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A REDESCOBERTA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - Álvaro Gradim, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de 
São Paulo (AFPESP)  abre manifesto público em favor de todos os servidores públicos do país, de todas as áreas da administração pública, 
federal, estaduais e municipais, que vale a pena ser lido e analisado por todos os brasileiros. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2
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Política, opinião e muita informação
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Contribuinte pode 
acessar carnê do 

IPTU e pagar 
antecipadamente

A distribuição dos 58.694 
carnês do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) dos 
imóveis de Barretos, come-
ça a ser feita pelos Correios 
nesta sexta-feira, 8 de janeiro. 
O pagamento integral ou da 
primeira parcela deve ser feito 
até o dia 19 de fevereiro. Já as 
demais parcelas vencem sem-
pre no sexto dia útil do mês. 
O pagamento do IPTU pode 
ser feito em qualquer agên-
cia bancária, pois a prefeitura 
adota a forma de boleto regis-
trado. Apesar da distribuição 
pelos Correios começar nesta 
sexta-feira (8), o contribuinte já 
pode antecipar o pagamento, 
acessando o aplicativo DDA 
(Débito Direto Autorizado), que 
substitui a emissão de boletos 
de cobrança impressos pela 
cobrança eletrônica das obri-
gações. Também é possível ter 
o carnê em mãos dirigindo-se 
ao Departamento de Receita 
da prefeitura. “Pagar o IPTU 
é um exemplo de cidadania, 
um investimento social. É ter 
o dinheiro  de volta em obras 
e serviços públicos para todas 
as pessoas”, enfatiza o secre-
tário municipal de Finanças, 
Fernando Oliveira Soares.
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Prefeita Paula Lemos recebe 
visita do senador Major Olímpio

Savegnago doa 1.000 cestas básicas para o 
Fundo Social de Solidariedade de Barretos
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O Savegnago Supermerca-
dos realizou na última quarta-
-feira (06), a doação de 1.000 
cestas básicas para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Barretos, beneficiando famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social atendidas pelo 

órgão municipal.
A entrega foi realizada por 

Chalim Savegnago, presidente-
-executivo da rede supermerca-
dista, na prefeitura de Barretos. 
“É uma alegria muito grande 
poder colaborar com o próximo. 
“Vemos vontade e garra, então 

pra nós é um orgulho. Sempre 
que nos chamam, nos esforça-
mos muito pra atender. No iní-
cio da pandemia da Covid 19, 
nossa rede doou 500 cestas em  
Barretos”, disse o empresário, 
Chalim Savegnago.

A prefeita de Barretos, Pau-
la Lemos (DEM) recebeu nesta 
quinta-feira (7), em seu gabinete, 
o senador Major Olímpio (PSL).

Durante e encontro, a prefei-
ta solicitou emendas para Saúde 
(obras e equipamentos), assis-
tência social e regularização do 
CAUC junto a Secretaria da Re-
ceita. A regularização do CAUC 
permitirá que o município volte 
a receber verbas federais.

“Fiquei muito feliz com a 
visita, a primeira que recebo do 
Poder Legislativo federal. E, 
como disse o senador, que foi o 
mais votado na cidade, tem com-
promisso, já é cidadão barretense 
e se colocou à disposição de nos 

auxiliar neste momento, inclusi-
ve na Secretaria Nacional da Pre-
vidência, com o problema sério 
que temos de regularidade pre-
videnciária. E, não só isto, tam-
bém com emendas impositivas  
nas áreas da saúde e educação; 
enfim, abriu o seu gabinete para 
nossa cidade. É o que nós pre-
cisamos diante da realidade que 
nós estamos hoje. Encontramos 
uma terra devastada, temos pro-
blemas praticamente em todas as 
áreas e ter um braço forte igual 
ao do senador em Brasília irá nos 
auxiliar e muito. Viemos para 
isto, para melhorar a vida das 
pessoas”, frisou Paula Lemos.

Página 4

Rio das Pedras - Pesque & Pague agora também é Pesque & Solte

Câmara define Comissão 
Representativa de recesso

A Câmara Municipal de 
Barretos definiu a Comissão 
Representativa de vereadores 
para atuar durante o recesso 
de 1º a 31 de janeiro de 2021. 
Os integrantes da comissão 
nomeados são os vereadores 
Adilson Bandeira Júnior (PL), 
Gabriel Felipe Uchida (DEM) 
e Raphael de Oliveira inte-
gram a comissão.

Os três têm a função de 
manter plantão de atendimento 
ao público, em horário de, no 
mínimo, duas (2) horas diárias, 
durante o expediente da secre-
taria, no período de recesso; e 
representar externamente o Le-
gislativo, onde se fizer neces-
sário, quando da ausência ou 

impossibilidade da presidência.
REUNIÃO MESA

Na última quarta (5) os in-
tegrantes da mesa diretora da 
Câmara barretense se reuniram. 
Na pauta, questões administra-
tivas do Legislativo, horário de 
funcionamento durante a pan-
demia na forma de revezamen-
to entre 9 e 17 horas, emenda 
impositiva, sessões ordinárias 
e extraordinárias, além de deta-
lhes sobre a reunião com verea-
dores e assessores parlamenta-
res. (Nas fotos, os integrantes 
da comissão representativa e 
os integrantes da mesa diretora, 
vereadores Paulo Correa, Luís 
Paulo Vieira Lupa, Ricardo Ro-
cha Bodinho e Gabriel Uchida)

Tem novidade 
para os pescado-
res de plantão. O 
Rio das Pedras 
agora tem, tam-
bém, o Pesque & 
Solte. A partir do 
dia 10 de janeiro 
o clube começa-
rá a operar neste 
segmento duran-
te a fase de testes por 30 dias. Você poderá optar 
por pescar no sistema do pesque & pague (paga-
mento dos peixes fisgados) ou no sistema pesque 
& solte (pagamento de taxa pelos peixes fisgados 
e soltos). Ao adentrar o pesqueiro do clube, deverá 
se dirigir ao bar para opção da modalidade, regis-
tro, colocação do colete, etc. Consulte os regula-
mentos no site do clube.

Comitê do Plano 
SP de Contingência 

ao Coronavírus 
quer endurecer 
quarentena em 
todo o estado
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

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

TOLERÂNCIA ZERO
Durante sua posse no cargo de 

prefeita na sexta-feira (1º), Paula Le-
mos (DEM) disse que a prioridade 
será a seriedade e a honradez no 
trato da coisa pública. “Não haverá 
espaço para descaminhos. Não ha-
verá tolerância para desvios postu-
rais”, afirmou.

TRABALHO NAS REDES
Paula Lemos (DEM) tem mos-

trado diariamente em suas redes 
sociais, o passo a passo da tran-
sição e reconhecimento dos se-
tores e autarquias de responsa-
bilidade da prefeitura. Tudo isso 
é necessário ser feito, mas deve 
ser um trabalho a longo prazo, 
não só de primeiro momento.

SECRETÁRIOS EM XEQUE
O secretariado da nova gestão 

gerou discussão em grupos barre-
tenses. Muitos colocando em xeque 
a proximidade familiar de alguns 
nomes. Outra situação apontada foi 
a volta de rostos conhecidos da ges-
tão de Emanoel Carvalho.

PRIORIDADE NA VACINAÇÃO
O Governo do Estado infor-

mou que as cidades que cumpri-
rem os decretos estaduais terão 
prioridade na logística de vacina-
ção contra a Covid-19. Que a ges-
tão atual os cumpra para melhor 
atender a população barretense e 
a favor da ciência.

TRATORAÇO 1
Produtores rurais organizados 

em sindicatos e cooperativas reali-
zaram manifestação em 147 muni-
cípios paulistas contra elevação da 
alíquota do ICMS na manhã desta 
quinta-feira (7). A alteração faz parte 
do Ajuste Fiscal feito pela gestão de 
João Doria (PSDB) e foi imposta para 
cobrir o déficit de arrecadação que 
o Estado teve devido à pandemia 
de Covid-19. O preço dos alimentos 
básicos poderá subir até 13%.

TRATORAÇO 2
A pauta é legítima, porém, 

os sindicatos devem mirar tam-
bém o protesto nos deputados 
estaduais que votaram a favor 
da alteração da alíquota do 
imposto. O governador João 
Doria (PSDB) não tomou esta 
decisão isoladamente.

