 clientes vão se presentear nessa Black Friday

Fique atento sobre direito do 
consumidor para a Black Friday

Para evitar locais com má re-
putação é possível consultar o site 
“consumidor.gov.br” e pesquisar 
se a loja que você pretende com-
prar tem um histórico positivo. 
Além disso, verifique também em 
plataformas não governamentais, 
como o ReclameAqui e o E-bit, 
específico para e-commerce.

Entre as principais reclamações 
dos últimos anos estão: propagan-
da enganosa, seguida de dificul-
dades na finalização das compras 
e divergências de valores. Todas 
registradas no ReclameAqui.

É importante lembrar que o 
Código de Defesa do Consumi-
dor é exclusivo para lojas brasi-

leiras. Lembre-se também que:
- Produto com defeito tem um 

prazo de até 30 dias para ser en-
viado para manutenção ou troca;

- Compra cancelada, pela 
loja, sem motivo, dá direito a 
exigir entrega do produto ou a 
devolução do valor pago.

Justificou pelo e-Título? TSE cobra 
multa de quem fez o processo pelo app
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A Associação dos Advoga-
dos (AASP) promoveu entre 
os dias 29 de outubro a 4 de 
novembro, pesquisa entre os 
seus associados com o objeti-
vo de identificar as dificulda-
des enfrentadas pela advoca-
cia no acesso à Justiça Federal 
em São Paulo.

Os resultados foram apre-
sentados pelo conselheiro 
da AASP, Antônio Carlos de 
Almeida Amêndola, durante 
Audiência Pública promovida 
no início do mês de novembro 
pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, para debater 
assuntos do Orçamento Parti-
cipativo da Justiça Federal de 
1° Grau em São Paulo.

No total, a AASP contou 
com 710 respondentes, sen-
do que 289 fizeram algum 
comentário no campo de res-
posta aberta.

A pergunta formulada foi: 
Quais são os problemas ou di-
ficuldades enfrentados com a 
Justiça Federal em São Paulo?  
Sendo possível selecionar até 
4 opções de respostas: Difi-
culdade com a usabilidade do 
Sistema (PJe); Conversão de 
autos físicos para digitais; Mo-
rosidade; Atendimento; Obter 
os contatos específicos (e-mail 
e telefone); Audiências e Jul-
gamentos por videoconferên-
cia; Emissão de guias e outros.

Outra pergunta formulada: 
Você encontra dificuldades com 
atendimento e/ou serviços da 

As rodovias paulistas registraram 
mais de 28 mil acidentes em 2020 e 
essa estimativa aponta que a cada dez 
acidentes com mortes, entre janeiro 
e outubro, envolveram motociclis-
tas. Esses dados são da concessio-
nária CCR AutoBan, que contempla 
as rodovias que compõem o Sistema 
Anhanguera-Bandeirantes, e segun-
do essas informações as motocicletas 
representam menos de 2% do total de 
veículos que circulam pelas pistas do complexo. A Rodovia Anhanguera liga a capital paulista 
ao norte do estado. A Rodovia Bandeirantes, por sua vez, conecta a capital a importantes muni-
cípios de São Paulo, como Campinas. De acordo com levantamento do InfosigaSP, um banco de 
dados que reúne informações da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, 
as rodovias paulistas concentraram 20% dos acidentes com vítimas.

O Ministério da Saúde di-
vulgou, na última quinta-feira 
(19), a primeira parte do Plano 
de Operacionalização da Vacina 
contra a Covid-19. O documen-
to relaciona os dez eixos priori-
tários que vão guiar a campanha 
de vacinação dos brasileiros, 
a fim de reduzir a morbidade e 
mortalidade pela doença, além 
de diminuir a transmissão do ví-
rus entre as pessoas.

