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LAÇOS FAMILIARES EM TEMPOS DE PANDEMIA - “Nesse momento em que a pandemia do Covid-19 tende a nos dar esperança de que 
um o recomeço ou um “novo amor” está chegando, Márcio Todeschini, missionário da Canção Nova, nos traz uma meditação importante 
sobre amor e família, fontes inspiradoras para nos dar forças quando momentos melhores chegarem.” EDITORIAL - Leia na página 2
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Os dias e noites estão fican-
do mais frios. É o inverno que 
começa a se mostrar. A estação 
mais fria chega oficialmente em 
junho, mas as temperaturas co-
meçaram a baixar ainda este mês. 
Época para tirar os agasalhos, 
cobertores, mantas e edredons 
dos armários. Período, também, 
para pensar no próximo e ajudar 
quem mais precisa, que seja com 
um moletom ou uma coberta. Por 
isso, o North Shopping Barretos 
apresenta a campanha “Doar está 
na Moda”, que tem como obje-
tivo arrecadar peças de roupas e 
cobertores, que estejam em bom 
estado. Todas as peças serão doa-
das ao Fundo Social de Solidarie-
dade, que é presidido por Letícia 
Lemos, parceira do centro de 
compras barretense desde o pri-
meiro dia do atual mandato. Os 
agasalhos, roupas e cobertores 
podem ser deixados no ponto de 
arrecadação, localizado na Praça 
de Eventos do shopping barre-
tense, defronte a Polo Wear.
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Teve início 
a campanha 
“Doar está 
na Moda” 
no North 
Shopping 
Barretos

Pandemia fecha 30% de bares, 
restaurantes e similares de Barretos e região

Pelo menos 30% dos ba-
res, restaurantes e similares 
de Barretos e região não de-
vem retomar suas atividades 
de comércio, com a flexibili-
zação da economia, devido à 
pandemia do coronavírus.

Esse cálculo foi apresentado 
por Ivair José de Oliveira, presi-
dente do Sinthoresbar (Sindica-
to dos Trabalhadores em Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares) 
de Barretos e Região.

Ele cravou, também, que 
nos 14 meses de pandemia, 

80% dos estabelecimentos 
comerciais do setor fecha-
ram suas portas, tentando 
de adaptar para sobreviver 
financeiramente e que 50% 
destes devem retomar suas 
atividades, com capacidade 
limitada. 80% dos trabalha-
dores da área foram afetados 
com demissão ou suspensão 
do contrato de trabalho.

BRASIL
Uma nova pesquisa da sé-

rie Covid-19, realizada pela 
Associação Nacional de Res-

taurantes (ANR), mostra um 
alto nível de endividamento 
das empresas do setor na pan-
demia: 71% dos bares e res-
taurantes afirmam ter dívidas. 
Desse total, 79% devem para 
bancos, 54% estão com im-
postos em atraso e 37% têm 
débitos com fornecedores.

A pesquisa, feita entre 9 de 
abril e 5 de maio, contou com 
650 empresas de diversos per-
fis - de redes a independentes - 
de todos os estados brasileiros.

ACIB e Sincomércio entregam prêmios da promoção de Dia das Mães
A ACIB (Associação Comer-

cial e Industrial de Barretos) e o 
Sincomércio realizaram a entre-
ga dos prêmios da promoção de 
Dia das Mães nesta quinta-feira 
(13) no auditório da ACIB.

Foram contemplados 27 
clientes que participaram da 
campanha deste ano, realizada 
entre 19 de abril e 20 de maio. A 
entrega contou com parte dos in-
tegrantes da diretoria da ACIB.

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, os resulta-

dos e a participação da popu-
lação refletem os esforços do 
comércio e da nova diretoria 
em realizar um trabalho de 
valorização do setor.

“Estamos nos empenhando 
em realizar um trabalho que 
promova a participação dos 
clientes, colaborando, conse-
quentemente, para um aumento 
das vendas nas datas promocio-
nais e atendendo cada vez mais 
às necessidades do comércio de 
Barretos”, disse. Página 5

Unidades de saúde de 
Barretos recebem projeto de 

humanização durante a pandemia
A fotografia é uma lingua-

gem universal e pode trazer 
ensinamentos transformadores 
sobre o olhar à nossa volta. 
Neste momento de pandemia, 
ela também é uma ferramenta 
fundamental para aproximar e 
conectar pessoas nos ambien-
tes hospitalares. Por meio da 
fotografia, a iniciativa da ONG 
ImageMagica trabalha empa-
tia e conexão entre profissio-
nais de saúde, pacientes e fa-
miliares nas unidades de saúde 
administradas pelo Hospital de 
Amor de Barretos.

