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COLÔMBIABarretos quer fazer a Maior 
Live de Rodeios do país

A Academia Barretense de 
Cultura (ABC) e a prefeitura 
realizam nesta sexta-feira (28), 
às 10 horas, o lançamento vir-
tual da obra “Barretos em 3ª 
pessoa”, com coordenação 
do Núcleo de Estudos Históri-
cos da academia, coordenado 
pela professora e historiadora 
Karla Armani Medeiros, orga-
nizadora a obra. “Neste livro, 
a cidade passa a ser o assun-
to, a referência, a pessoa: ela, 
a 3ª pessoa de quem se fala, a 
quem se refere, a quem e so-
bre quem se descreve”, expli-
ca Karla Armani.
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Município 
ganha livro 

“Barretos em 
3ª pessoa” 
nesta sexta Para isto, o evento terá mon-

tarias, shows sertanejos e inves-
timento em infraestrutura de leds 
e som. Uma mega queima de 
fogos também deve ser um dos 
pontos altos do fim de semana, 
que terá Gusttavo Lima e con-
vidados. Para o evento virtual, o 
Parque do Peão em Barretos já 
está sendo preparado respeitando 
todos os protocolos de segurança 
e higiene com as equipes. “Será 
um grande espetáculo, mesmo 
com o público acompanhando 
de casa. Mantivemos toda a es-
trutura e quantidades de luzes e 
som que já apresentávamos. Fo-
ram 5 dias de montagem onde as 
empresas especializadas e con-
sideradas as melhores do Brasil 
tiveram a missão de manter a be-
leza e experiência do que nosso 
público vivencia anualmente”, 
antecipa Pedro Muzeti, diretor 
cultural da festa. Pedro Muzeti, diretor cultural da Festa do Peão de Barretos (Foto: Diego Rodrigues)

O barretense Nilton Serafin Paixão ganhou na Promoção de 
Aniversário do Savegnago Supermercados, 70 cestas básicas e na 
última quarta-feira (26) doou todas para entidades da cidade e ao 
Fundo Social de Solidariedade de Barretos, que recebeu 10 ces-
tas diretamente. “É uma alegria ver um coração tão bom com um 
gesto tão caridoso. As cestas alimentarão famílias carentes e ainda 
contribuirão com o trabalho realizado pelas entidades em nossa 
cidade”, disse a presidente do Fundo Social, Bruna Chiapetti, que 
recebeu pessoalmente a doação. A entrega aconteceu na loja da 
avenida 43 e contou com a presença das entidades beneficiadas e 
do gerente da unidade, Marcelino de Souza Oliveira.

Ganhador de promoção de 
supermercado doa cestas básicas para 
entidades e Fundo Social de Barretos

Obras de reforma e modernização do Terminal 
Rodoviário são inauguradas pela prefeitura

A prefeitura entregou nes-
ta quinta-feira (27), as obras de 
reforma, remodelação e moder-
nização do Terminal Rodoviário 
“Ary Ribeiro de Mendonça”, lo-
calizado entre as ruas 30 e 32 e 
avenidas 37 e 39.

A inauguração teve parti-
cipação do prefeito Guilherme 
Ávila, secretários municipais, 
lojistas locais, agenciadores de 
passagens e munícipes, sendo 
marcada pelo retorno do funcio-
namento do terminal com a che-
gada de ônibus que estaciona-
ram na nova área para embarque 
e desembarque de passageiros.

O espaço passou a ter novo 
formato para a parada dos cole-
tivos que é transversal, conheci-
do como espinha de peixe. Até, 
então, a parada dos coletivos era 

em linha sequencial em três vias 
na plataforma.

O novo formato, moder-
no, proporciona mais vagas e 
maior segurança para embar-
que e desembarque de passa-
geiros. Além do formato espi-
nha de peixe foi mantida uma 
plataforma em linha reta.

“Sabemos que Terminal Ro-
doviário só teve pequenas inter-
venções desde que foi construído. 
Durante anos muito pouco foi 
feito. A prefeitura fez uma gran-
de reforma, praticamente cem por 
cento em sua estrutura e entrega 
uma rodoviária totalmente remo-
delada. Quem chega a Barretos 
precisa ter uma boa impressão 
do local que está chegando, onde 
está chegando, ou seja, como a 
cidade vai receber uma pessoa. 

Assim, com todas as obras execu-
tadas, agora temos um Terminal 
Rodoviário moderno que oferece 
conforto e segurança”, enfatizou 
o prefeito, Guilherme Ávila.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Cláudio Muroni, 
disse que o movimento no termi-
nal cresceu ao longo dos anos e era 
necessário fazer uma intervenção 
como esta que, de fato, mudasse 
toda estrutura e a modernizasse, 
contemplando todos os usuários. 
“É uma obra que veio atender to-
das as pessoas”, destacou.

As obras, que já havia re-
cebido outras melhorias nesta 
gestão, consistiram ainda na re-
tirada do antigo pavimento de 
lajotas sextavadas, seguida de 
terraplenagem, demarcação de 
vagas e concretagem. Na esqui-
na da rua 32 com a 39 foi otimi-
zada uma área criando vagas de 
estacionamento dos usuários.

No ponto de táxis, localiza-
do na avenida 37, foi feita uma 
remodelação, criando um se-
tor exclusivo com um bolsão e 
também foram feitas interven-
ções na parte de jardinagem e 
paisagismo.

Na área de acesso ao saguão 
do terminal pela rua 32, entre 
as avenidas 37 e 39 foi retirada 
a cobertura e o espaço foi redi-

mensionado para que vans pos-
sam estacionar no local.

Foi feita, também, a refor-
ma da cobertura, nova pintura 
completa, nova iluminação, 
reformas dos sanitários e aces-
sibilidade, inclusive com piso 
tátil de direcionamento para 
deficientes visuais.

“Os alunos foram deslo-
cados da escola local para 
Colômbia em 2017, tendo 
que enfrentar a rodovia to-
dos os dias, correndo riscos 
na rodovia. Se não houver 
possibilidade, que se con-
trate outro médico obstetra 
para estar suprindo essa 
necessidade do município”, 
frisou a vereadora.

Professora Cristina 
pede o retorno do 

ensino fundamental 
II para Escola 
de Laranjeiras

e médico 
obstetra para o 
Hospital Júlio 

Rodrigues de Paula

As obras no Terminal Ary Ri-
beiro de Mendonça, administrado 
pela Secretaria Municipal de Or-
dem Pública, são fruto de projeto 
da Secretaria Municipal de Plane-
jamento, executadas com recur-
sos próprios da prefeitura, sob a 
supervisão da Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos.