FEITO HISTÓRICO 1
Guilherme Ávila (PSDB) não 

terminou o mandato em duas 
ocasiões. Na primeira, faltando 
28 dias para terminar o manda-
to, foi cassado da função de ve-
reador pela Justiça Eleitoral em 
03/12/2012 por infidelidade parti-
dária, já que deixou o PMDB e se 
filiou ao PSDB para disputar a elei-
ção municipal de prefeito.

FEITO HISTÓRICO 2
Depois, foi afastado do cargo de 

prefeito em 14/12/2020 por conta 
da suspeita de envolvimento no 
desvio de R$ 12 milhões dos cofres 
públicos, durante operação que 
cumpriu 73 mandados de busca e 
apreensão. Guilherme não pode fi-
nalizar seu mandato, nem transmitir 
o cargo para a prefeita eleita Paula 
Lemos (DEM).

Antônio Tuccilio
Presidente da Confederação Nacional 

dos Servidores Públicos (CNSP)

PAINEL 
FUNCIONAMENTO DA CASA

Diretores da Câmara Munici-
pal se reuniram com vereadores e 
assessores na quarta-feira (6). Na 
pauta, o funcionamento e cadas-
tramento de assinatura digital, sis-
tema de votação, rotinas e prazos 
para apresentação e tramitação 
de projetos. Foi apresentada a Lei 
Orgânica e Regimento Interno e 
informados sobre autorização de 
uso de imagem e direitos autorais.

 
DO MERCADO PARA A CÂMARA

Vereador José Eduardo dos 
Santos Júnior (Republicanos), 
conhecido como “Eduardo do 
Mercado” assumiu a cadeira da 
Câmara Municipal na quarta-feira 
(6). A cadeira ficou vaga depois 
que Elson Santos (Republicanos) 
aceitou convite para a Secretaria 
de Defesa Civil.

FICHA CORRIDA
Assumindo a cadeira de verea-

dor pela terceira vez, Luiz Carlos 
Anastácio, o “Paçoca”, do partido 
Solidariedade, tem 61 anos, é casa-
do e declara ao TSE a ocupação de 
aposentado e tem ensino médio in-
completo. Foi presidente da Câmara 
Municipal no biênio 2005/2006. Ele 
tem um patrimônio declarado de 
R$ 350.000,00.

ESCOLA DO BALEIA
Foi na Assembleia Legislati-

va de São Paulo que Baleia Rossi 
(MDB) fez escola para subir na 
carreira e chegar ao ponto de 
ter o PT, PSDB e DEM ao seu lado 
para a presidência da Câmara 
dos Deputados.

CORRIDA MUNDIAL
Como há uma nova cepa, a 

corrida pela vacina é grande e João 
Doria (PSDB) segue firme na pro-
posta de início da vacinação em 25 
de janeiro, data do aniversário da 
cidade de São Paulo.

MUITO TEMPO
O PDT nacional está sob a 

presidência de Carlos Lupi des-
de a morte de Brizola em 2004. 
Dados do Tribunal Superior Elei-
toral colocam o partido como 
o quinto maior do país com 1,2 
milhão de filiados.

PORTAS ABERTAS
Se depender do ex-presiden-

te da República, Michel Temer 
(MDB), que foi por três vezes 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, o vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB) tem portas 
abertas para se filiar e disputar o 
cargo de senador em 2022.

A redescoberta dos servidores públicos
Álvaro Gradim, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) 

abre manifesto público em favor de todos os servidores públicos do país, de todas as áreas da administração 
pública, federal, estaduais e municipais, que vale a pena ser lido e analisado por todos os brasileiros. Segue.

Muito provavelmente, a po-
pulação brasileira jamais havia 
tido uma percepção tão clara 
sobre a importância do funcio-
nalismo público como ocorreu 
em 2020, devido à eclosão da 
pandemia do novo coronavírus.

Milhares de vidas foram 
salvas pelos profissionais das 
unidades de saúde e hospitais 
vinculados ao SUS, pelos mé-
dicos e profissionais do setor, 
muitas vezes trabalhando em 
condições precárias, sem os 
devidos equipamentos e exce-
dendo sua carga-horária.

Os professores das redes 
municipais, estaduais e fede-
ral, bem como das universida-
des estatais, mantiveram aulas 
por meio remoto, salvando o 
ano letivo.

Os policiais, nas ruas, en-
frentaram o risco adicional do 
contágio na luta pela segurança.

Os profissionais da Justi-
ça, dos órgãos burocráticos, 
da Receita Federal, do INSS 
e de tantas outras instituições 
essenciais para as pessoas, e 
o país, conseguiram manter 
tudo funcionando, garantindo 
direitos fundamentais.

Tal reconhecimento da so-
ciedade, porém, parece não ser 
compartilhado por governantes, 
como se observa, por exemplo, 
na reforma administrativa pro-
posta pelo Executivo Federal, 
estaduais e municipais.

O projeto apena exatamen-

te os servidores que estiveram 
e seguem na linha de frente da 
guerra contra a mais grave pan-
demia que a humanidade en-
frentou nos últimos anos, pou-
pando militares e as chamadas 
carreiras de Estado, sendo que 
nestas concentram-se os maio-
res salários e privilégios.

Esperamos que seja possí-
vel reverter tais distorções da 
matéria em 2021, contando 
com a lucidez e boa vontade 
dos senadores e deputados.

Outro exemplo de total 
desconsideração com os ser-
vidores públicos, este, infe-
lizmente, já “transitado em 
julgado”, é o projeto de lei 
529/2020, do Governo de São 
Paulo, aprovado dia 13 de 
outubro passado pela Assem-
bleia Legislativa.

Os principais pontos ne-
gativos desse pacote de ajuste 
fiscal dizem respeito ao au-
mento da contribuição para 
o IAMSPE e ao corte de ser-
vidores, mesmo por meio de 
demissão voluntária, consi-
derando o impacto social das 
medidas, agravado neste mo-
mento pelas dificuldades que 
a Covid-19 está impondo à 
sociedade e as famílias.

No que diz respeito ao 
IAMSPE, as sucessivas ges-
tões do PSDB, incluindo a 
atual, têm negligenciado sua 
gestão, com reflexos no Hos-
pital do Servidor Público Esta-

dual, cuja situação é de desca-
labro, pois não vem recebendo 
os investimentos necessários à 
sua manutenção e à prestação 
de adequado atendimento.

Agora, onerar a contribui-
ção dos funcionários, passan-
do de alíquota familiar única 
de 2% para descontos de 0,5% 
a 3% por pessoa, dependendo 
da idade, é um golpe no rendi-
mento líquido do funcionalis-
mo, já reduzido pelas altera-
ções colocadas em prática ou 
em curso no plano previden-
ciário paulista.

As entidades representati-
vas dos servidores, como tem 
feito a Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado de 
São Paulo (AFPESP), posicio-
naram-se fortemente ao longo 
do ano contra todas as medidas 
prejudiciais a uma categoria 
que tem prestado serviços re-
levantes aos brasileiros.

Não se trata de um movi-
mento panfletário e político, 
mas de uma mobilização jus-
ta, de bom senso e subsidiada 
por números concretos e ale-
gações muito plausíveis.

Todos nós queremos o 
equilíbrio fiscal do Estado e 
uma justiça distributiva dos 
salários, direitos e deveres. 
Contudo, tais ajustes não 
podem ser feitos à custa do 
sacrifício de quem já ganha 
pouco e não tem quaisquer 
privilégios.

Em 2021, manteremos 
mobilização responsável em 
prol do funcionalismo públi-
co, que terá, mais uma vez, 
papel decisivo na luta contra 
a pandemia, não só na conti-
nuidade do atendimento e me-
didas preventivas, como no 
processo de vacinação, que 
exigirá intenso trabalho dos 
profissionais da saúde, bem 
como de logística, transporte 
e adequado acondicionamen-
to das doses.

Esperamos que o Brasil 
proporcione rapidamente a 
imunização de seu povo, que 
não pode ser colocada como 
trunfo político e disputas en-
tre governantes. É um direito 
da população.

Nossa expectativa é de 
que, neste ano novo, não só 
na estruturação da estratégia 
de vacinação, nas ações da 
saúde, educação e segurança, 
como no planejamento admi-
nistrativo e nas reformas que 
impactem o funcionalismo, 
este e suas entidades repre-
sentativas sejam mais ouvidos 
pelas autoridades do Executi-
vo, bem como os membros do 
Legislativo, em todas as ins-
tâncias do poder público.

Se abrirem a possibilida-
de de um diálogo mais am-
plo, verão que, também no 
aperfeiçoamento do Estado, 
podemos contribuir de modo 
bastante assertivo.

O STF deixou de seguir o que 
está escrito na Constituição Federal?