Dia 14 de Maio. Data reforça a importância 
da contratação de seguros atualmente

A pandemia trouxe aspectos 
que evidenciam cada vez mais 
a necessidade de proteger bens 
materiais e imateriais. Por esse 
motivo, a data 14 de maio ga-
nha ainda mais significado ao 
celebrar o “Dia Continental do 
Seguro”, uma oportunidade de 
reforçar e conscientizar a so-
ciedade sobre o serviço de pro-
teção às vidas das pessoas, dos 
familiares e de seus patrimô-
nios. O setor de Seguros cres-
ceu 4,5% apenas no primeiro 
bimestre de 2021, em relação 
ao mesmo período de 2020 e, 
com relação ao setor em Barretos, a especialista e corretora de 
seguros da “Seguralta Barretos”, Fabiana Gonçalves, apresenta 
novas opções para a população. Página 5

Fundo Social de Solidariedade 
recebe doações da Rede Drogadada

Na última quarta-feira (12), o FSS (Fundo Social de Solidariedade), de 
Barretos, recebeu uma doação de 1200 litros de leite e 100 cobertores, 
feita  pela Rede Drogadada e Distribuidora GLT. Letícia Lemos, presidente 
do FSS, disse que as doações recebidas vão ao encontro das necessi-
dades das pessoas. O leite, assim como os cobertores, será doado para 
famílias cadastradas no FSS, que estão em situação de vulnerabilidade. 
“Serão destinados para o lugar certo, com muita coerência”, destacou. 
No mês de abril o Fundo Social de Solidariedade atendeu 704 famílias. 
“Tivemos um aumento de 1.800% referente ao ano passado, que no mes-
mo período atendia 39 famílias. Neste momento difícil em que estamos 
enfrentando, demonstração de união e atos de empatia e solidariedade 
assim, como o da Rede Drogadada, nos abastece de esperança e força 
para continuarmos atendendo centenas de famílias que neste momento 
precisam muito de nós barretenses”, salientou Letícia Lemos.

Rio das Pedras apresenta mais novidades
Gosta de novidades? O Rio 

das Pedras sempre tem uma no-
vidade para te contar. Está em 
fase final a obra de construção 
de um novo espaço para loca-
ção no clube. O novo espaço, 
localizado próximo a casa 16, já 
é aguardado pelos associados. 
Em breve estaremos trazendo, 
em detalhes, informações do 
local e também sobre sua utili-
zação. Fique ligado em nossos 
canais de comunicação https://
rpcc.com.br/nossos-canais/
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PREFEITO CONDENADO
Os ministros do TCU (Tri-

bunal de Contas da União) 
condenaram o ex-prefeito, 
Guilherme Ávila (PSDB), ao 
pagamento de R$ 14 mil 
pela omissão na prestação 
de contas de recursos rece-
bidos pelo Projovem (Pro-
grama  Nacional  de  Inclusão  
de  Jovens), no  exercício  de  
2015. O valor da multa irá 
para os cofres do FNDE (Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação).

PAZ E AMOR
Ex-prefeito, Guilher-

me Ávila (PSDB) concedeu 
entrevista para o jornal O 
Diário nesta semana pela 
primeira vez, após seu afas-
tamento em dezembro de 
2020. Adotou discurso apa-
ziguador e evitou embate 
com a atual administração.

INVESTIMENTO 
ESPORTIVO

A prefeita Paula Lemos 
(DEM) foi a São Paulo e parti-
cipou da cerimônia onde João 
Doria (PSDB) anunciou inves-
timentos de R$ 36 milhões em 
equipamentos esportivos. Ao 
todo, 224 municípios foram 
contemplados com instalação 
de pistas de skate, academias 
ao ar livre e reforma de qua-
dras poliesportivas.