Feirinha Pet acontece 
neste sábado no 
North Shopping

Toda adoção deve ser cons-
ciente e responsável, e isso é válido 
também quando a adoção e de um 
“filho” de quatro patas. Pensando 
nisso, acontece mais uma Feira para 
Adoção de pets realizada pelo Lar 
Temporário Anjos de Quatro Patas, 
neste sábado, 29, no North Shopping 
Barretos. A ação acontece 12 às 18 
horas, no Acesso D do shopping 
(próximo à esteira do supermercado 
Savegnago). Todos os animais dis-
poníveis são saudáveis, de diversas 
idades, vermifugados e vacinados, 
oriundos de situação de rua, abando-
no ou abuso. Para adotar é necessá-
rio preencher uma ficha cadastral e 
um termo de responsabilidade.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Michelli Veneziani
Empresária, primeira-dama de 

São Sebastião e atual membro da 
Executiva Estadual do PSDB

Santo Agostinho exerceu 
decisiva influência sobre o 
desenvolvimento cultural do 
mundo ocidental. É chamado 
de “Doutor da Graça”, porque 
soube compreender, como 
ninguém, os efeitos da Graça 
de Deus na vida das pessoas.

Viveu tão intensamente 
que “seu símbolo é um cora-
ção em chamas e o olhar vol-
tado para as alturas”.

A Igreja celebra a memó-
ria de Santo Agostinho no 
dia 28 de agosto, data em que 
morreu, no ano 430, aos 76 
anos, em Hipona, hoje conhe-
cida como Argélia. Nascido 
na Tunísia, em 13 de novem-
bro de 354, filho de Patrício e 
Mônica, que também foi re-
conhecida como santa.

Grande teólogo, filósofo, 
moralista e apologista, Agos-
tinho enfrentou muitas here-
sias de seu tempo: arianismo, 
que negava a divindade de 
Jesus; macedonismo, que ne-
gava a divindade do Espírito 
Santo e o pelagianismo, que 
negava o pecado original e a 
graça de Deus, entre outras.

Aprendeu a retórica em 
Cartago, onde ensinou gra-
mática até os 29 anos de ida-
de, depois partiu para Roma 
e Milão onde foi professor de 
Retórica na corte do Impera-
dor de Roma. Ali se conver-
teu ao cristianismo pelas ora-
ções e lágrimas de sua mãe 
Mônica e pelas pregações 
de Santo Ambrósio, bispo 
de Milão, que o batizou em 
387. Em seguida, voltou para 
a África com veste de peni-
tência, onde foi ordenado 
sacerdote e depois bispo de 
Hipona, aos 42 anos.

Ali escreveu a sua grande 
obra, “Confissões”, dizendo: 
“Senhor, criaste-nos para Vós, e 
nosso coração não tem paz en-
quanto não repousar em Vós”.

Santo Agostinho escreveu 
muitos livros, entre os quais: 
Os 150 Salmos, comentados 
em três volumes; e “A Cida-
de de Deus”, que contesta a 
acusação de que Roma foi 
derrubada pelos bárbaros por 
culpa dos cristãos.

Santo Agostinho: “um 
coração em chamas”

Em “A Cidade de Deus”, 
que gastou 13 anos para es-
crever, afirma: “Dois amores 
fundaram, pois, duas cidades, 
a saber: o amor próprio, leva-
do ao desprezo de Deus, a 
terrena; o amor a Deus, leva-
do ao desprezo de si próprio, 
a celestial”. É como que um 
resumo da sua obra imortal.

Santo Agostinho nos 
deixou muitos ensinamen-
tos sobre todos os assuntos, 
especialmente sobre a es-
piritualidade; por exemplo, 
destacava a importância da 
humildade na vida da pessoa 
para se chegar à santidade. 

Destaco aqui alguns de 
seus pensamentos:

“Quanto mais o homem 
se humilha, mais Deus se 
acerca, descendo até ele. 
Posto que o homem caiu por 
orgulho, (Deus) recorreu à 
humildade para o curar”.

“A inveja é filha e escra-
va do orgulho. Por esses dois 
vícios, orgulho e inveja, o de-
mônio é o que é”.

“O princípio de nossa pu-
rificação é a humilde confis-
são de nossos pecados. É me-
lhor um pecador humilde que 
um beato orgulhoso”.

“Observa a árvore. A fim 
de crescer para cima, primei-
ro cresce para baixo. Primei-
ro finca sua raiz na humilda-
de da terra para depois lançar 
suas grimpas ao alto céu”.

“A humildade deve ser 
proporcional à grandeza. 
Quanto mais alto alguém se 
encontra, tanto mais pode ser 
fatal sua queda”.

“O homem que aspira a 
dominar os que, por natureza, 
lhe são semelhantes, isto é, a 
outros homens, é dominado 
por orgulho intolerável’.

“Eis a grande ciência do 
cristão: conhecer que nada é e 
nada pode! O reconhecimento 
da própria ignorância é a pri-
meira prova de inteligência”.

“Sê humilde diante de 
Deus para que não permita 
sejas tentado além das tuas 
forças. Aceita a tua imperfei-
ção. É o primeiro passo para 
alcançares tua perfeição”.

As faces da campanha eleitoral
O jornalista Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação, nos 

brinda nesta edição, com um artigo muito interessante sobre sua visão das campanhas 
políticas que serão desenvolvidas, visando a eleição municipal de novembro. Segue.

Que campanha eleitoral te-
remos no campo de valores e 
princípios, no momento em que 
o país vivencia uma das maiores 
crises sanitárias de sua história?

A se considerar que a políti-
ca, nos tempos modernos, pas-
sa a se guiar mais por critérios 
racionais, impostos por uma 
consciência crítica e menos 
por um ordenamento determi-
nado pelo marketing, a res-
posta sinaliza para este foco: 
os candidatos, em sua grande 
maioria, prometerão mudança 
nos padrões da política, sob o 
compromisso de realizar me-
lhor do que os adversários as 
demandas do eleitorado.

Exemplo é o que vimos na 
Convenção Democrata, nos 
EUA, na semana que passou, 
quando Joe Biden foi posicio-
nado pelos correligionários 
como o perfil ideal para a vida 
dos norte-americanos.

A “verdade”, nesses tem-
pos de mentiras, especulações 
e versões estapafúrdias, estará 
no centro do discurso.

Muitos tentarão usar esse va-
lor para desconstruir o perfil do 
adversário e mostrar o ambiente 
de mentiras que o cerca e, desse 
modo,  aparecer como o candi-
dato legítimo e autêntico.

Acontece que o fio a sepa-
rar o falso do verdadeiro, em 
matéria de política brasileira, 
é muito tênue.

A sucessão de escândalos e 
denúncias envolvendo grupos, 
representantes e partidos, nos 
últimos anos, praticamente os 
torna muito próximos. A verda-
de usada contra o opositor cau-
sa suspeição no meio da maré 

É preciso ressignificar a questão do 
trabalho de cuidado ainda ser feminino

Vivemos em uma socieda-
de onde “cuidar” é uma função 

imposta para a mulher, pelo en-
tendimento de que ela é mãe e 

precisa manter o equilíbrio da 
casa, da comunidade, da família.

Sabemos que estes este-
reótipos são reforçados pe-
los papéis de gênero, que 
são construídos desde a in-
fância quando dividimos as 
brincadeiras em “para meni-
nos e meninas”.

No entanto, o que não se 
percebe é que enquanto as 
mulheres estão executando o 
trabalho de cuidado que, na 
maioria das vezes é gratuito ou 
não remunerado devidamente, 
elas não encontram tempo para 
desenvolver habilidades, em-
penhar funções remuneradas 
ou exercerem suas individuali-
dades de forma efetiva.