No dia 6 de dezembro, um 
domingo, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, em ses-
são de julgamento em plenário 
virtual, que os atuais presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), não 
podem disputar a reeleição 
na mesma legislatura. Placar 
final de 7 x 4 pela impossibili-
dade de reeleição.

Francamente, fiquei assus-
tado. E ainda estou. Como as-
sim 7 x 4? Deveria ser 11 x 0, 
certo? Afinal, está na Consti-

tuição Federal: a reeleição dos 
presidentes da Câmara dos De-
putados e do Senado é vedada. 
E como fazer a sociedade en-
tender que algo que está claro 
na Constituição teve interpre-
tação diferente de 4 juízes da 
mais suprema corte do país?

Ainda bem que os juízes não 
conseguiram rasgar a Constitui-
ção, pois já fizeram isso antes.

Temos de lembrar que em 
2003, no governo Lula, hou-
ve redução de salários, com 
aprovação da Reforma da 
Previdência. Ficou muito cla-

ro naquele momento que era 
uma decisão contrária ao dis-
posto na Constituição.

Pelo menos desta vez, não 
chegamos a esse ponto. Assim 
como em 2016, quando o minis-
tro Ricardo Lewandowski per-
mitiu que a ex-presidente Dilma 
Rousseff concorresse à eleição, 
contrariando a Constituição.

Até onde entendo, o STF 
tem um único propósito: seguir 
o que está escrito na Consti-
tuição Federal. Infelizmente, 
não é o que está acontecendo, 
como comprova essa votação.

Se o voto não é jurídico, o 
que ele é? Ideológico? Políti-
co? Mas não pode ser assim.

Além disso, me preocupa o 
fato de o Judiciário estar se en-
volvendo em temas da alçada 
do Executivo e do Legislativo.

Até no caso da vacina contra 
Covid-19 o STF está envolvi-
do. Primeiro intimou o Planalto 
a informar o Plano Nacional de 
Imunizações, depois pediu de-
talhamento do plano.

Tudo porque o governador 
do Piauí, Flávio Dino, pediu 
ao STF que intercedesse sobre 
o tema. Porta aberta, vacina 
agora é um tema do Judiciário.

 Vale lembrar que lá atrás, 

no início da pandemia, o pró-
prio STF decidiu que a res-
ponsabilidade pela gestão da 
pandemia era compartilhada 
entre estados e municípios e 
que o governo federal deveria 
apenas entrar com os recursos 
necessários para o combate ao 
novo coronavírus.

Difícil de entender. Pior de 
explicar.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. 
A honestidade se transforma em exemplo para próximas gerações. Uma corrompe a vida; outra enobrece a alma.” (Chico Xavier)

Thiago Serradella, sempre sorridente e rodeado de amigos, 
comemorou idade nova segunda-feira (04), e os mimos fica-
ram por conta de seus familiares. Tudo de bom!

Sempre de bem com a vida e muito alto astral, Thiago Ferreira, 
brindou mais um ano de vida segunda-feira (04), e recebeu as 

felicitações dos amigos e familiares, e o carinho mais que especial 
ficou por conta de sua mãe Leninha. Parabéns!

O domingão (10) é dia de parabéns e desejar muitos anos de 
vida e saúde para o campeão nacional e internacional de Jiu 

Jitsu, Rinaldo Filho. O atleta, professor e empresário vai come-
morar a data ao lados dos pais Rinaldo e Geani, da irmã Cleya, 

além de amigos e familiares. Felicidades Rinaldo!

Elza Sanches Domarascki, Coordenadora da Vila dos Pobres, 
recebeu a Comenda Ana Rosa por trabalhos filantrópicos rea-
lizados na Vila dos Pobres e Lar das Crianças. O propositor foi 

o vereador Elson dos Santos. Merecida homenagem!

A quinta-feira (07), foi de parabéns e muitos paparicos 
para Camila Rocha Marin que completou mais um ano de 
vida. A farmacêutica curtiu o niver com a filhota Ana Júlia 
e com o marido Joelmir, com direito a um super churrasco, 

mas claro, só com a família. Felicidades Camila!

Adilson Júnior, escolheu o estado do Ceará para curtir suas 
férias. O professor de sapateado e crossfit registrou um dos 

seus momentos de descanso na Lagoa do Paraíso em Jijoca de 
Jericoacoara. Ele pretende ficar mais uns dias no nordeste e 

aproveitar as belezas naturais daquele lugar. Sucesso!

Após 07 anos prestando serviços ao departamento de Comuni-
cação da última gestão municipal de Barretos, Gustavo Silveira 
encara novo desafio fora da cidade. O jornalista foi convidado 

para trabalhar na Comunicação da prefeitura de Colômbia, aten-
dendo convite do prefeito eleito Tuta. Bom trabalho Click Gu!



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 08 de janeiro de 20214

POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

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

CONSELHO DE PADRE PARA A PREFEITA
Na missa da posse da prefeita eleita, dia 1º, na Catedral, 

padre Deusmar Jesus aconselhou Paula Lemos (DEM) não se 
deixar contaminar pelo fermento dos fariseus ou pela saliva 
dos corruptos. E acrescentou: “não se esqueça dos pobres, da-
queles que mais precisam do apoio da administração pública”.

REZARAM PELO NOVO GOVERNO MUNICIPAL
Uebe Rezeck, Monteiro Neto e Henrique Prata participa-

ram da missa na manhã de 1º de janeiro, na Catedral, e foram 
lembrados pela prefeita Paula Lemos (DEM).

A DAMA DE AZUL NA POSSE SOLENE
Gerou comentários a elegância de Graça Lemos na posse 

de sua filha Paula Lemos, prefeita de Barretos. A mãe usava 
um lindo vestido azul na solenidade realizada na Faculdade 
de Medicina Paulo Prata.

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO POSSÍVEL
“Muitas vezes a composição do secretariado não é uma 

formação dos nossos sonhos. Mas, uma aliança possível”, ex-
plicou o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). “Ninguém gover-
na sozinho”, salientou.

PROMESSA PARA ACABAR COM A FALTA D’ÁGUA
“A falta de água é um grande problema da nossa cidade. Va-

mos trabalhar muito para que não falte mais água em nenhuma 
casa”, publicou em rede social, a prefeita Paula Lemos (DEM), 
depois de visitar o SAAEB em sua primeira semana de governo.

MANDATO COM FORÇA E SABEDORIA DIVINA
O primeiro secretário da Câmara, vereador Ricardo Bodi-

nho (PP), pediu força e sabedoria divina na condução de um 
mandato voltado para o povo.

RESPONSABILIDADE E 
COMPROMISSO DE CAMPANHA

O vereador Raphael Silvério (PSDB) lembrou que sabe de 
suas responsabilidades no primeiro mandato e dos compro-
missos feitos durante a campanha.

DEMOCRATA PROPÕE POLÍTICA DIFERENTE
O vereador Gabriel Uchida (DEM) se propõe a uma polí-

tica diferente, justa, transparente e verdadeira.

VEREADOR “TROCA FIGURINHAS” COM DEPUTADO
Na véspera de assumir uma cadeira na Câmara Municipal, 

o vereador Eduardo do Mercado (REPUBLICANOS) man-
teve reunião com o deputado estadual, Sebastião Santos. O 
edil substituiu seu colega, Elson Santos, que na atual gestão 
comanda a Secretaria da Defesa Civil.

MUSSA TENTOU UMA VAGA EM BRASÍLIA
O empresário Mussa Calil Neto foi candidato a deputado 

federal em 1.998, com o apoio de coligação formada por cin-
co partidos. Ele obteve 31.848 votos nominais e não conse-
guiu uma cadeira na Câmara dos Deputados.

BARRETOS ELEGEU BENEDITO E NADIR
Dois políticos disputaram os votos dos barretenses em 1962. 

E conquistaram cadeira na Assembléia Legislativa Estadual. O 
deputado Benedito Realindo Correa, do PSP, obteve 9.170 vo-
tos; e Nadir Kenan, do PTN/MTR, conseguiu 7.220 votos.

APLAUSOS PARA O MÉDICO FAUZE DAHER
O vereador Angelo Duarte requereu votos de congratula-

ções e aplausos ao médico Fauze José Daher pela sua eleição 
à presidência da União Síria de Barretos. O registro da Câma-
ra Municipal data de dezembro de 1.993.