O objetivo é imunizar, tão 
logo uma vacina segura seja 
disponibilizada, os grupos 
com maior risco de desen-
volver complicações e óbitos 
pela doença e as populações 

mais expostas ao vírus.
Ao apresentar o plano, o 

secretário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo Medeiros, re-
forçou que o público-alvo será 
detalhado apenas após a con-
clusão dos estudos de fase 3 
dos imunizantes testados. “Só 
assim conseguiremos avaliar 
em quais grupos (a vacina) 
teve maior eficácia”, afirmou. 

O documento foi elaborado 
no âmbito da Câmara Técnica 
Assessora em Imunizações e 
Doenças Transmissíveis, em 
parceria com instituições que 
auxiliaram na definição dos gru-
pos de risco, estratégia de vaci-

nação, atualização os estudos 
sobre a doença, entre outros.

Além do Ministério, in-
tegram esse grupo a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), o Instituto 
Nacional de Controle e Qua-
lidade em Saúde (INCQS), a 
Fiocruz, o Instituto Butantan, 
o Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar), sociedades 
médicas, conselhos federais 
da área da saúde, Médicos 
Sem Fronteiras e integrantes 
dos Conselhos Nacionais de 
Secretários Estaduais e Mu-
nicipais de Saúde (Conass e 
Conasems).

Muito se tem falado sobre 
uma possível eficácia de en-
xaguantes bucais na preven-
ção da Covid-19. Em março 
deste ano, no início da pande-
mia, um estudo chinês apon-
tou que um bochecho pré-pro-
cedimento odontológico com 
peróxido de hidrogênio a 1% 
seria capaz de diminuir a car-
ga viral da saliva.

Mais recentemente, outro 
estudo, conduzido por cientis-
tas da Universidade de Cardiff, 
no Reino Unido, apontaram 
que havia “sinais promissores” 
de que os bochechos com en-
xaguante bucal com 0,07% de 
CPC (cloreto de cetilpiridínio) 
também poderiam ajudar a 
destruir o vírus.

Karem Ortega, membro 
da Câmara Técnica de Odon-
tologia para Pacientes com 
Necessidades Especiais do 

O pesquisador Ramon An-
drade de Mello aponta mu-
danças que podem evitar as 
doenças oncológicas. Dia Na-
cional de Combate ao Câncer 
é comemorado nesta sexta-
-feira, 27 de novembro.

Alimentação saudável, 
práticas de exercícios regula-
res e a manutenção do peso 
saudável são algumas das re-
comendações para prevenir as 
doenças oncológicas.

“O consumo do cigarro 
deve ser abolido de uma vez 
por todas. O câncer de pulmão, 
causado pelo consumo do taba-
co, é a neoplasia mais comum 
em todo mundo”, alerta o on-
cologista Ramon Andrade de 
Mello, professor da disciplina 
de oncologia clínica da Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo), da Uninove e da Escola 
de Medicina da Universidade 
do Algarve (Portugal), no Dia 
Nacional de Combate ao Cân-
cer, comemorado nesta sexta-
-feira, 27 de novembro.

Para as mulheres, a orien-

tação inclui ainda exames 
preventivos do câncer do colo 
do útero a cada três anos para 
aquelas que estão entre 25 e 64 
anos, além da amamentação, 
que reduz os riscos de câncer 
por controlar hormônios que 
favorecem o surgimento da 
doença e contribui na elimina-
ção e renovação de células que 
poderiam apresentar lesões.

“A vacina contra o HPV 
nas meninas de 9 a 14 anos e 
nos meninos de 11 a 14 anos 
vai ajudar a reduzir significa-
tivamente os riscos”, explica 
Mello. Segundo ele, a vacina 
contra a hepatite B também 
não deve ser esquecida.

“O consumo frequente de be-
bidas alcoólicas e de alimentos 
ultraprocessados têm provocado 
o aumento dos casos de câncer 
de estômago”, aponta o pesqui-
sador. Por outro lado, ele lembra 
que o uso de protetor solar está 
mais comum e tem ajudado na 
prevenção do câncer de pele.