QUEM INDICA
Indicação do deputado fe-

deral Geninho Zuliani (DEM), 
o engenheiro Waldo Villani 
Júnior é o superintendente 
do SAAE em Barretos. Em seu 
perfil no Linkedin, constam 
passagens pelo DAERP de 
Ribeirão Preto e SEMAE de 
São José do Rio Preto. Atual-
mente é CEO da VIGEA Villani 
Gerenciamento, Engenharia 
e Assessoria Ltda.

NEM COMEÇOU
Ainda bem que nem co-

meçou a CPI da Pandemia 
no parlamento barretense. 
O que está rolando no Sena-
do é um exemplo de tudo o 
que os vereadores não de-
vem fazer: desde algumas 
indicações partidárias até 
uma inquisição odiosa.

REMANEJAMENTO 
DE LEITOS

Os 36 leitos de UTI do Hos-
pital Nossa Senhora destina-
dos ao Covid-19 serão rema-
nejados e distribuídos para 
o Hospital Estadual de Bebe-
douro, Santa Casa de Barretos 
e Ame de Barretos. Ambas as 

PAINEL 
instituições são geridas pela 
Fundação Pio XII.

VAI CAINDO
Nesta semana mais uma 

baixa no secretariado de Paula 
Lemos (DEM). O advogado Th-
yago Santos Abraão Reis pediu 
exoneração da Secretaria de 
Administração. Ele é o quarto a 
deixar a cadeira em menos de 
180 dias de governo.

QUEM VEM?
Quem você acha que 

tem tudo para sair candi-
dato(a) para a Assembleia 
Legislativa em 2022 para re-
presentar a região de Barre-
tos no Estado de São Paulo?

SEGUE DOMINANDO
João Doria deve seguir 

dominando o PSDB paulista e 
ser candidato à reeleição para 
governador. Uma vez que 
tem apenas 63 anos de idade 
e pode esperar até 2026 para 
se candidatar à presidência.

REFORMA DO 
SECRETARIADO 1

Nos bastidores o lobby 
corre solto para que o depu-
tado estadual Itamar Borges 
(MDB) assuma o cargo de se-
cretário estadual de Agricul-
tura e Abastecimento. Atual-
mente, o deputado estadual 
é ex-prefeito de Santa Fé do 
Sul e tem domicílio eleitoral 
em São José do Rio Preto.

REFORMA DO 
SECRETARIADO 2

Com a ajuda do MDB, 
João Doria pretende recon-
quistar empresários e agro-
boys em seus currais eleito-
rais no interior de São Paulo.

LULA LÁ
Se Lula (PT) fechar com Gil-

berto Kassab (PSD) a cabeça, o 
cargo de vice para a eleição de 
2022 pode vir de Minas Gerais. 
É cogitado o nome de Alexan-
dre Kalil, prefeito reeleito de 
Belo Horizonte. 

Larissa Brioso
Estudante de Economia na Univer-

sidade Federal do Ceará, Educa-
dora Financeira na Mobills, startup 

de gestão de finanças pessoais

Laços familiares em tempos de pandemia
Nesse momento em que a pandemia do Covid-19 tende a nos dar esperança de que um o recomeço ou um “novo 

amor” está chegando, Márcio Todeschini, missionário da Canção Nova, nos traz uma meditação importante 
sobre amor e família, fontes inspiradoras para nos dar forças quando momentos melhores chegarem. Segue.
Acredito que a família é o 

lugar pensado para nascermos 
e sermos formados para SER 
neste mundo. Ninguém é obra 
do acaso!

Houve um projeto bem de-
finido a nosso respeito quando 
fomos concebidos e, ao nascer-
mos, nossos pais receberam o 
dom e a tarefa de fazer acontecer 
esse projeto único e sem igual.

Como num enigma que 
precisa ser desvendado, eles 
foram incumbidos de uma 
chave para revelar “seus se-
gredos” e colocá-los em prá-
tica: o Amor. Amor que se 
doa totalmente para a vida do 
outro. Quanto mais se ama, 
mais se descobre sobre quem 
somos e para quais  projetos 
de vida temos vocação.

Como resultado de cada 
fase desse projeto, estão os 
nossos laços de família, enrai-
zados nesta história, feita de 
passados e presente.

A pandemia também nos 
fez repensar nossas identida-
des e propósitos. Todos nós 
presenciamos situações, nas 
quais foi preciso achar solu-
ções não convencionais para 
algum desafio ou problema 
nesses tempos difíceis.