NÃO PEGOU A LEI DO TOQUE DE RECOLHER
O prefeito Emanoel Carvalho (PTB), em junho de 2.011, 

sancionou lei de autoria do vereador Aparecido Cipriano 
(PTB), aprovada pela Câmara, implantando o toque de reco-
lher a menores de 16 anos desacompanhados dos pais ou res-
ponsáveis legais, entre 23 horas e 5 horas. A lei, eufemistica-
mente, foi chamada de Toque de Acolher. Não pegou.

SEBASTIÃO MONTEIRO ELEITO DEPUTADO FEDERAL
O barretense Sebastião Monteiro de Barros (ARENA) foi 

eleito deputado federal em 15 de novembro de 1970. Cum-
priu o mandato de fevereiro de 1971 até janeiro de 1975.

EM TEMPOS DE COMPANHIAS DE REIS...
... muita gente está sentindo saudade da comilança nas 

festivas chegadas.

Paula Lemos inicia trabalho visitando unidades e setores da prefeitura
Prefeita foi recepcionada na prefeitura por professores e secretários e recebeu bençãos do padre Deusmar e o pastor Érick Bretanha

Empossada na Câmara Mu-
nicipal e depois ter recebido o 
cargo de prefeita na cerimônia 

de transmissão de poderes na 
última na última sexta-feira, 1º 
de janeiro, e realizado uma re-

união com o seu secretário no 
dia seguinte, a prefeita Paula 
Lemos iniciou seu trabalho na 

última segunda-feira (4), visi-
tando unidades e próprios pú-
blicos municipais, acompanha-
da de secretários municipais.

O roteiro começou pela 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) “Médico Lotfallah Mizia-
ra”, no bairro Zequinha Amên-
dola – Barretos Dois. Seguindo, 
ela passou pelo SAMU. Nas 
duas ocasiões conversou com as 
equipes de funcionários locais.

Logo depois, Paula Lemos 
dirigiu-se para a sede da pre-
feitura, onde foi recepciona-
da por um grupo de professo-
res, que lhe presenteou com 
um vaso de flores; e secretá-
rios municipais. Paula Lemos 
passou por todos os setores da 
prefeitura para depois chegar 
em seu gabinete.

No gabinete, o padre Deus-

mar Jesus da Silva, pároco da 
Catedral do Divino Espírito 
Santo, da qual faz parte da co-
munidade; e o pastor Érick Bre-

tanha, presidente do Conselho 
de Pastores de Barretos, fizeram 
orações ecumênicas e abençoa-
ram a prefeita Paula Lemos.

Contribuinte pode acessar carnê do IPTU 
pelo sistema DDA e pagar antecipadamente

“Manter o pagamento em dia é exemplo de cidadania e certeza do retorno em serviços e obras para o cidadão”, diz secretário
A distribuição dos 58.694 

carnês do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) dos 
imóveis de Barretos, começa 
a ser feita pelos Correios nes-
ta sexta-feira, 8 de janeiro.

O pagamento integral ou 
da primeira parcela deve ser 
feito até o dia 19 de fevereiro. 
Já as demais parcelas vencem 
sempre no sexto dia útil do 
mês. O pagamento do IPTU 
pode ser feito em qualquer 
agência bancária, pois a pre-
feitura adota a forma de bole-
to registrado.

Apesar da distribuição pe-
los Correios começar nesta 
sexta-feira (8), o contribuinte 
já pode antecipar o pagamen-
to. Para isto acessar o aplica-
tivo DDA (Débito Direto Au-
torizado), sistema implantado 
em outubro de 2009 pela Fe-
braban e bancos brasileiros  
associados, que substitui a 

emissão de boletos de cobran-
ça impressos pela cobrança 
eletrônica das obrigações.

Também é possível ter o 
carnê em mãos dirigindo-se 
ao Departamento de Receita 
da Prefeitura, na sede da pre-
feitura, ou no Serviço do Pou-
patempo Municipal, localiza-
do no Shopping de Barretos.

“Pagar o IPTU é um exem-
plo de cidadania, um investi-
mento social. É ter o dinheiro  
de volta em obras e serviços 
públicos para todas as pes-
soas”, enfatiza o secretário 
municipal de Finanças, Fer-
nando Oliveira Soares.

O secretário lembra o con-
tribuinte dos descontos que 
são oferecidos, pois, confor-
me lei municipal, o pagamen-
to à vista em cota única ga-
rante 10% de desconto para 
todos os imóveis e mais 15% 
de desconto adimplentes com 

o IPTU de anos anteriores.
Os proprietários de imó-

veis que aderiram ao descon-
to complementar na prefeitura 
poderão também ter até 20% 
de descontos complementa-
res, desde que tenham árvore 
plantada na calçada, número 
bem visível no imóvel, caixa 
de correio instalada, boa vi-
sualização para medição do hi-
drômetro e relógio de energia, 

e lixeira colocada na calçada.
Para quem optar por paga-

mento parcelado os descontos 
também estão previstos em 
lei, sendo 5% para adimplen-
tes até a data do vencimento e 
metade do desconto comple-
mentar para cada item, che-
gando até possíveis 10% de 
desconto total. Todos esses 
benefícios são garantidos para 
quem paga o tributo em dia.

Prefeita Paula Lemos visita 
Poliesportivo Rochão, 
Avenida das Nações e 
Secretaria de Obras

A prefeita Paula Lemos 
(DEM) visitou o Conjunto Po-
liesportivo Municipal “João 
Batista da Rocha – Rochão”, 
sendo recebida pelo secretário 
municipal de Esportes e La-
zer, Tony Carvalho.

Acompanhada pelos secre-
tários Reinaldo Garcia (Obras 
e Serviços Urbanos) e Carlos 
Henrique Gonçalves Lúcio 
(Planejamento Territorial e 
Urbano), ela esteve em todos 
os equipamentos esportivos, 
principalmente a quadra de 
bocha e malha que havia, ain-
da, como vereadora, conse-
guido verbas para a reforma e 
modernização, cujas obras es-
tão paralisadas há mais de um 
ano, desde a gestão passada.

“É inimaginável a situação 

das quadras de malha e bocha, 
que estão cheias de defeitos. Os 
secretários Reinaldo e Henrique 
vão enviar uma equipe aqui e 
conversar com a empresa res-
ponsável. Infelizmente é uma si-
tuação lamentável. Tem que ser 
inauguradas por conta do con-
vênio com a Caixa Econômica 
Federal, que já deu o de acordo, 
mas é importantíssimo fazer as 
adequações até para fazer o pa-
gamento”, afirmou a prefeita.

Paula Lemos visitou tam-
bém a Avenida das Nações que 
tem partes do pavimento asfál-
tico em precárias condições e 
apresentando buracos em vá-
rios pontos. A vistoria foi feita 
juntamente com os secretários 
Reinaldo Garcia e Carlos Hen-
rique Gonçalves Lúcio.

Ricardo “Bodinho” tomou 
posse como vereador e exercerá 

a função de 1º secretário

Em seu primeiro manda-
to, o vereador eleito Ricar-
do Rocha (Bodinho) tomou 
posse no dia 1º de janeiro e 
afirmou o seu compromisso 
em pautar o mandato popu-
lar com base nos princípios 
legais, principalmente no ar-
tigo 37 da Constituição da 

República: legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

“Será muito trabalho pela 
frente, muitas lutas e desafios. 
Muito obrigado a todos que de-
positaram a confiança em mim. 
O meu trabalho será em prol da 
população”, disse Bodinho.

Ricardo “Bodinho” as-
sumiu também a função de 
1º secretário, no legislativo 
barretense. “Como secretá-
rio, terei a responsabilidade 
de trabalhar sempre com a 
intenção e o desejo de ajudar 
a administração municipal, 
com mais economia, serie-
dade e bom uso dos recursos 
públicos”, afirmou Bodinho.

Na última quarta-feira, 6, o vereador José Eduardo dos Santos Júnior (RE-
PUBLICANOS) tomou posse no gabinete do presidente da Câmara. Eduar-
do do Mercado, como é conhecido, assume a vaga do vereador Elson dos 
Santos, que se afastou para assumir a secretaria municipal de Defesa Civil.

Vereador toma posse na Câmara
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Conhecimento técnico, experiência e capacidade de articulação 
política são características de secretariado de Paula Lemos

A prefeita de Barretos, 
Paula Lemos, anunciou a 
composição de sua equipe de 
primeiro escalão de governo, 
após a solenidade de posse e 
transmissão de cargo.