Estudos mostram que, nor-
malmente, um trabalhador 
exerce uma jornada semanal de 
40 horas, enquanto os cuidados 
domésticos não remunerados 
feitos por mulheres são realiza-
dos em 61 horas semanais.

A pauta é mais do que ur-
gente. Temos de ressignificar a 

importância do trabalho de cui-
dado e entender que ele pode ser 
feito por qualquer pessoa e não 
exclusivamente por mulheres.

Isto, sim, é uma maneira 
de tentarmos atingir a verda-
deira equidade de gênero para 
que no futuro as mulheres e 
meninas tenham garantida a 
autonomia social e econômi-
ca, sabendo que o lugar de 
uma mulher é onde ela real-
mente quiser.

de engodo. O que pode resultar 
em uma canibalização recípro-
ca, um corroendo o outro.

O valor da verdade tem que 
ver com a condição do emissor 
(credibilidade do candida to), 
do momento e das circunstân-
cias (uso político em campa-
nha), da situação do receptor 
(eleitores vacinados contra o 
oportunismo) e dos meios usa-
dos (programas eleitorais).

As figuras mudam tanto de 
posição e de cores quanto um 
caleidoscópio. O político demo-
nizado de hoje pode ter sido o 
anjo de ontem e vice-versa.  O 
que, então, impactará  o eleitor e 
corroborará sua decisão de vo tar 
em determinado candidato?

Para uma parte do eleito-
rado, o velho discurso ainda 
terá vez: arrumar recursos para 
construir casas, escolas, pos-
tos de saúde, praças de lazer, 
nos bairros; outra parte tentará 
polarizar o discurso, nacionali-
zando a campanha, e azeitando 
os ânimos do cabo de guerra, 
entre alas bolsonaristas e opo-
sicionistas.  A micro política ao 
lado da macropolítica.

A batalha eleitoral entra-
rá no terreno tecnológico das 
mídias eletrônicas sociais e 
estas passarão a substituir a 
concentração de multidões 
em praças públicas, laçando 
indistintamente grupos, clas-
ses e categorias profissionais. 
Nem se pode dizer que as 
campanhas se tornarão mais 
interessantes.

A descrença na política é 
geral. Capítulos do passado 
foram escritos a ferro e fogo, 
deixan do rastros de violência, e 

até com tiroteios em palanques 
e assassinato de candidatos.

Mas é possível prever que 
o discurso debochado, rechea-
do de graça ou verve, cederá 
lugar a um palavrório mais 
sério e contundente.

Imaginemos um tipo como 
Antônio Luvizaro, candidato 
ao governo da Guanabara nos 
idos de 60, sendo candidato na 
metrópole paulistana. Fosse 
indagado sobre a questão que 
provoca dores de cabeça no 
cidadão, o trânsito, será que 
daria a resposta que deu na 
época? “Tenho um programa 
com soluções rápidas e práti-
cas. Vejam que solução barata: 
carros novos podem entrar no 
centro, indo pelos túneis no-
vos, carros velhos só entram 
nos bairros mais distantes e 
indo pelos túneis velhos.”

Mas não se pense que o po-
pulismo será abandonado. Ao 
contrário, estará na ordem do dia.

Ora, por que os senadores 
derrubaram o veto de Bolso-
naro ao projeto de socorro 
financeiro para Estados e mu-
nicípios, evitando que fosse 
usado para aumentar salários 
de servidores? Por causa do 
populismo.

Em ano de eleição, mais 
um adjutório aos quase 12 mi-
lhões de servidores públicos 
nas três esferas cairia bem. 
Como a repercussão negativa 
tem sido intensa, a Câmara 
desaprovou a decisão do Se-
nado, mas o Centrão vai exi-
gir continuidade do auxílio 
emergencial, medida necessá-
ria e de cunho populista.

Querem outro exemplo? Por 
que Bolsonaro, em sua visita a 
Sergipe, levantou um anão e 
usou chapéu de couro? Manias 
de candidatos populistas, só 
que no caso o presidente achou 
que o anão era uma criança.

Beijar criancinhas, tomar 
café em padaria, montar em je-
gue, posar com chapéu de couro 
fazem parte da estética eleitoral.

Quem pode escapar do 
populismo ou da “verdade” 
fabricada? As classes médias, 
essas que incorporam um teor 
crítico. No seio desse imenso 
contingente, emerge um elei-
tor pragmático, racional, que 
enxerga o todo e as partes, 
candidatos, competências e 
circunstâncias.

O país precisa avançar na 
direção de uma comunidade po-
lítica mais ética e participativa.

Felipe Aquino - Professor de 
física e matemática, autor de 
mais de 70 livros e apresentador 
dos programas “Escola da Fé” e 
“Pergunte e Responderemos” na 
TV Canção Nova



BARRETOS, 28 de agosto de 2020A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

PENSAMENTO DA SEMANA: “O nosso principal objetivo nesta vida é ajudar os outros. E se você não puder ajudá-los, pelo menos não lhes faça mal.” (Dalai Lama)

O domingo (23) foi de festa para o palmeirense Leandro 
Carvalho, que celebrou seu aniversário. A data especial foi 

comemorada com seus amigos e familiares. Parabéns!

A terça-feira (25) foi dia de cantar parabéns para o Sr. Luiz Ramos. 
Ele comemorou a data ladeado de seus filhos Eduardo, Katiúscia e 

Thiago (foto), e recebeu o carinho dos familiares e amigos. Felicidades!

Domingo (30) é dia de bolo e guaraná para o Jornalista e Empresário, 
Marcos Buzeto Canevarolo. Sempre de alto astral, de bem com a vida 

e com uma palavra amiga que conforta, neste dia, terá as atenções 
voltadas para ele, pois é merecedor de todo o carinho e amizade de 
todos que o cercam. Parabéns Marcos, muita saúde e paz pra você!

Hoje (28), é dia de comemoração com a fa-
mília para Rosicris Bittencorth que completa 

mais um ano de vida. Os beijos e carinhos 
ficam por conta dos filhos, Shadia, Bruna, 
Arthur e o Neto Matheus. Felicidades Rosi!

Jhennyffer Pyetra e Deividy Wender foram eleitos Miss & Mister Pró Beleza 2020. O concurso foi 
por aclamação e o casal segue para etapa estadual que acontece em Limeira/SP no final do ano.

Parabéns para Sandra Silva Martins, que além de uma excelente chef de cozinha, é uma filha e 
mãe dedicada, e comemorou ontem (27) mais um aniversário, e na data recebeu os mimos de seu 
pai Fernandes, dos filhos Gilson e João Vitor e o carinho de seu amor Antônio (foto). Felicidades!

Amigos, irmãos e parceiros de todas as horas. João Victor e Luiz 
Claudio Junior, curtindo o final de semana em Serra da Canastra, 
Minas Gerais, um dos mais importantes parques nacionais brasi-
leiro, local de belas paisagens e cachoeiras. Vale a pena conhecer!