O fato é que esse vírus in-
visível, a olho nu, nos pegou 
de surpresa e se revela não só 
como o mal que é, mas tam-
bém nos faz uma provocação 

para repensarmos a nossa vida: 
Quem somos e o que realmen-
te importa? Somos o bem que 
devemos ser e cuidamos do 
que realmente importa?

Uma revisão de vida pode 
ser uma grande oportunidade 
para adentrarmos e arrumar-
mos nossa “casa interior”. 
Buscarmos dentro de nós as 
respostas. Talvez seja como 
“entrar em quartos escuros”, 
onde há muito tempo nin-
guém entra, onde “monstros” 
tentam nos afastar quando 
algo nos remete a esse lugar, 
dizendo: “Pra quê mexer nis-
so? Foi muito sofrido, deixa 
pra lá!” ou “Olha o que fize-
ram com você”, e aí somos 
seduzidos a negar nosso pas-
sado, ficando reféns dele.

Nosso instinto de sobrevi-
vência, mal intencionado, faz 
brotar a indiferença, agressi-
vidade, vingança, inveja, or-
gulho, enfim, tudo o que nos 
afasta da reconciliação, do 
bem que devemos ser e fazer.

Recuar? Não! Estamos em 
tempos de sermos o que somos 
para superar e ensinar as gera-
ções presente e futura a lidar 
com desafios tão grandes. É 
preciso tomar novas decisões. 
Na porta desse quarto escuro 
está a palavra “FAMÍLIA”. 
Entre, peça ajuda para abrir 
as janelas, assim a luz entrará 
para iluminar todo o ambiente.

Nesse momento, é hora 
de dizer “Deus no comando”, 
não como um jargão ou uma 
hashtag, mas como quem se 
abandona nas mãos d’Ele. As-
sim podemos entrar na nossa 
história de Família e encontrar 
a verdade sobre aquele proje-
to, o da formação do nosso 
ser. O que nos tornou fracos 
ou fortes em nossos laços de 
família, hoje, está lá. É um 
processo, por vezes, doloro-
so e difícil, mas a boa notícia 
é que em Deus nós podemos 
tudo “Recomeçar”.

É certo que restaurar – vai 
dizer o profissional que cons-
trói sonhos, o nosso amigo 
pedreiro –, dá mais trabalho 
do que “construir do zero”. 
Mas olhemos com esperança. 
Quer um momento mais pro-
pício para recomeçar sua nova 
jornada – sem abandonar sua 
história, e assim fortalecer no-
vamente os laços de família?

Agora! Neste exato mo-
mento, pessoas que você co-
nhece se sentem totalmente 
abandonadas, solitárias, tal-
vez querendo tirar a própria 
vida, porque não se sentem 
mais importantes para nin-
guém. E se você é uma dessas 
pessoas, saiba que é possível 
retornar ao plano inicial, o 
plano de “ser amor” para o 
qual você foi criado. Isto se 
dá a partir do projeto de amor 
que o Criador pensou para 
cada um de nós.

A força que nos religa à 
nossa Família, para sermos 
quem somos e capazes de vi-
ver esse processo frequente de 
conexão-rompimento-cone-
xão, não é outra senão o Amor.

Assim, os laços se tornam 
cada vez mais fortes e du-
radouros no Amor. Ele vive 
dentro de nós. Ele é e sempre 
será capaz de fazer, novas to-
das as coisas, inclusive você!

Dinheiro não traz felicidade, mas a 
falta dele pode acarretar em depressão

A discussão se dinheiro 
traz ou não felicidade é um 
tema de debate recorrente e é 
difícil chegar a uma conclu-
são, já que a felicidade depen-
de de muitos fatores.

Mas uma coisa que pode-
mos afirmar é que a falta de 
dinheiro gera inúmeros pro-
blemas para a saúde mental 
das pessoas.

Segundo a pesquisa rea-
lizada nos Estados Unidos, 
“The Employer’s Guide to 
Financial Wellness”, de 2019, 
pessoas com constante preo-
cupação com falta de dinheiro 

são 4 vezes mais propensas à 
depressão e têm 3 ou 4 mais 
chances de ter ataques de pâ-
nico ou ansiedade.