“A equipe tem perfil técni-
co, aliado à habilidade políti-
ca e capacidade de articulação 
intersetorial de projetos”, afir-
mou a prefeita

“Enfrentaremos grandes 
desafios no começo do man-
dato, tais como irregularida-
des fiscais, retomada das aulas 
na educação, prosseguir com 
as ações de combate a proli-
feração do Covid-19, enfreta-
mento da questão da dengue 
na cidade, operação de lim-

peza urbana e tapa-buracos, 
campanha de arrecadação do 
IPTU, obras paralisadas devi-
do ao afastamento do prefeito 
pelo Poder Judiciário, den-
tre inúmeras outras. Assim, 
somente com conhecimento 
técnico mas, também, articu-
lação política com as demais 
instituições, é que conseguire-
mos passar por esta turbulên-
cia para trazermos paz e tran-
quilidade para as pessoas”, 
completou Paula Lemos.

Segundo a prefeita, “foram 
considerados ainda outros fato-
res para a formação da equipe 
de governo, tais como vivência 
na administração pública e ca-
pacidade de diálogo com áreas 

estratégicas nos governos esta-
dual e federal, que é onde bus-
caremos apoio e verbas para 
implantação do plano de go-
verno aprovado nas urnas por 
quase 53% dos eleitores”.

“O secretário ou o diretor 
de autarquia precisa ter noção 
de que o cargo é político e é 
uma grande responsabilidade, 
porque só se pode agir dentro 
da lei e saber articular criativi-
dade, inovação e conhecimen-
to com capacidade de relacio-
namento é imprescindível para 
servir às pessoas. Não se pode 
pensar que, tendo em vista a 
situação do mundo e do país, 
bem como da cidade, as solu-
ções serão fáceis”, concluiu.

LISTA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARRETOS
- Secretário Municipal de Administração – Thyago Santos Abraão Reis
- Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – José Falleiros de Almeida Filho
- Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – Renan Paulo Quirino Lopes
- Secretário Municipal de Comunicação e Relações Institucionais – Danilo Henrique Nunes
- Corregedoria Geral do Município - Ilmo. Sr. Paulo Fernando Scannavino
- Secretário Municipal de Cultura - Cleber Teixeira de Carvalho
- Secretário Municipal de Defesa Civil – Ilmo. Sr. Elson dos Santos
- Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico- Maria Adélia Espinha de Lima Bueno
- Secretária Municipal de Educação – Jéssica Maria dos Santos
- Secretário Municipal de Esportes e Lazer – Tony Vieira Carvalho
- Secretário Municipal de Finanças – Fernando Oliveira Soares
- Presidente do Fundo Social de Solidariedade – Letícia Oliveira Lemos
- Secretária Municipal de Governo e Gestão Estratégica – Maria da Graça Oliveira Lemos
- Secretária Municipal Habitação – Célia Rodrigues
- Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Emprego – Roberto Arutim
- Secretária Municipal Negócios Jurídicos – Aline Ferreira Pio da Silva
- Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Reinaldo Garcia
- Secretário Municipal de Ordem Pública – Jorge Roberto Coutinho
- Ouvidoria Geral do Município – Sirlene Martins de Menezes
- Secretário Municipal de Planejamento Territorial e Urbano –Carlos Henrique Gonçalves Lúcio
- Secretário Municipal de Saúde – Kleber Rosa
- Secretário Municipal de Turismo – Andraus Araújo de Lima “Cuiabano Lima”
- Chefia de Gabinete – Itamar Alves dos Santos 
- Diretor do SAAE – Serviço Autônomo e Água e Esgoto – Waldo Villani Júnior
- Diretor do Instituto de Previdência Municipal – Tarcísio ScannavinoA prefeita de Barretos, Pau-

la Lemos (DEM), coordenou a 
primeira reunião com a presen-
ça dos secretários municipais, 
superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) e diretor do Instituto 

de Previdência Municipal.
A reunião abordou assun-

tos como as ações de trabalho 
em cada setor da administração 
pública municipal, bem como a 
orientação para o levantamento 
da realidade de cada secretaria.

“Como dito na posse, o nos-
so trabalho incansável como 
vereadora de dois mandatos 
será agora o perfil da nossa 
equipe. Todos estão engajados 
e também trabalharão incansa-
velmente”, afirmou a prefeita.

PRIMEIRA REUNIÃO

SUPERINTENDENTE É 
ACOLHIDO PELA EQUIPE 

DE SERVIDORES DO SAAE
O superintendente do SAAE, 

Waldo Vilani Júnior, reuniu-se 
na última terça-feira (5) com a 
equipe de servidores da autar-
quia, quando apresentou-se e 
foi acolhido com boas vindas. 
Na sua explanação ao quadro de 
colaboradores do SAAE, o supe-
rintendente explicou os objetivos 
e o trabalho a ser desenvolvido 
daqui para frente sempre para 
bem servir as pessoas.

SECRETÁRIA REÚNE-SE COM FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
A secretária municipal de Educação, professora Jéssica Santos, reuniu-se com os funcionários da pasta, na 

última segunda-feira (4), na sede da secretaria, instalada na antiga escola Wladimir Rodrigues de Arruda. Jéssica 
Santos agradeceu a acolhida, recebeu cada servidor e ressaltou o compromisso da prefeita Paula Lemos com a 
excelência nos serviços públicos e a humanização na oferta desses, salientando que cada um é líder no seu setor 
e de si mesmo, recomendando eficiência e zelo, pois a educação tem essa incumbência de formação, de ser mo-
delo e da construção de valores. A secretária afirmou que a formação, valorização e a capacitação dos profissio-
nais da Educação estão nos objetivos da política educacional, que foi concebida para alcançar patamares mais 
elevados de liderança e humanização. “Serão essas marcas da atual gestão municipal”, frisou Jéssica Santos.

SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL SE REÚNE COM FUNCIONÁRIOS
O novo secretário da Defesa Civil do município, Elson dos Santos, fez sua apresentação aos funcionários 

da pasta, conhecendo a todos, bem como, conheceu toda a estrutura administrativa e operacional da secre-
taria. Santos disse que está chegando para somar e trabalhar em prol da população. “Vamos arregaçar as 
mangas e iniciar o trabalho com o pé direito”, disse. O secretário confirmou para a população que os telefones 
da Defesa Civil são 3322-0419 e 99186-7572, estando a disposição para solicitações e orientações em geral.

Vereadores e assessores participam 
de reunião com servidores da Câmara

Vereadores e Assessores 
Parlamentares participaram 
de reunião com diretores e 
Procurador da Câmara Mu-
nicipal para entender sobre 
questões técnicas, legais e 
formais que envolvem o fun-
cionamento do Legislativo.

Entre os assuntos aborda-
dos estavam o funcionamento 

e cadastramento de assinatura 
digital, sistema de votação, 
rotinas e prazos para apresen-
tação e tramitação de proje-
tos, Lei Orgânica e Regimen-
to Interno, autorização de uso 
de imagem, direitos autorais, 
entre outros. 

Participaram da reunião 
os representantes dos seto-

res Jurídico, Parlamentar, 
Protocolo e Expediente, Re-
cursos Humanos, Informáti-
ca e Comunicação.

Em cumprimento às medi-
das de prevenção à Covid-19, 
para evitar aglomerações, o 
encontro com vereadores foi 
no período da manhã e com os 
assessores no período da tarde.

Fies oferece 93 mil vagas de 
financiamento estudantil em 2021
O Fundo de Financiamen-

to Estudantil (Fies) oferece 
93 mil vagas em 2021. O 
programa do governo federal 
facilita o acesso ao crédito, 
para financiar cursos de en-
sino superior em instituições 
particulares. Ao todo, o Mi-
nistério da Educação vai in-
vestir R$ 500 milhões.

As informações foram di-
vulgadas no Plano Trienal do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil. Segundo o texto, até 
2023, serão ofertadas 279 mil 
vagas para financiamento do 

ensino superior.
Interessados podem se ins-

crever entre os dias 26 e 29 de 
janeiro. O resultado deve ser 
divulgado no dia 2 de feve-
reiro. Para participar do Fies 
é preciso ter realizado alguma 
edição do Exame Nacional 
do Ensino Médio, entre 2010 
e 2019, com nota mínima de 
450 pontos, além de não po-
der zerar na redação. O candi-
dato também deve comprovar 
renda familiar de até três salá-
rios mínimos por pessoa.

Quem não for pré-selecio-

nado na chamada única do 
Fies será automaticamente 
incluído na lista de espera. A 
convocação ocorrerá entre 3 
de fevereiro até 18 de março.