Vanessa Ramos brindou mais um ano de vida ontem (27). A 
campina-verdense que volta e meia está em Barretos visitan-
do seus familiares, foi felicitada por seus familiares, amigos, 
e o carinho especial ficou por conta do marido Giovani, dos 

filhos Filipe e Giovanna, e da neta Manuela. Parabéns!
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Dutra questiona fechamento do posto do 
SEBRAE próximo ao Hospital de Amor

Após nove meses da inaugu-
ração, o Posto Sebrae Aqui pró-
ximo ao Hospital de Amor en-
cerrou as atividades. Diante do 
grande fluxo de pessoas naquela 
região, era considerado estraté-
gico a localização da unidade.

A abertura aconteceu em 
novembro de 2019 com a pre-
sença de dirigentes do órgão, 
prefeitos e deputados. 

Para o vereador Raphael Du-
tra (PSD), que questiona o fe-
chamento, o posto do SEBRAE 
era focado principalmente no 
respaldo aos MEI (Microem-
preendedores Individuais).

“Os pacientes do Hospital 
de Amor e seus acompanhan-
tes acabam se estabelecendo 
naquela região e montam seus 
negócios. O SEBRAE planeja-
va iniciar uma série de ações 
para promover o desenvolvi-
mento por meio do empreen-
dedorismo”, explicou Dutra.

Dois agentes trabalhavam 
no local para orientar os in-
teressados em abrir a própria 
empresa ou melhorar o negó-
cio já existente.

Paula Lemos anuncia pré-
candidatura a prefeita em live

Lançamento ocorreu ao vivo pelo Facebook na última terça-feira, dia 25
A vereadora Paula Lemos 

lançou na última terça-feira, 
dia 25 de agosto, por meio de 
uma live, sua pré-candidatura 
à prefeitura de Barretos. 

O anúncio, que ocorreu às 
19 horas, ao vivo, com apre-
sentação de Wladimir Candi-
ni e participação de dezenas de 
pessoas que apoiam a pré-can-
didata, entre amigos e cida-
dãos de Barretos, foi realizada 
no mesmo dia do aniversário 
de 166 anos da cidade.

O evento contou com diver-
sas manifestações populares 
de apoio e também de repre-
sentantes de partidos políticos 
como o presidente do Cidada-
nia, Ítalo Rondina Duarte; o 
presidente do PL, Luiz de Ma-
tos; e o vice-presidente do De-
mocratas, Odair Silva.

“O PL está feliz com essa 
parceria”, declarou Matos. Duar-
te disse que era um momento his-
tórico para Barretos. “Estamos 
muito satisfeitos”, disse. Odair 
frisou que o momento é de refle-

xão e responsabilidade.
Paula, que é funcionária 

concursada da prefeitura de 
Barretos, atua como vereado-
ra há dois mandatos na cida-
de e, pela primeira vez, é pré-
-candidata a prefeita.

“Acredito que as pessoas 
devem ter vez e voz sempre, 
não só em época de eleições. 
Por isso, decidi escolher esse 
caminho. Amo Barretos e 
quero o melhor para a cida-
de”, disse.

ABC e prefeitura lançam livro “Barretos em 
3ª pessoa” nesta sexta pelas redes sociais

A Academia Barretense de 
Cultura (ABC) e a prefeitu-
ra realizam nesta sexta-feira 
(28), às 10 horas, o lançamen-
to virtual da obra “Barretos 
em 3ª pessoa”, com coorde-
nação do Núcleo de Estudos 
Históricos da academia, coor-
denado pela professora e his-
toriadora Karla Armani Me-
deiros, organizadora a obra. A 
edição é da Editora Pirapora, 
de Monte Alto.

A cerimônia de lançamen-
to é restrita. Para evitar aglo-
meração, contará com a pre-
sença do prefeito, Guilherme 
Ávila; do presidente da ABC, 
José Antônio Merenda; do se-

cretário municipal de Cultura, 
João Batista Chicalé; e da or-
ganizadora da obra, a acadê-
mica Karla Armani Medeiros. 
O evento será transmitido pe-
las redes sociais da prefeitura 
de Barretos.

O livro traz 32 textos es-
critos por 34 autores, artigos 
e crônicas, desenvolvidos por 
pesquisas e baseados em me-
mórias pessoais, com foco 
central no passado da cidade 
de Barretos.

“Com assuntos que variam 
entre paisagens, lugares, per-
sonalidades, acontecimentos, 
grupos sociais, memórias pes-
soais, patrimônios históricos e 

as particularidades de Barretos, 
o livro busca, pelos olhos de 
diversos barretenses, mostrar 
Barretos”, explica a organiza-
dora Karla Armani Medeiros.

“Neste livro, a cidade pas-
sa a ser o assunto, a referência, 
a pessoa: ela, a 3ª pessoa de 
quem se fala, a quem se refere, 
a quem e sobre quem se des-
creve”, complementa Armani.

Exemplares do livro se-
rão distribuídos aos autores e 
à ABC, e serão disponibiliza-
dos para escolas municipais, 
estaduais e particulares, para 
a Biblioteca Municipal e para 
o Museu Histórico Artístico e 
Folclórico “Ruy Menezes”. 

A versão e-book estará à dis-
posição no site da prefeitura de 
Barretos (www.barretos.sp.gov.
br), como forma de democrati-
zação de acesso à população.

Segundo o secretário muni-
cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé, o lançamento do li-
vro, na semana de aniversário 
de Barretos, é um presente a 
toda a população. “A obra, pri-
morosamente organizada pela 
Karla Armani, é uma forma de 
apresentarmos aos barretenses 
mais um pouco da história e da 
memória de nossa cidade”, re-
sumiu o secretário.

CEMART Barretos tem 
matrículas abertas para cursos 

online no segundo semestre

O Núcleo de Artes do Cen-
tro Municipal de Artes “Be-
zerra de Menezes”, escola li-
vre de artes da prefeitura de 
Barretos, sob a coordenação 
da secretaria municipal de 
Cultura, está com matrículas 
abertas para alunos novos nos 
cursos de música e teatro, na 
versão online, para o segundo 
semestre deste ano de 2020.

As aulas são realizadas por 
meio da plataforma Zoom e por 

outros aplicativos sugeridos pe-
los professores. A versão online 
foi instituída devido à necessi-
dade de distanciamento social, 
em decorrência da prevenção a 
pandemia Covid-19.

O início das aulas está mar-
cado para o dia 31 de agosto. 
O aluno interessado deverá ter 
acesso internet/whatsapp para 
participar das aulas online. As 
inscrições devem ser feitas 
pelo e-mail: cemartbarretoso-

ficial@gmail.com
Informações para fazer a 

inscrição: nome completo, se 
for menor de idade o nome dos 
pais ou responsáveis; data de 
nascimento, número do RG e 
CPF ou certidão de nascimen-
to, endereço, número de tele-
fone (de preferência whatsapp) 
e curso de interesse. Outras in-
formações podem ser conse-
guidas no CEMART Barretos, 
pelo telefone 3324-3911.
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Professora Cristina pede o retorno do ensino fundamental II para Escola 
de Laranjeiras e médico obstetra para o Hospital Júlio Rodrigues de Paula

Devido a pandemia cau-
sada pelo Coronavírus, as re-
uniões da Câmara Municipal 
de Colômbia estão acontecen-
do online, pelo canal da Câ-
mara no You Tube.

Na última reunião, a ve-
readora Professora Cristina 
entrou com vários requeri-

mentos e indicações muito 
importantes para a população 
do município de Colômbia.