O levantamento analisou 
dados de mais de 10 mil traba-
lhadores e constatou também 
que quem sofre com a falta de 
dinheiro (ou insegurança finan-
ceira) têm 8 vezes mais chances 
de passar noites em claro.

Se deparar com dívidas e 
perder o controle das finanças 
pode gerar sensações como 
ressentimento, desconfiança, 
decepção e estresse. Por isso, 
tomar o controle da sua vida 

financeira te trará bem-estar 
e estabilidade para conquistar 
sonhos e objetivos.

Para começar a organizar as 
finanças, é preciso entender o 
seu cenário atual analisando ga-
nhos e gastos. Um médico não 
pode oferecer um tratamento 
sem ter um diagnóstico do pro-
blema. Com as finanças o racio-
cínio é o mesmo. É preciso en-
tender como se utiliza o dinheiro 
para analisar onde é possível 
economizar e reduzir custos.

Ao mesmo tempo, é im-
portante definir objetivos. De-
pois de feito, separe eles por 
objetivos de curto, médio e 
longo prazo.

Alguns exemplos de ob-
jetivos são sair das dívidas, 
conquistar a independência 
financeira, começar a inves-
tir, comprar uma casa ou fazer 
uma viagem. Depois de sa-
ber os objetivos é necessário 
se planejar para alcançá-los 
criando algumas metas.

Suas metas serão sempre o 
maior fator de motivação para 
continuar firme e disciplinado 
em seguir seu planejamento 
financeiro. Elas têm um papel 
essencial para garantir o suces-
so, já que se manter dentro do 

orçamento normalmente não é 
uma tarefa fácil, exigindo sem-
pre muito autocontrole e foco.

Por isso, colocar seus objeti-
vos no papel e deixá-los sempre 
à vista o ajudarão a ter êxito. 
Algumas dicas práticas são: co-
locar um post-it das suas metas 
em seus cartões de crédito; alte-
rar o fundo do papel de parede 
do celular para uma imagem do 
seu objetivo; compartilhar suas 
metas com amigos e familiares.

É importante ressaltar que é 
preciso muita disciplina, estudo 
e paciência para alcançar uma 
vida financeira equilibrada, mas 
com certeza seu esforço valerá a 
pena ao colher frutos no futuro.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Para sermos grandes na vida, só precisamos ser humildes no coração!” (Zíbia Gasparetto)

O primogênito da família, Gustavo Figueiredo, registrou a comemoração dos 35 anos de feliz união 
dos pais Valdemir Rodrigues e Sandra Figueiredo Rodrigues. O casal completou Bodas de   Coral, 

que simboliza o amadurecimento e a fortificação do relacionamento, assim como acontecem com 
os corais marinhos, que levam anos até se constituírem totalmente. O click traz também o avô João 

Nicezio, a filhota Ana Paula com a neta Mariana e Genro Gustavo Franjoso. Felicidades!

Artista circense, habilidoso na arte 
de cozinha e apaixonados por 

animais exóticos, este é Felipe Marreto, 
que virou mais uma folhinha do calen-

dário da vida na última quinta-feira 
(13). O jovem celebrou a data com os 
amigos e familiares, e recebeu o cari-
nho da mãe Maria Luísa, do pai Nilton 

Santo Marreto. Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida 
para o parceiro Edmilson Silva que 
completa idade nova neste sábado 
(15). A comemoração será com os 
mais chegados, com direito a cerveja 
gelada e aquele churrasquinho, e a 
presença mais que especial da espo-
sa Elisangela e das filhas Eduarda e 
Jéssika. Tudo de bom Edmilson!

Ionara Santos brinda mais um aniversário hoje (14), 
e recebe o carinho do esposo Carlos Alexandre, e dos filhos 
Caio e Iago. A data especial será comemorada em Framin-

gham / Massachusetts, Estados Unidos. As felicitações ficam 
por conta dos familiares e amigos. Tudo de bom!

Amanhã, sábado (15) os parabéns vai para o Ad-
vogado e Presidente da Mesquita Mulçumana de 
Barretos, Girrad Mahmaoud Sammour. Os beijos 

e abraços ficam por conta da esposa Priscila e dos 
filhos Mariam e Maher. Tudo de bom Girrad!