TRATAMENTO
Os tratamentos de tumores 

cancerígenos vêm evoluindo 
nas últimas décadas aliando 
os métodos tradicionais – qui-
mioterapia, radioterapia ou 
cirurgia – e as terapias gené-
ticas, que atuam nas mutações 
dos genes das células defei-
tuosas para eliminá-las.

Entre os novos procedi-
mentos, as terapias-alvo atuam 
diretamente nas moléculas es-
senciais para o funcionamen-
to das células cancerígenas, 
freando a sua expansão.

“Outro método de trata-
mento é a imunoterapia, que 
vai estimular as próprias célu-
las de defesa contra o câncer. 
Cada paciente é um caso e a 
decisão cabe aos profissionais 
que acompanham o paciente”, 
explica o professor da Unifesp.

Outro novo método de 
tratamento utiliza as células 
CAR-T, que são modificadas 
geneticamente em laboratório 
dos linfócitos T, estimulando 
o desenvolvimento que vai re-
conhecer as células tumorais e 
são reintroduzidas no paciente.

Pesquisa identifica dificuldades enfrentadas pela 
advocacia no acesso à Justiça Federal em São Paulo

Justiça Federal em São Paulo?
A maioria dos advogados 

respondeu que a principal di-
ficuldade que encontram na 
Justiça Federal de São Paulo 
é a morosidade. Em segundo 
lugar destacaram a dificuldade 
de usabilidade do PJe. A tercei-
ra opção mais votada refere-se 
à questão do atendimento.

Em seguida foi apontada 
a necessidade de obtenção de 
contatos específicos de e-mail 
ou telefone. O outro quesito 
apontado diz respeito à conver-
são de autos físicos em digitais.

A seguir foi levantada a 
questão de problemas com a 
emissão de guias. Poucas fo-
ram as reclamações sobre pro-
blemas com as audiências por 
videoconferência.

“Creio que o resultado da 
pesquisa é muito fiel à rea-
lidade experimentada pelos 
advogados. Os três principais 
problemas identificados pela 
pesquisa confirmam essa con-
clusão. Com certeza, a mo-

rosidade, a dificuldade com 
o PJe e o atendimento são 
temas e desafios do dia a dia 
da advocacia, que precisam 
de contínuo acompanhamento 
e endereçamento adequado”, 
afirma Antônio Amêndola, 
conselheiro da AASP.

Ao manifestar-se sobre os 
resultados da pesquisa, o pre-
sidente da AASP, Renato Cury, 
declarou: “A iniciativa é de 
extrema importância para en-
tendermos exatamente quais 
são as principais dificuldades 
relatadas pela advocacia, bem 
como para trabalharmos junto 
ao TRF3 na busca de soluções 
para minimizarmos os efeitos 
decorrentes desses problemas”.

“A questão da morosidade 
vem sendo enfrentada pela 
AASP em todas as instâncias 
do Poder Judiciário. A interlo-
cução da AASP com o TRF3 
certamente encontrará os ca-
minhos para superarmos essas 
dificuldades apontadas pela 
pesquisa”, concluiu Cury.

Ministério da Saúde prepara estratégia 
de vacinação contra a Covid-19

CIRURGIÕES DENTISTAS ALERTAM

Não há comprovação científica 
de que bochechos com 

enxaguantes matam coronavírus

CROSP (Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo) 
alerta que, em ambos os ca-
sos, não há qualquer embasa-
mento científico.

No estudo do bochecho 
pré-procedimento odontológi-
co, mesmo que fosse possível 
remover parte da carga viral 
através do uso do bochecho pré-
-procedimento, a saliva seria re-

contaminada muito rapidamente 
por novas partículas virais.

Quanto ao segundo, Karem 
Ortega esclarece que estudos 
conduzidos in vitro oferecem 
baixas evidências científicas. 
“São bochechos comuns e 
corriqueiros e a disseminação 
de tal tipo de informação pode 
levar a uma falsa sensação de 
segurança”, diz.

DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER
Mudança de hábitos reduz riscos, 

orienta médico oncologista da Unifesp

Em 2020 as rodovias paulistas já 
registraram mais de 28 mil acidentes
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