Entre os requerimentos, a 
vereadora pediu ao Executivo 
local que considere que resi-
dentes em Laranjeiras, voltem 
a estudar naquela localidade.

Segundo a vereadora, a 

Escola Gil Alexandre Borges 
está precisando de muitos re-
paros, mas tem estrutura para 
abrigar essas salas de aula que 
foram deslocadas para a esco-
la de Colômbia.

“Os alunos estudaram em 
Laranjeiras desde a pré escola 
e no ano de 2017, eles foram 

deslocados da escola local 
para Colômbia, tendo que 
enfrentar a rodovia todos os 
dias, faça chuva ou sol preo-
cupando muito os pais, pois 
são mais de 15 km para ir e 
para voltar, correndo riscos na 
rodovia”, argumentou a pro-
fessora Cristina.

Outra indicação, oportu-
na, segundo a vereadora, foi 
de que se contrate um médico 
obstetra para voltar a fazer os 
partos das grávidas que resi-
dem no município, no Hospi-
tal Júlio Rodrigues de Paula.

A maioria das mulheres de 
Colômbia deu à luz seus filhos 

no próprio município e na in-
dicação a vereadora Cristina 
pede que, se possível, a volta 
do médico para fazer os partos. 
“Se não houver possibilidade, 
que se contrate um outro médi-
co obstetra para estar suprindo 
essa necessidade do municí-
pio”, frisou a vereadora.

Três meses de workshops, 
mentoria e conexão com o 
ecossistema de startups. Esse é 
o Startup SP, programa gratui-
to de aceleração do Sebrae-SP 
que está com inscrições aber-
tas até o dia 13 de setembro, na 
região de Barretos. Dez star-
tups serão selecionadas.

Podem se inscrever em-
preendedores de todos os 
mercados, mas a equipe de 
seleção também está em bus-
ca de projetos na área de saú-
de, as chamadas healthtechs. 
Inscrições no site startup.se-
braesp.com.br.

Este 8° Ciclo do Startup 
SP será entregue totalmente 

digitalizado, e é voltado para 
o desenvolvimento de startups 
digitais em estágio de valida-
ção do modelo de negócio. Os 
selecionados vão participar 
de workshops, StartTALK´s 
(meetups), sessões de Design 
Sprint, e terão ainda todo o 
acompanhamento do negócio 
por meio de mentorias com 
especialistas do Sebrae-SP e 
mentorias com parceiros, de 
acordo com as necessidades 
atuais da startup.

SELEÇÃO
Para se inscrever no pro-

grama, a startup precisa ser 
digital, estar em fase de vali-
dação e ter iniciado o desen-

volvimento de um MVP (do 
inglês Minimum Viable Pro-
duct ou Produto Mínimo Viá-
vel) ou estar em fase de testes. 
A equipe deve conter duas 
pessoas, no mínimo.

Depois das inscrições, uma 
banca avaliadora vai selecionar 
20 startups, que participarão de 
uma banca de pitch para apre-
sentar sua solução. Os critérios 
de seleção incluem uma ava-
liação do empreendedor e da 
equipe, do potencial de merca-
do e da solução proposta.

As dez melhores serão se-
lecionadas para o programa 
de três meses. Informações no 
site startup.sebraesp.com.br

O Procon-SP realizou en-
tre os dias 17 e 21 de agosto, 
a operação Agropet que fis-
calizou 358 estabelecimentos 
de produtos agropecuários e 
petshops em 43 municípios 
no interior e litoral do estado.

O objetivo foi coibir infra-
ções ao Código de Defesa do 
Consumidor, tais como: pro-
blemas com precificação, falta 
de informação de validade ou 
prazo vencido, entre outros.

Do total de estabelecimen-
tos fiscalizados, 221 foram 
autuados (61%), nas cida-
des de Aparecida, Araçatuba, 
Barretos, Bauru, Bebedouro, 
Botucatu, Campinas, Cardo-
so, Catanduva, Diadema, Fer-
nandópolis, Franca, Guaíra, 
Guaratinguetá, Itu, Jabotica-
bal, Jales, Jundiaí, Limeira, 
Lorena, Marília, Matão, Mauá, 
Ouroeste, Pindamonhangaba, 
Piracicaba, Populina, Praia 
Grande, Presidente Prudente, 
Ribeirão Pires, Ribeirão Pre-
to, Rio Grande da Serra, Salto, 
Santo André, Santos, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano 
do Sul, São José do Rio Preto, 
São Vicente, Sorocaba, Tatuí, 
Taubaté e Votuporanga.

Os Procons municipais de 
Ribeirão Preto, Santos, Soroca-
ba e São José do Rio Preto tam-
bém participaram da operação.

Após o Brasil passar por 
uma onda histórica de frio, 
com temperaturas negativas 
e neve na região Sul, os dias 
de sol e calor voltam a surgir. 
Com isso, espirros, tosses e 
alergias também aparecem.

Em épocas de variações 
climáticas, é preciso saber 
como proteger o sistema imu-
nológico, principalmente du-
rante a pandemia de Covid-19.

“O tempo frio e o aumen-
to da poluição lesionam dire-
tamente a mucosa do nariz, 
ressecando-a. Isto aumenta 
o risco de invasão de vírus 
e bactérias, e pode desenca-
dear crises de asma, rinite e 
até ataques cardiovascula-
res”, explica o pneumologis-
ta Ciro Kirchenchtejn.

Além do tempo frio, o 
confinamento causado pelo 
coronavírus faz com que a ex-
posição ao sol diminua, inter-
ferindo diretamente na produ-
ção de vitamina D, essencial 
para o bom funcionamento do 
sistema imunológico.

“Se durante o isolamento o 
indivíduo aumentar o consu-
mo de álcool ou tabaco, tam-

OPERAÇÃO AGROPET

Startups de Barretos e região podem se inscrever em programa de aceleração do Sebrae-SP
Participantes receberão ajuda gratuita para validar modelo de negócios; inscrições vão até 13 de setembro

Mudanças de temperatura 
afetam o sistema imunológico
Os mais vulneráveis são crianças, idosos e portadores de doenças crônicas

bém pode ter seu sistema imu-
nológico prejudicado”, alerta o 
pneumologista.

Ainda, segundo o especia-
lista, é importante reforçar a 
atenção aos hábitos que afe-
tam diretamente o bom fun-
cionamento no nosso corpo.

“Ao invés de consumir 
produtos industrializados, as 
pessoas devem dar preferên-
cia aos alimentos in natura, 
fontes diretas de fibras e vi-
taminas que garantem a inte-
gridade das nossas defesas. 
Crianças, idosos e portadores 
de doenças crônicas merecem 
cuidados redobrados, pois são 
os mais vulneráveis neste pe-
ríodo”, revela Kirchenchtejn.

Para ajudar na proteção, é 
importante estar com a saúde 
em dia. “Todos devem ser va-

cinados para os agentes mais 
comuns, como a gripe e o 
pneumococo, e manter acom-
panhamento médico, a fim de 
garantir a estabilidade e a me-
lhora das doenças crônicas”, 
reforça o pneumologista.

CORONAVÍRUS
O frio pode aumentar a 

resistência do vírus no meio 
externo, como em corri-
mões, mesas e balcões.