A segunda-feira (10) foi dia de festa, bolo e guaraná 
em torno de Karlene Ramos que completou mais 

um ano de vida. Os mimos e paparicos ficaram por 
conta dos filhos Augusto Neto e Mariana (foto) e do 

maridão Augusto. Parabéns Ka!

Apaixonada por jornalismo e tudo relacionado à cultura, 
Gláucia Chiarelli comemorou idade nova, brilhando 

como sempre. Os paparicos foram mil, vindos de amigos e 
familiares. E a coluna registra este momento. Parabéns!!!

Destaque para 
o estilo char-
moso de Vitória 
Tedesco que 
completou seus 
lindos 10 ani-
nhos, com todos 
os paparicos dos 
pais, Laércio e 
Simone Tedesco, 
no último dia 10. 
Felicidades!
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PAÇOCA SECRETÁRIO É A DICA NA CÂMARA
O suplente Merhej Neto (SD) deseja ocupar uma cadeira na 
Câmara de Barretos. Para tanto, sugeriu que a prefeita Paula 
Lemos (DEM) dê uma secretaria ao titular Paçoca (SD). “É 
simples a questão”, argumentou o estreante. Bem-humorados, 
outros edis apoiaram a idéia. Inclusive, o presidente do legisla-
tivo, Paulo Correa (PL), propôs a campanha #paçocasecretário. 
Angelo Tegami (PV) profetizou que o renomado advogado vai 
ser vereador antes de acabar o mandato. O buxixo rolou na ses-
são de segunda-feira (10) do legislativo barretense.

NÃO VAI ACABAR EM PIZZA
O líder da prefeita na Câmara, Nestor Leonel (DEM), tem cer-
teza que a CPI da Covid-19 não vai acabar em pizza.

REFORMA SANGROU SERVIDOR PÚBLICO
A reforma da previdência sangrou o servidor público de Bar-
retos, na avaliação do vereador Raphael Silvério (PSDB). Ele 
pediu audiência pública para discutir alterações da lei que 
reestruturou o Instituto de Previdência Municipal.

AÇÕES PREVENTIVAS PARA QUEIMADAS
Informações sobre medidas preventivas de combate às queima-
das urbanas e rurais em 2021 foram solicitadas pelo vereador 
Paulo Correa (PL). Nestor Leonel (DEM) e Ricardo Bodinho 
(PP) também manifestaram preocupação com o problema.

A BURAQUEIRA SE EXPANDE LÁ
O vereador Gabriel Uchida (DEM) reivindicou o recapeamento de 
toda a extensão da Avenida João Baroni, no bairro Nova América.

TEGAMI ESTÁ CURIOSO PARA VER CONTRATOS
O vereador Angelo Tegami (PV) pediu que a prefeita Paula 
Lemos (DEM) encaminhe para a Câmara o contrato e o pro-
jeto da construção da pista de skate no bairro San Diego. Ele 
também quer ver a cópia do contrato de aluguel do imóvel 
onde está instalado o Fundo Social de Solidariedade, na re-
gião central da cidade.

O RETORNO DAS BANDAS E FANFARRAS
A reinstituição das atividades de fanfarras e bandas musicais 
nas escolas do município é teor de requerimento do vereador 
Ricardo Bodinho (PP). Ele ainda deseja receber a lista dos co-
laboradores da Santa Casa e cópias dos contratos com empre-
sas terceirizadas que prestam serviços ao hospital.

A GRANA DO IPTU E O CONTRATO DO BUSÃO
Informações sobre os valores arrecadados com IPTU no Jardim 
Caiçara, de 2019 a 2021, bem como suas respectivas estimati-
vas, foram pedidas pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB). 
Ele também quer ver cópia do contrato emergencial da prefei-
tura com a empresa Itamaraty para o transporte urbano.

EM TEMPOS DE MUDANÇAS NO SECRETARIADO...
... “mais um, mais um, mais um”, grita a torcida do contra.

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

O vereador Paulo Correa 
(PL) quer saber se é verídica 
a informação de que houve 
diminuição na realização de 
exames complementares nas 
áreas de cardiologia, urolo-
gia, neuro, vascular, entre ou-
tras especialidades no Postão. 
O questionamento está em re-
querimento do vereador en-
viado à prefeitura.

Para comparação, Pau-
lo Correa questionou a pre-
feitura sobre quantos exames 
foram realizados no período 
de setembro a dezembro de 

2020, bem como quantos exa-
mes foram realizados entre ja-
neiro e abril deste ano.