Pesquisa com moradores sobre o 
turismo passa de oito mil respostas 

As cidades de Araraqua-
ra, Cachoeira Paulista, Garça, 
Ilhabela, Marília, Paraibuna, 
São Simão, Tambaú, Ubatuba 
e Valentim Gentil estão na lide-
rança do número de respostas 
da pesquisa “Como você vê o 
turismo da região onde mora?”.

Além das “top 10”, mora-
dores de outras 166 cidades já 
responderam à pesquisa, que 
ultrapassou os oito mil formu-
lários online.

A iniciativa, inédita, é 
da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, com o 
apoio de entidades do setor 

e dos departamentos munici-
pais de turismo. As respostas 
poderão ser encaminhadas até 
nesta sexta-feira, dia 8.

A pesquisa visa traçar o 
perfil socioeconômico dos 
moradores; aprofundar a per-
cepção sobre os impactos do 
fluxo turístico e saber a ex-
pectativa do desenvolvimen-
to local pelos próximos dez 
anos. “O olhar local é parte 
importante para qualificação 
da oferta turística”, lembra 
Vinícius Lummertz, secretá-
rio de Turismo do Estado.

As cidades que tiverem 

pelo menos 190 respostas re-
ceberão um relatório indivi-
dualizado com os principais 
resultados, informações que 
podem ser importantes para o 
início das novas administra-
ções municipais.

Além da imprensa, os mu-
nicípios com maior sucesso 
estão usando na mobilização 
os grupos de Whatsapp e o 
apoio dos Conselhos Muni-
cipais de Turismo e das As-
sociações Comerciais. A pes-
quisa pode ser acessada pelo 
site da Secretaria de Turismo 
do Estado.

Cidades do litoral norte e interior lideram o ranking; 
respostas podem ser encaminhadas até dia 8
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O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) recebeu 
93.707 denúncias de viola-
ções de direitos em 2020. 
Desse total, 36.010 (38%) 
eram referentes à covid-19.

Assim, segundo o MPT, 
foram quase 100 denúncias 
por dia “decorrentes dos im-
pactos do novo coronavírus 
no mundo do trabalho”.

Os dados ainda são pre-
liminares e deverão ser de-
talhados nos próximos dias. 
Entre as queixas estão des-
respeito a medidas de proto-
colo e fornecimento de equi-
pamentos de proteção.

Ainda de acordo com o 
Ministério Público, foram 
abertos mais de 22 mil inqué-
ritos civis para apurar irregu-
laridades trabalhistas. E 9.810 
(44%) eram sobre Covid.

Além disso, o MPT bateu 
recorde em recomendações: 
foram 21.098 no ano pas-
sado, ante apenas 2.861 em 
2020. A maior parte (63%) 
também tinha como foco a 
pandemia, “com medidas 
de prevenção e combate à 
doença voltadas a diferentes 

categorias profissionais, nas 
13.482 recomendações en-
viadas aos empregadores”. 
Houve ainda 153.403 despa-
chos e 195.857 notificações, 
ofícios e requisições.

“Esta atuação relaciona-
da à Covid-19 resultou tam-
bém em 353 termos de ajus-
tamento de conduta firmados 
e 407 ações civis públicas 
ajuizadas”, informa o MPT.

A Procuradoria elaborou 
notas técnicas voltadas às 
atividades de professores e 
trabalhadores na saúde, além 
de home office, teleatendi-
mento e serviços domésti-
cos, entre outros.

O Ministério Público do 
Trabalho cita acordo firmado 
com a startup Rappi. A em-
presa de entrega via aplicati-
vo “se comprometeu a adotar 
uma série de medidas desti-
nadas à proteção dos entre-
gadores contra a Covid-19, 
além de assistência financei-
ra àqueles diagnosticados ou 
que apresentarem atestado 
que comprove a necessidade 
de isolamento social”. (Fon-
te: RBA)

Denúncias ao MPT 
crescem em 2020. Pandemia 

responde por quase 40%
De quase 94 mil denúncias recebidas pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT), 36 mil eram sobre a covid-19

Prefeitura e SAAE formalizam acordo para 
pagamento de dívidas da gestão anterior com a CPFL

O secretário municipal de 
Finanças da prefeitura de Bar-
retos, Fernando Oliveira Soa-
res, e o superintendente do 
SAAE, Waldo Villani Júnior, 
reuniram-se na última quar-
ta-feira (6), com Luiz Antô-
nio Gomes e Marcus Marce-
lus Bueno, representantes da 
CPFL, para formalização de 
um acordo de pagamento de 
dívidas da gestão anterior da 
prefeitura e do SAAE.

Em relação à prefeitura, a 
dívida era de R$ 1.652.477,70, 
referentes aos meses de novem-
bro e dezembro passado. Ficou 
estabelecido o pagamento em 
24 parcelas, sendo as três pri-
meiras de R$ 50 mil e a partir 
da quarta, de R$ 81.359,12.

“As contas estavam sendo 

pagas em atraso aumentando 
os valores. A partir de agora 
pagaremos os parcelamentos 
e as contas em dia”, afirmou 
Fernando Soares.

Em relação ao SAAE o 
montante é de R$ 6.844.094,34 
que foram parcelados em 48 ve-
zes. “É uma dívida que remonta 
de 2017 até 2020, em  que os 
pagamentos não eram feitos na 
totalidade. Pagava-se três e dei-
xava-se duas para trás aumen-
tando os valores. Com este acor-
do pagaremos dentro do prazo 
e os parcelamentos”, afirmou o 
superintendente do SAAE.

“Essas negociações finaliza-
ram as pendências com a con-
cessionária e ainda a partir de 
amanhã já não mais estaremos 
inscritos no cadastro negativo 

do Serasa. Assim, o governo da 
prefeita Paula Lemos da mais 
um passo para a adequação das 
finanças públicas municipais. 
Com muita garra, foco e profis-
sionalismo, poderemos chegar 
ao final dos primeiros 100 dias 
organizando a administração”, 
ressaltou Waldo Villani Júnior.

O acordo formalizado será 
assinado na próxima segunda-
-feira, 11 de janeiro, na sede 
da prefeitura. Além disso, a 
prefeitura receberá, a partir 
de 2022, um aporte de R$ 1 
milhão em lâmpadas de led, o 
que proporcionará a redução 
do consumo de energia e a 
consequente redução da conta 
de iluminação pública da ci-
dade”, ressaltou o superinten-
dente do SAAE.

Emenda impositiva possibilitará investimento 
de 350 mil em energia fotovoltaica

No dia 30 de dezembro, a 
diretoria da ABAVIN (Asso-
ciação Barretense Vida Nova), 
através da presidente, Maria 
Augusta Lopes Vilarinho, dire-
tores e atendidos nos projetos, 
participaram do descerramento 
de uma placa, no local onde será 
construída a sede da entidade, 
na avenida Benedito Massi, s/nº, 
no Jardim Maria Caputi.

O ato contou com a presen-
ça do então prefeito em exercí-
cio, Vagner Chiapetti (Republi-
canos), que assinou a concessão 

do terreno para a entidade, que 
presta grande trabalho social 
para os deficientes visuais e au-
ditivos de Barretos.

Durante o descerramento 
da placa, o deputado estadual, 
Sebastião Santos (Republica-
nos), ressaltou a parceria com 
a entidade que recebeu o título 
de Utilidade Pública Estadual 
através de Projeto de Lei de 
sua autoria, aprovado na As-
sembleia Legislativa Estadual.

Santos, também, anunciou a 
conquista de uma emenda im-

positiva de sua autoria, de mais 
de  R$ 350 mil, para a instala-
ção de equipamentos de energia 
fotovoltaica na nova sede da 
entidade. “Esse equipamento 
irá gerar uma economia mensal 
de energia elétrica de até 10 mil 
por mês, por mais de 20 anos”, 
destacou o deputado.

Segundo Sebastião San-
tos, a ABAVIN, também já 
foi beneficiada no ano pas-
sado com uma Van, no valor 
de R$ 120 mil, através de sua 
atuação na ALESP.

Governo de São Paulo suspende mudanças no 
ICMS para alimentos e medicamentos genéricos
Medida foi adotada por causa da segunda onda da pandemia do coronavírus

O Governador João Doria 
determinou na noite da última 
quarta-feira (6) a suspensão das 
mudanças no ICMS para ali-
mentos e medicamentos gené-
ricos. A mudança nas alíquotas 
do imposto em 2021 e 2022 foi 
proposta em meados de agosto 
do ano passado, quando a pan-
demia do coronavírus estava em 
queda de 18,2% nas internações 
e de 17,2% nas mortes em com-
paração ao período de pico, re-
gistrado em meados de julho.