“Por isso, é fundamental 
manter o uso de máscaras e a 
higiene frequente das mãos, 
principalmente antes de le-
vá-las ao rosto, além do iso-
lamento social, pois a trans-
missibilidade é ainda maior 
com a junção de tempo frio 
e aglomeração em locais fe-
chados”, orienta o Dr. Ciro 
Kirchenchtejn.

Procon-SP autua 61% dos 
estabelecimentos agropecuários e 

petshops fiscalizados no interior e litoral

A principal irregularidade 
encontrada, em 145 locais, 
foi com relação à validade, 
produtos com informação ina-
dequada ou prazo vencido. As 

empresas autuadas responde-
rão processo administrativo, 
assegurada ampla defesa, po-
dendo ser multadas, de acordo 
com legislação.



BARRETOS, 28 de agosto de 2020 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

6

COTIDIANO

Em período de menor proteção 
social, país tem menos 

trabalhadores sindicalizados

A taxa de sindicalização 
no Brasil, que em meados dos 
anos 2000 se aproximou de 
18%, caiu para 11,2% no ano 
passado, segundo o IBGE.

Havia aproximadamente 
10,567 milhões de trabalhado-
res filiados a alguma entidade 
sindical, 951 mil a menos em 
relação ao ano anterior. Mais 
da metade (531 mil pessoas) 
saiu do grupo que abrange ad-
ministração pública, defesa e 
seguridade social, educação, 
saúde e serviços sociais.

Em 2013, último ano em 
que se registrou aumento, 
eram 14,615 milhões. Assim, 
em seis anos, mesmo com 
mais gente no mercado de 
trabalho, o país perdeu 4,048 
milhões de sindicalizados. 
A taxa naquele ano era de 
16,1%. Desde então, só caiu.

Isso acontece em um mo-
mento de menor proteção 
social, com medidas como a 
“reforma” trabalhista, imple-
mentada em 2017. E outras 
medidas que apontam para 
redução de direitos.
PERDA DE RECURSOS

“As grandes centrais 
sindicais congregam traba-
lhadores do setor público e 
privado, como professores e 
médicos, por exemplo. Num 
primeiro momento, as ati-
vidades com mais contratos 
celetistas tiveram maiores 
quedas em 2018, porém a 
perda nos recursos e capaci-
dade de organização e mobi-
lização das centrais sindicais 
pode, também, ter afetado o 
setor público”, diz a analista 
do IBGE, Adriana Beringuy.

Outro provável fator de 
queda está nas aposentado-
rias. “Diante da tramitação 
da reforma da Previdência, 
em 2019, vários servidores 
públicos que já reuniam al-
guns requisitos para aposen-
tadoria adiantaram seus pe-
didos”, observa Adriana.

“No primeiro semestre de 
2019, houve mais pedidos de 

aposentadoria no setor públi-
co do que em todo o ano de 
2018. Os servidores mais anti-
gos costumam ser associados 
a sindicatos, e suas aposenta-
dorias representaram queda na 
taxa de sindicalização”.

De acordo com o institu-
to, entre as regiões a menor 
taxa foi a do Centro-Oeste 
(8,6%) e a maior , do Nor-
deste (12,8%). Em seguida, 
vêm Sul (12,3%), Sudeste 
(10,8%) e Norte (8,9%). Fi-
cou em 11,4% entre os ho-
mens e 10,9% para as mu-
lheres, que têm taxa maior 
na região Nordeste.
SETORES, CARTEIRA 

E ESCOLARIDADE
Nos setores de atividade, 

o grupo que inclui agricultu-
ra, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura teve a 
maior taxa de sindicalização 
(19,4%). Na indústria, por 
exemplo, esse percentual era 
de 13,5%, caindo para 4,2% 
na construção e 2,8% nos 
serviços domésticos. E foi de 
18,4% na administração pú-
blica – era de 22% em 2018 
e de 24,8% em 2012.

Empregados com cartei-
ra assinada no setor privado 
e no serviço público tinham 
taxas maiores, de 14,5% e 
22,5%, respectivamente. En-
tre os sem carteira, apenas 
4,5% eram sindicalizados.

Segundo a escolaridade, a 
menor taxa de sindicalização 
era a dos ocupados com en-
sino fundamental completo 
e médio incompleto (7,1%), 
e a maior, dos ocupados com 
superior completo (17,3%).

A pesquisa mostrou ainda 
que, no ano passado, havia 8,4 
milhões de pessoas ocupadas 
como empregador ou por con-
ta própria, com CNPJ. Taxa de 
29,3%, a maior da série, ini-
ciada em 2012. Por outro lado, 
só 1,5 milhão (5,2%) estavam 
associadas à cooperativa de 
trabalho ou produção, menor 
índice da série. (Fonte: RBA)

Queda se deve, principalmente, ao setor público, 
mas houve redução em todas as áreas e regiões

Um dos clássicos desenhos da cartunista Laerte, 
que durante muito tempo colaborou com sindicatos, 

principalmente no período da redemocratização

Barretos quer fazer a Maior Live de Rodeios do país
Para isto, evento terá montarias, shows sertanejos e investimento em infraestrutura de LEDs e som; Mega 

Queima de fogos também deve ser um dos pontos altos do fim de semana que terá Gusttavo Lima e convidados
Agosto é o mês que o Bra-

sil só tem olhos para a Festa 
do Peão de Barretos, este ano 
adiada por conta da pandemia.

Mas, para marcar a grandeza 
do evento e preencher o vazio 
que ficou no coração dos apaixo-
nados pelo esporte e pela música 
sertaneja, neste sábado (29) e do-
mingo (30), acontecem as Lives 
“Barretos para Sempre”, com 
transmissões de rodeio em touros 
e cavalo, ao vivo pelo youtube 
da festa, e dos shows pelo canal 
oficial de Gusttavo Lima, que li-
dera as apresentações ao lado de 
Edson & Hudson, Matogrosso & 
Mathias, Rionegro & Solimões e 
Felipe Araújo.

Para o evento virtual, o 
Parque do Peão em Barretos 
está preparado respeitando to-
dos os protocolos de seguran-
ça e higiene com as equipes.

Serão 645 metros quadra-
dos de LED espalhados apenas 
na arena, o que equivale a mais 
de três quadras de tênis. Deze-
nas de câmeras e dois drones 
vão garantir as imagens e trans-
formar a experiência, aproxi-
mando ao máximo o público da 
realidade para que, mesmo de 

PROGRAMAÇÃO
Dia 29 - SÁBADO
- 18h: Rodeio - youtube.com/ festadopeaodebarretos
- 21h:Show Gusttavo Lima com a participação de Matogros-
so & Mathias, Felipe Araújo, Edson & Hudson e Rionegro & 
Solimões - youtube.com/ gusttavolimaoficial
Dia 30 - DOMINGO
- 17h: Rodeio - youtube.com/ festadopeaodebarretos

Na última quarta-feira (26), 
respeitando todas as normas de 
segurança por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
a irmã Maria Bernadete Me-
neghello, da Congregação das 
Irmãs Franciscanas da Penitên-
cia, foi eleita a presidente do 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA) de Barretos.