“A diminuição na reali-
zação dos exames no Postão 
provoca uma demanda repri-
mida de pacientes e atrasos 
nos diagnósticos e tratamen-
tos. Caso a informação seja 
verídica, a administração mu-
nicipal precisa de uma solu-
ção urgente para a questão, 
pois quem está sendo prejudi-
cada é a população e a saúde 
não pode esperar”, disse Pau-
lo Correa.

A equipe da De-
fesa Civil de Barre-
tos recebeu a visita 
do prefeito munici-
pal de Guariba, Celso 
Romano, e do depu-
tado estadual, Sebas-
tião Santos, na última 
terça-feira (11). O en-
contro teve o objetivo 
de mostrar a estrutura 
operacional da secre-
taria, bem como as 
ações desenvolvidas 
para reduzir riscos e 
danos sofridos pela 
população em caso de desastres. “O apoio da prefeita Paula tem sido fundamental para que sejamos até exemplo para outras cidades”, comen-
tou Elson Santos, secretário da pasta. A intenção do prefeito Celso Romano é implantar uma unidade da Defesa Civil em Guariba.

O vereador Nestor Leonel 
solicitou, por meio de reque-
rimentos que a prefeitura en-
tre em entendimentos com o 
comando do 33° Batalhão da 
Polícia Militar, para que se-
jam intensificadas as rondas 
policiais nas proximidades do 
Distrito Industrial II,

Nestor Leonel apontou que 
no município é crescente o nú-
mero de roubos e furtos neste 
local, conforme vários relatos 
de empresários e funcionários 
das empresas que se localizam 
naquele bairro. “A intensifica-
ção das rondas policiais nes-
te local e no restante da cidade 
coibirá esses atos de delinquên-
cia que atemorizam os muní-

cipes e proporcionará maior 
segurança e tranquilidade aos 
munícipes naquela região”.

PEDRO CAVALINI
Nestor Leonel solicitou tam-

bém o conserto imediato dos 
aparelhos/brinquedos avariados 
do playground da Área de Lazer 
(parquinho) localizada na entra-
da do bairro Pedro Cavalini.

“Inúmeras famílias me pro-
curaram relatando que, devido 
à queda de uma árvore, foram 
danificados os brinquedos e, 
com isso, fica impossibilitado 
o uso dos brinquedos por crian-
ças ali do bairro no playground 
da área de lazer (parquinho), 
colocando em risco a integrida-
de física das crianças”.

O vereador Ricardo Bo-
dinho (PP) apresentou emen-
da impositiva no valor de R$ 
58.823,00 ao Projeto de Di-
retrizes Orçamentárias (PL 
75/2021), que estabelece as 
diretrizes a serem observadas 
na elaboração da Lei Orça-
mentária do município para o 
exercício de 2022.

Bodinho defende que “é 
importante o vereador ter uma 
participação mais direta no 

orçamento do município”.
O vereador está destinan-

do o valor total para a prefei-
tura de Barretos proceder à 
abertura de via pública, com 
implantação de guias, sarje-
tas, pavimentação asfáltica, 
saneamento básico, ilumi-
nação pública e passeio para 
pedestre ao final da Rua Jo-
sephina Reis Abdala, interli-
gando com a Rua SF-19, no 
bairro São Francisco.

“Essa emenda impositiva 
que estou destinando ao bair-
ro São Francisco foi um com-
promisso meu com os mora-
dores deste bairro, ouvi e vi as 
dificuldades dos moradores, 
uma demanda que perdura há 
anos”, disse Bodinho.

“Com dedicação e respon-
sabilidade, estamos dando 
mais um passo rumo à cidade 
que projetamos para o futu-
ro”, acrescentou.

A prefeitura de Barretos, 
por meio das secretarias de 
Educação, Esportes e Lazer, 
de Agricultura e Meio Am-
biente e de Ordem Pública, 
dão sequência neste mês de 
maio à ação de limpeza e zela-
doria nos Centros Municipais 
de Esportes (Cemepes).

Na última terça-feira (11), 
a unidade do bairro São Fran-
cisco começou a ser limpa 
pelas equipes da prefeitura. 
Durante essa semana serão 
atendidos os Cemepes do Ma-
rília e do Derby Clube.