Contudo, atualmente, os in-
dicadores apontam para novo 
aumento e uma segunda onda 
da doença, com crescimento 
de 41,3% nas internações e de 
70% nas mortes em compara-
ção aos indicadores de outubro, 
mês em que as médias diárias 
eram inferiores inclusive às re-
gistradas em maio, fase ainda 
inicial da pandemia no país.

“Sempre afirmamos que 
nosso governo está comprome-
tido em atender aos interesses 
da população de menor renda 
e, agora, mais vulnerável aos 
efeitos da pandemia, do de-
semprego e, a partir de janeiro, 
sem a renda emergencial que 
vigorou até dezembro último. 
A redução de benefícios do 
ICMS poderia causar aumento 
no preço de diversos alimen-
tos e medicamentos genéricos, 
principalmente para a popula-
ção de baixa renda. Decidimos, 
assim, suspender a vigência 
dos decretos estaduais que au-
torizam redução de benefícios 
fiscais do ICMS para insumos 
agropecuários para a produção 
de alimentos e medicamentos 
genéricos”, disse Doria.

“Na nossa gestão, nada 
será feito em prejuízo das 
classes menos favorecidas. A 
eles devemos servir e atender 
suas necessidades, com sere-
nidade e humildade”, comple-
tou o governador.

Uma força-tarefa de secre-
tários foi criada para intensi-
ficar a análise dos pedidos de 
setores econômicos para revi-
são da redução de benefícios 
fiscais, assim como o diálogo 
com todos os envolvidos.

A lei 17.293/2020, aprova-
da em outubro pela Alesp, au-
torizou a redução linear de 20% 
nos benefícios fiscais concedi-
dos a setores da economia.

Por decisão do governo, os 
produtos que compõem a ces-
ta básica, além do arroz e do 

feijão, já iriam manter o bene-
fício. O mesmo já estava esta-
belecido para as transações de 
medicamentos, equipamentos 
e insumos para a rede pública 
de saúde e Santas Casas.

Por causa do impacto eco-
nômico da pandemia do co-
ronavírus na arrecadação de 
impostos, o ajuste fiscal foi 

elaborado para garantir re-
cursos para investimento em 
áreas sensíveis de atendimen-
to à população carente, como 
saúde, educação e segurança 
pública, e manutenção do pa-
gamento de fornecedores, de 
650 mil funcionários públicos 
e das aposentadorias e pen-
sões de 550 mil inativos.

Os diretores da ABAVIN com o deputado Sebastião Santos e o então prefeito em exercício de 
Barretos, Vagner Chiapetti, durante apresentação da área da futura sede da entidade

Prefeitos recebem detalhes sobre o Plano 
Estadual de Imunização contra a Covid-19

O governador do estado de 
São Paulo, João Doria, apresen-
tou na última quarta-feira (6) o 
Plano de Estadual de Imunização 
contra o coronavírus aos 645 pre-
feitos eleitos para os mandatos 
iniciados em 2021. A estratégia 
das autoridades estaduais é ini-
ciar a imunização contra Co-
vid-19 em todas as regiões do 
estado no dia 25 de janeiro.

Foram listados aos gesto-
res, novos e reeleitos, detalhes 

do plano. A primeira etapa de 
vacinação vai priorizar profis-
sionais da saúde, pessoas com 
60 anos ou mais e grupos in-
dígenas e quilombolas.

A expectativa do estado é 
que 9 milhões de pessoas sejam 
imunizadas na primeira etapa, 
com a aplicação de 18 milhões 
de doses, até o dia 28 de março.

A campanha coordenada 
pela Secretaria Estadual da 
Saúde, em parceria com os 

645 municípios paulistas, visa 
dobrar o total de postos de 
vacinação dos atuais 5,2 mil 
para até 10 mil.

A estimativa é de que a 
vacinação envolva cerca de 
79 mil profissionais, com 54 
mil trabalhadores do setor da 
saúde e 25 mil agentes da se-
gurança pública para garantir 
a segurança da população e 
evitar aglomerações nos lo-
cais de imunização.
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Prefeita Paula Lemos recebe 
visita do senador Major Olímpio

A prefeita de Barretos, Pau-
la Lemos (DEM) recebeu nesta 
quinta-feira (7), em seu gabinete, 
o senador Major Olímpio (PSL).

Durante e encontro, a pre-
feita solicitou emendas para 
Saúde (obras e equipamen-
tos), assistência social e re-
gularização do CAUC junto a 
Secretaria da Receita. A regu-
larização do CAUC permitirá 
que o município volte a rece-
ber verbas federais.

“Fiquei muito feliz com a 
visita, a primeira que recebo 
do Poder Legislativo federal. 
E, como disse o senador, que 
foi o mais votado na cidade, 
tem compromisso, já é cida-
dão barretense e se colocou 
à disposição de nos auxiliar 
neste momento, inclusive na 
Secretaria Nacional da Previ-
dência, com o problema sério 
que temos de regularidade 
previdenciária. E, não só isto, 
também com emendas impo-
sitivas  nas áreas da saúde e 
educação; enfim, abriu o seu 
gabinete para nossa cidade. É 
o que nós precisamos diante 
da realidade que nós estamos 
hoje. Encontramos uma terra 
devastada, temos problemas 
praticamente em todas as áreas 
e ter um braço forte igual ao 
do senador em Brasília irá nos 
auxiliar e muito. Viemos para 
isto, para melhorar a vida das 
pessoas”, frisou Paula Lemos.

Sobre as obras para a área 
de saúde, Paula Lemos falou 
da necessidade de construção 
de UBSs, sendo uma na região 
do Bairro Vida Nova, onde 
moram centenas de famílias 
que não possuem uma Unida-
de Básica de Saúde para serem 
atendidas, tendo a necessida-
de de se deslocar até o Centro 
Social Urbano, numa distância 
muito grande. “A meta é cons-
truir uma unidade naquela re-
gião e outra na região que con-
centra vários bairros. Como eu 
disse em minha campanha não 
é mais só o São Francisco e o 
Santa Cecília, onde tem uma 
unidade só. Quando andamos 
lá observamos o Jardim Anas-
tácio, San Diego e as 700 casas 
que foram inauguradas recen-
temente. Enfim, ali entende-
mos que é necessária a cons-
trução de mais uma UBS”, 
observou a prefeita.

O Major Olímpio afirmou 
que, para sua alegria, deu cer-
to em sua agenda participar 
de uma manifestação cívica 
na cidade e a prefeita Paula 
Lemos tê-lo recebido.

“Ela me falou da preocu-
pação da regularização do 
município em poder ter as 
certidões de quitação com dé-
bitos previdenciários, o que 
não é simples. Vamos ter que 
fazer juntos e para isto vou 
colocar minha equipe técni-

ca e a assessoria do Senado 
para ajudar o corpo jurídico 
do município para ajustarmos 
isto, porque senão fica impe-
dido de contrair empréstimos, 
do recebimento de recursos 
e firmar convênios. É uma 
preocupação, temos que aju-
dar, isto é pra ontem e vamos 
fazer”, enfatizou o senador.

Major Olímpio falou, ain-
da, das solicitações para a 
área de saúde, em relação a 
construção das duas UBSs e 
ampliações de unidades. “Va-
mos buscar através de emen-
das individuais e recursos 
para ajudar, pois quando você 
constrói a unidade, uma coisa 
é ter o prédio, outra é equipar 
para que possa tê-la como 
uma verdadeira unidade bási-
ca de saúde. É assim que va-
mos fazer. Todas estas neces-
sidades de Barretos doravante 
são obrigações do meu gabi-

nete. Eu disse para a prefeita, 
que tanto ela como sua equipe 
quando estiverem em Brasília 
entendam meu gabinete no 
Senado como extensão deste 
gabinete da prefeitura. Assim 
estou fazendo também com 
outros municípios e não estou 
fazendo só por uma delicade-
za, mas uma obrigação, pois 
fui o senador mais votado em 
Barretos e tenho que dar re-
torno a população da cidade”, 
compromissou Major Olím-
pio, que esteve em Barretos 
para participar, também, de 
uma manifestação de produ-
tores rurais, o “Tratoraço”.

Também estiveram presen-
tes no encontro, entre outras 
autoridades, o secretário muni-
cipal de Ordem Pública, Jorge 
Roberto Coutinho; os empre-
sários Renato Reis e Monteiro 
Neto; e o tenente coronel Car-
los, da Fundação LVF.