Segundo e religiosa, no 
dia 15 de julho aconteceu 
uma eleição online com a 
participação das 23 entidades 
que trabalham com crianças e 
adolescentes e o Educandário 
Sagrados Corações, da qual é 
presidente, foi o mais votado, 
garantindo uma vaga no con-
selho. Foi preciso, então, in-
dicar duas pessoas, uma como 
titular e outra como suplente.

Após a posse dos membros 
do Conselho Paritário, sendo 
seis da sociedade civil e seis 
do poder público, foi realiza-
da uma eleição e a irmã Ber-
nadete foi eleita a presidente.

O atual mandato do CMD-
CA deveria ser presidido por 
um representante da sociedade 
civil, já que o anterior era pre-

Na última segunda-feira 
(24), a Defensoria Pública 
de São Paulo inaugurou seu 
novo sistema de atendimento 
à população, que possibilita 
o agendamento de demandas 
por meio de DEFI, assistente 
virtual automatizado, no site 
da instituição (www.defenso-
ria.sp.def.br).

A nova ferramenta busca 
agilizar e garantir um atendi-
mento cada vez mais célere e 
dinâmico à população, dimi-
nuindo também a necessida-
de de deslocamentos físicos a 
prédios da defensoria.

O assistente virtual 
“DEFI” é um sistema de con-
versa online (chat) com res-
postas automatizadas de um 

casa, possa vivenciar e acom-
panhar cada momento das atra-
ções dentro da arena.

Para o grande show de 
Gusttavo Lima, um telão curvo 
de mais de 5 metros de altura 
integra o palco que, ainda, terá 
uma estrutura inédita e diferen-
ciada, com mini palcos acopla-
dos destacando os integrantes 
da banda e também para rece-

ber as participações especiais.
“Será um grande espetáculo, 

mesmo com o público acompa-
nhando de casa. Mantivemos 
toda a estrutura e quantidades de 
luzes e som que já apresentáva-
mos. Foram 5 dias de montagem 
onde as empresas especializadas 
e consideradas as melhores do 
Brasil tiveram a missão de man-
ter a beleza e experiência do que 

nosso público vivencia anual-
mente”, comenta Pedro Muzeti, 
diretor cultural da festa.

Além disso, a LIVE tam-
bém contará com cerca de 4 
minutos de uma tecnológica 
e colorida queima de fogos, 
marcando o momento icôni-
co que faz parte da tradição 
da Festa do Peão de Barretos. 
(Foto: Diego Rodrigues)

Irmã Bernadete é eleita presidente do Conselho 
dos Direitos da Criança e Adolescente de Barretos

sidido por um representante 
do poder público. De dois em 
dois anos são eleitos membros 
da sociedade civil de entidades 
cadastradas no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

A religiosa está em Bar-
retos desde março de 2012, 
vindo a assumir a presidência 
do Educandário Sagrados Co-
rações. Está a 38 anos na Con-
gregação, tendo já trabalhado 
em diversas comunidades 
como no Paraná, São Paulo e 
Alemanha, onde fez parte do 
Conselho Geral. Foi também 
provincial por nove anos, vin-
do depois servir a comunida-
de barretense.

O CMDCA é o órgão que 
busca concretizar no município 
o que diz o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e ga-
rantir que as políticas públicas 
na área da criança e do adoles-
cente sejam cumpridas.

O conselho ainda acompa-
nha o trabalho das entidades a 
fim de que sejam bem execu-
tados e, também, garantir que 
todos os direitos e os deveres 
das crianças e dos adolescen-
tes sejam cumpridos.

Irmã Bernadete, ainda, 
explicou que o CMDCA or-
ganiza o processo de eleição 
do Conselho Tutelar, bem 
como acompanha o seu tra-
balho e gerencia também o 

Fundicad (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) que recebe re-
cursos do imposto de renda e 
anualmente, por meio de pro-
jetos, destina os recursos para 
as entidades.

“Graças a Deus, em Bar-
retos, temos entidades muito 
sérias e comprometidas que 
fazem lindos trabalhos neste 
campo, cuidando das nos-
sas crianças, bem como pro-
movendo a vida delas e dos 
nossos adolescentes”, disse 
a religiosa, enfatizando que 
o CMDCA cuida, defende e 
protege a vida das crianças e 
dos adolescentes de Barretos. 
(Foto: Divulgação)

Defensoria Pública de SP lança novo sistema de 
atendimento ao público com o assistente virtual DEFI

robô que funciona por inteli-
gência artificial, criado para 
receber informações básicas 
dos usuários da Defensoria 
(ex: nome, CPF e renda fami-
liar), compreender a demanda 
e encaminhar à unidade com-
petente para atendimento.

O sistema pode ser acessa-
do por computador ou smart-
phone conectado à internet.

Por meio desse sistema, os 
usuários poderão optar por um 
dentre os horários e datas dis-
poníveis na agenda da unidade 
e marcar seu atendimento.

Feito o agendamento, a 
pessoa receberá uma senha 
para acesso a um chat com a 
equipe de atendentes da De-
fensoria na data e horário 

marcados, por meio do qual 
é possível também enviar e 
receber documentos, evitando 
deslocamentos físicos apenas 
para entrega de papéis.

O agendamento por meio 
do DEFI vale para todas as uni-
dades da Defensoria no Estado 
de São Paulo. Caso a pessoa 
interessada no atendimento 
resida em alguma cidade onde 
não há unidade da Defensoria 
instalada, a demanda será en-
caminhada para as entidades 
conveniadas cabíveis.

O telefone de ligação gra-
tuita 0800 773 4340 continua 
funcionando para agendar 
atendimento, para pessoas que 
moram nas cidades de São 
Paulo, Guarulhos e Campinas.

Em regra, a Defensoria Pú-
blica de São Paulo atende pes-
soas com renda familiar de até 
três salários mínimos por mês.

Por ora, em razão da pan-
demia de Covid-19, as Unida-
des da Defensoria não estão 
abertas ao público para aten-
dimento presencial. Quando 
isso ocorrer, os atendimentos 
presenciais passarão a ser, em 
regra, mediante agendamento 
pelo sistema virtual.
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Barretos EC prepara 
atletas contratados

O Barretos Esporte Clube 
prepara os atletas que defen-
derão a equipe na Série A3.

“É um momento de estru-
turação. Estamos trabalhando 
durante a pandemia. Todos os 
protocolos são novos e estamos 
aprendendo a lidar com o ‘novo 
normal’ dentro de um espaço de 
coletividade”, afirmou o gestor 
da Player Gestão Esportiva, 
Alex Moreti de Castro (foto).

A empresa gestora prepa-
ra a apresentação da equipe 

completa para torcedores e 
imprensa, e optou por manter 
os treinos fechados, pois o téc-
nico Viriato Mendes ainda faz 
avaliações nos seus atletas.

O gerente de futebol, Re-
nan Barbosa, elogiou os jo-
gadores. “Todos foram muito 
bem indicados, porém, existe 
uma série de fatores que vai fa-
zer o atleta permanecer ou não. 
São detalhes como adaptação e 
atitude”, esclareceu Barbosa. 
(Foto: Jânio Munhoz)

Os produtores rurais do Es-
tado de São Paulo podem soli-
citar até R$ 20 mil em crédito a 
juro zero por meio do Progra-
ma de Crédito Retomada, uma 
iniciativa do Sebrae-SP com as 
fintechs BizCapital e Nexoos.

A inclusão dos produto-
res no programa contou com 
apoio da Faesp e Senar-SP. O 
produtor terá seis meses para 
começar a pagar as parcelas e 
o valor total pode ser dividido 
em até 42 vezes.

O objetivo do programa 
Retomada é ajudar o peque-
no empreendedor na supera-
ção dos impactos causados 
pela crise da Covid-19. Um 
diferencial do programa é o 
crédito orientado. Ou seja, o 
produtor terá um mínimo de 
seis meses de orientação dos 
especialistas do Sebrae para 
a gestão e bom uso do crédi-
to, uma jornada que combina 
mentorias coletivas, atendi-
mentos individuais e cursos.

“Com a pandemia, os pro-
dutores rurais viram bares, 
lanchonetes e restaurantes, 
seus principais clientes, inter-
rompendo as atividades, e por 
isso precisaram se conectar e 
digitalizar rapidamente. É um 
caminho sem volta e por isso 

Uma resolução do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
facultada aos eleitores a trans-
ferência temporária de seção 
eleitoral, dentro do mesmo 
município, no primeiro turno, 
no segundo turno ou em am-
bos, desde que previamente 
habilitados, no período de 25 
de agosto a 1º de outubro, e 
até 9 de outubro no caso de 
mesários e convocados para 
apoio logístico das eleições.

Segundo o Cartório Eleitoral 
de Barretos e Colômbia, o eleitor 
que pedir a transferência tempo-
rária terá sua zona e seção eleito-
rais modificadas temporariamen-
te apenas para o(s) turno(s) para 
o(s) qual(is) se habilitou.  

Os requisitos para a trans-
ferência temporária de zona 
eleitoral são: estar com si-
tuação regular no Cadastro 
Eleitoral; fazer a transferência 
para seção dentro do mesmo 
município; e solicitar a habili-
tação dentro do prazo.

A transferência tem caráter 
temporário e só vai valer para 
as eleições 2020.

No entanto, tendo em vis-
ta a necessidade da adoção de 
medidas para se evitar a disse-
minação do vírus causador da 

Com uma série de medidas 
preventivas para o combate 
da propagação do Covid-19, 
o Centro de Treinamento em 
Cirurgias Minimamente In-
vasivas (IRCAD América 
Latina – filial do Hospital de 
Amor em Barretos), retomou, 
na última semana, a progra-
mação de cursos presenciais.

Os cursos atendem alunos 
de São Paulo, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Paraná e Rio Gran-
de do Sul, após cinco meses de 
aulas suspensas, em virtude da 
pandemia mundial. Ao todo, 16 
cirurgiões participaram do cur-
so de Cirurgia Endoscópica da 
Coluna Lombar e Torácica, rea-
lizado dias 20 e 21 de agosto.

Foram aplicados os pro-
tocolos hospitalares em todas 
as áreas do centro, da recep-
ção, auditório, restaurante ao 
laboratório. Entre as medidas 
preventivas estão o monitora-
mento da equipe de colabora-
dores para qualquer sintoma 
de doença ou febre, o controle 
da circulação e distanciamen-
to, além do uso adequado de  

Com medidas preventivas à Covid-19, IRCAD 
retoma aulas presenciais com alunos de cinco estados

EPI’s obrigatórios.
Máscaras individuais são 

distribuídas; filas seguem dis-
tanciamento, há álcool em gel 
disponível em todos os aces-
sos: recepções, auditórios, 
elevadores, café, aparadores 
e laboratório. No auditório e 

salas de treinamento, o centro 
restringiu 50% da capacidade, 
identificando assentos confor-
me regras de distanciamento 
individual, além de intensifi-
car higienização de microfo-
nes, devices e bancadas.

Em setembro, o IRCAD se-

gue o cronograma anual de cur-
sos e confirmou a realização de 
dois cursos, sendo o Curso Bá-
sico de Artroscopia Temporo-
mandibular e Curso de Cirurgia 
Geral Laparoscópica. Confira 
o calendário no portal:  https://
www.ircadamericalatina.com.br

Produtor rural pode 
solicitar crédito a juro zero

Programa do Sebrae-SP e fintechs libera dinheiro em até sete dias e tem carência de seis meses

os recursos do Retomada che-
gam em boa hora, com juro 
zero e início de pagamento no 
ano que vem, que vão garantir 
melhor reorganização para que 
haja continuidade das opera-
ções”, destaca Tirso Meirelles, 
presidente do Sebrae-SP.

De acordo com a 6ª pes-
quisa do Sebrae sobre o tema, 
45% das empresas do agro-
negócio já vendiam por meio 
das redes sociais, aplicativos 
e internet antes da pandemia. 
Outros 14% passaram a ven-
der por causa da crise, 15% 
ainda não vendem, mas gos-
tariam de começar em breve, 
e ainda 15% não sabem como 
isso se aplica ao seu negócio.

Outra característica do pro-

grama é que o produtor encon-
tra exigências mais simples de 
documentação em compara-
ção com outras linhas. Os do-
cumentos exigidos são: RG, 
CNH, CPF, comprovante de 
residência, Declaração de Apti-
dão ao Pronaf (DAP), extratos 
bancários, declaração de im-
posto de renda ou declaração 
de um contador, além de conta 
bancária de pessoa jurídica ou, 
se não tiver, de pessoa física.

A parceria com as fintechs, 
as startups do mercado finan-
ceiro, trouxe ainda agilidade e 
desburocratização para o pro-
cesso. O dinheiro é liberado em 
até sete dias e todo o processo 
é feito online por meio do site 
creditoretomada.com.br .

Cartório realiza transferência 
temporária de seção eleitoral 

apenas para eleição 2020

COVID-19, a Resolução TRE/
SP nº 496/2020 estendeu até 31 
de agosto (período prorrogável, 
se necessário) a suspensão do 
atendimento presencial ao pú-
blico externo no âmbito da Jus-
tiça Eleitoral de São Paulo.

Assim, os requerimentos 
de transferência temporária 
de eleitores serão realizados 
exclusivamente por meio ele-
trônico, conforme segue:

MESÁRIOS E APOIO 
LOGÍSTICO

- Prazo: de 25/08 a 09/10.
- O requerimento simples 

pode ser realizado por e-mail 
ou pelo Whatsapp Business, 
já utilizado na convocação, 
sendo desnecessárias outras 

formalidades.
ELEITORES COM 

DEFICIÊNCIA OU MOBI-
LIDADE REDUZIDA
Prazo: de 25/08 a 

1º/10/2020 (Para estes eleito-
res o requerimento será enca-
minhado ao e-mail ze021@
tre-sp.jus.br, no caso dos elei-
tores de Barretos e Colômbia, 
contendo os seguintes anexos:

- cópia do documento de 
identificação oficial com foto;

- foto “selfie” com o docu-
mento de identificação;

- Formulário de Transfe-
rência Temporária de Eleitor 
com deficiência ou mobilida-
de reduzida, preenchido ou 
digitado no corpo do e-mail.
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