Um sucesso de 2020 en-
tra no ano novo solidificado. 
A parceria entre o North Sho-
pping Barretos e a ONG Lar 
Temporário Anjos de Quatro 

Comitê do Plano SP de 
Contingência ao

Coronavírus quer endurecer 
quarentena em todo o estado

O Centro de Contingên-
cia ao Coronavírus em São 
Paulo organizou um subgru-
po para elaborar um novo 
projeto de contenção da co-
vid-19 no estado.

O objetivo dos médicos é 
conseguir endurecer as restri-
ções da quarentena propostas 
pelo Plano São Paulo que, 
na avaliação de membros do 
grupo “está muito flexível”.

A nova proposta será 
encaminhada para análise 
do governador João Doria 
(PSDB) na semana que vem.

A ideia ganhou peso após 
uma piora nos números da 
pandemia no mês de dezem-
bro, quando praias ficaram lo-
tadas e as pessoas se reuniram 
para festas de final de ano.

Os médicos acreditam que 
essas aglomerações vão resul-
tar no aumento de infectados 
e, posteriormente, na alta da 
demanda por leitos de enfer-
maria e UTI em hospitais.

Na visão dos membros 
do comitê, há um clima de 
“fadiga” na sociedade em 
relação à pandemia. Eles 
acreditam que as pessoas di-
ficilmente voltarão a respei-
tar as regras sanitárias caso 
não haja um endurecimento, 
ainda maior, das restrições 
da quarentena.

Segundo um dos espe-
cialistas do comitê, a pro-
posta é deixar “o plano mais 
ágil, sem ser tão flexível”. 
“Quando a ocupação dos 
leitos de UTI chega a 80%, 
é estado terminal, a vaca já 
foi para o brejo. Temos de 
ter um indicador técnico que 
nos permita fechar a cidade, 
reduzir o contato e a circu-
lação de pessoas, antes de a 
vaca ir para o brejo”, disse.

LOCKDOWN
Os membros do comitê 

concordam que o cenário 
ideal seria seguir a linha 
dos países europeus que, na 
iminência de uma segunda 
onda de covid-19, estabele-
ceram medidas mais rígidas, 
como o fechamento total do 
comércio por determinadas 
horas do dia, o conhecido 
“lockdown”.

“Mas isso é impossível, 
nós sabemos. Há implica-
ções econômicas e nunca foi 
feito no Brasil. Mas temos 

de reduzir a mobilidade, te-
mos toda receita para chegar 
ao final de janeiro na fase 
vermelha”, afirmou um dos 
integrantes do grupo.

Mesmo se a vacinação do 
governo iniciar em 25 de ja-
neiro, como previsto, os mé-
dicos afirmam que a pande-
mia só começará a ser freada 
pela imunização no mês de 
abril e maio.

“Mesmo com vacina, va-
mos ter que segurar a barra 
por mais três meses, no mí-
nimo. Todos os movimentos, 
conforme entendemos, deve 
ser no sentido de endureci-
mento das regras”, disse um 
médico da equipe.

CIDADES DEVEM IR 
PARA FASE LARANJA

Na nova atualização do 
Plano São Paulo, que será 
divulgada elo governo do 
estado nesta sexta-feira (8), 
durante entrevista coletiva 
às 12h45, grande parte das 
cidades deve regredir da fase 
amarela para a fase laranja 
do programa, incluindo a ca-
pital e outros municípios do 
interior paulista.

REGRAS DA 
FASE LARANJA

Shoppings, comércio e ga-
lerias: ocupação máxima de 
20% da capacidade do local, 
horário reduzido e proibição 
de praças de alimentação.

Comércio e serviços: máxi-
ma de 20% da capacidade do 
local, horário reduzido e proi-
bição de praças de alimentação.

Consumo local em bares 
e restaurantes: não permitido

Salões de beleza e bar-
bearias: não permitido

Em reunião virtual com 
todos os prefeitos paulistas, o 
governador João Doria afirmou 
que o estado e o país vivem 
uma segunda onda de covid-19.

“Tenho que fazer um 
alerta e um apelo. Alerta é 
a circunstância de segunda 
onda da covid-19, que che-
gou ao Brasil e ao mundo. 
Não tínhamos essa expec-
tativa até outubro, mas São 
Paulo, Brasil e 215 países la-
mentavelmente estão viven-
do a segunda onda deste ví-
rus”, afirmou o governador 
aos 645 prefeitos de cidades 
paulistas, em reunião virtual 
nesta semana.

Feirinha de Adoção de Animais é 
atração constante no North Shopping

Patas conseguiu lares para mais 
de 120 animais no ano passa-
do nas Feiras de Adoção que, 
agora, farão parte do calendário 
oficial do centro de compras.

Realizadas no Acesso D do 
shopping, próximo da esteira 
do supermercado, as feirinhas 
são a chance em que filhotes 
de cães e gatos, que já vive-
ram em estado de abandono, 
tem para encontrar um lar. 

A adoção acontece de ma-
neira consciente, pois para 
levar o bichinho pra casa, o 
candidato deve assinar um for-
mulário se comprometendo a 
cuidar adequadamente do ani-
mal e é instruído sobre a res-
ponsabilidade que esse ato traz, 
não apenas no fornecimento de 
abrigo, conforto e alimentação 
adequada, mas também com 
despesas de saúde com consul-
tas veterinárias, vacinas obriga-
tórias e tantos outros cuidados.

O gerente do North Sho-
pping, Ricardo Martins Mar-
ques, explicou que o número 
de adoções cresceu muito no 

período da pandemia. “Nós 
acreditamos que as pessoas 
estão mais abertas a ter uma 
companhia animal nesses 
tempos em que ficar mais em 
casa é necessário para a saú-
de. Um pet faz bem, inclusi-
ve, para a saúde mental, pois 
traz um tipo diferente de ale-
gria para dentro de qualquer 
lar, por isso, vamos continuar 
dando essa chance de encon-
tros entre animais que preci-
sam ser adotados com pessoas 
que precisam ter um animal 
pra chamar de seu”, disse.

Nestas duas primeiras edi-
ções de 2021, sábado e domin-
go, dias 9 e 10 de janeiro, a 
Feira de Adoção acontece das 
12 às 18 horas, no Acesso D, 
próximo à entrada do Super-
mercado Savegnago. Todos os 
animais disponíveis são saudá-
veis e já estão vermifugados.
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Savegnago Supermercados realiza a doação de 1.000 cestas 
básicas para o Fundo Social de Solidariedade de Barretos

O Savegnago Supermerca-
dos realizou na última quarta-
-feira (06), a doação de 1.000 
cestas básicas para o Fundo So-
cial de Solidariedade de Barre-
tos, beneficiando famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social 
atendidas pelo órgão municipal.

A entrega foi realizada por 
Chalim Savegnago, presiden-
te-executivo da rede super-

mercadista, na prefeitura de 
Barretos. O encontro contou 
com a presença da prefeita 
Paula Lemos; da presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade da cidade, Letícia 
Oliveira Lemos; da secretária 
municipal de Governo e Ges-
tão Estratégica, Maria da Gra-
ça Oliveira Lemos; o diretor 
da ACIB (Associação Comer-

cial e Industrial de Barretos), 
Renato Reis; além da partici-
pação de secretários e outras 
autoridades municipais.

“O Savegnago tem em suas 
diretrizes a responsabilidade 
social e buscamos contribuir 
de várias formas possíveis 
com as comunidades onde 
estamos presentes. É uma ale-
gria muito grande poder cola-

borar com o próximo”, disse 
Chalim Savegnago.

O empresário destacou, ain-
da, ser uma honra muito grande 
estar junto no início da nova 
gestão da Prefeitura de Barre-
tos. “Vemos vontade e garra, 
então pra nós é um orgulho. 
Sempre que nos chamam, nos 
esforçamos muito para aten-
der. No início da pandemia da 

Covid 19, nossa rede doou 500 
cestas em  Barretos”, frisou.

A prefeita de Barretos, Pau-
la Lemos, afirmou que a ajuda 
é de extrema importância para 
entrarmos com o pé direito 
neste ano. “O Savegnago é um 
parceiro importante que inves-
te em nossa Cidade e atendeu 
nosso pedido”, observou.

Já a presidente do Fundo 

Social de Solidariedade de 
Barretos, Letícia Oliveira Le-
mos, disse que encontrou uma 
situação difícil no FSS. “A 
doação veio em um momento 
muito necessário. Já tivemos 
contato com mais de 400 fa-
mílias em situação precária 
que não tinham contato com o 
FSS e que serão beneficiadas 
neste momento”, ressaltou.