Apesar de ainda não esta-
rem sendo utilizados em sua 
amplitude, vários desses espa-
ços estão próximos às escolas 
municipais, o que, no futuro, 
poderão voltar a ser utilizados 
para aulas de educação física. 
Nesse momento, os alunos se-
guem com atividades apenas 
dentro das escolas e sendo 
orientados a seguir todos os 
protocolos de segurança exi-
gidos para o momento.

“Todas as secretarias estão 
envolvidas com o propósito 

Paulo Correa questiona 
realização de exames no Postão

Gestão Paula Lemos dá sequência 
em ação de zeladoria nos Cemepes

de deixar esses espaços pron-
tos para atender nossa popu-
lação quando for a hora ade-
quada. Neste momento, ainda 
não estamos utilizando para 
aulas, mas é uma possibilida-
de futura. Estamos muito feli-
zes com a adesão das famílias 
e a confiança da comunidade 

no nosso trabalho”, comen-
tou a secretária municipal de 
Educação, Jéssica Maria dos 
Santos.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Tony Vieira 
Carvalho, complementou que 
essa ação de zeladoria tam-
bém está levantando a situa-

ção dos Cemepes para possí-
veis reformas e adequações.

“São espaços muito im-
portantes para a nossa comu-
nidade e estamos trabalhando 
em conjunto para deixá-los 
prontos para que futuramente 
sejam utilizados em sua plena 
capacidade”, pontuou.

Vereador Ricardo Bodinho destina emenda impositiva 
de 2022  para benfeitorias no bairro São Francisco

Defesa Civil de Barretos recebe visita de 
deputado estadual e de prefeito de Guariba

Nestor Leonel solicita 
rondas policiais no 

distrito industrial 2 e 
conserto em playground 
no bairro Pedro Cavalini
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A instabilidade econômi-
ca é uma situação atípica no 
país há mais de um ano. A 
pandemia trouxe aspectos que 
evidenciam cada vez mais a 
necessidade de proteger bens 
materiais e imateriais.

Por esse motivo, a data 14 de 
maio ganha ainda mais signifi-
cado ao celebrar nos continen-
tes americanos e na Espanha, o 
“Dia Continental do Seguro”, 
uma oportunidade de reforçar e 
conscientizar a sociedade sobre 
o serviço de proteção às vidas 
das pessoas, dos familiares e de 
seus patrimônios.

No Brasil, o setor de seguros 
equivale a 6,7% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) e apresenta 
crescimento constante e dinâmi-
co frente a outras indústrias.

De acordo com os dados di-
vulgados pela CNSeg - Confe-
deração Nacional das Segurado-
ras, a pandemia foi responsável 

A fotografia é uma lingua-
gem universal e pode trazer ensi-
namentos transformadores sobre 
o olhar à nossa volta. Neste mo-
mento de pandemia, ela também 
é uma ferramenta fundamental 
para aproximar e conectar pes-
soas nos ambientes hospitalares.

Tendo em vista a importân-
cia da humanização no univer-
so da saúde, a ONG ImageMa-
gica, com o apoio de diversas 
empresas da região, realiza o 
projeto Conexões do Cuidar no 
Hospital de Amor e em diver-
sas unidades hospitalares em 
Barretos, até o dia 28 de maio.

As atividades do projeto pro-
põem desenvolver técnicas de 
fotografia com colaboradores.

Nestes encontros, os par-
ticipantes são estimulados a 
perceber o ambiente hospitalar 
por outra ótica, com o intuito de 
fortalecer vínculos e reconhe-
cer as formas de cuidar entre as 
equipes, familiares e pacientes.

A saída fotográfica repre-
senta um momento de muita re-
flexão, na qual os participantes 
circulam pelo espaço que fre-
quentam todos os dias, mas ob-
servando tudo com outros olhos.

“Com as imagens geradas 
pelo projeto eu pude ver a im-
portância do nosso trabalho 
sendo realizado no dia a dia. 
De estarmos aqui sempre uni-
dos, principalmente neste mo-
mento de pandemia”, relata a 

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) e o Sincomércio realizaram 
na última terça-feira (11), o sor-
teio da  Promoção de Dia das 
Mães no comércio de Barretos.

Foram contemplados 27 
clientes que participaram da 
campanha deste ano, realiza-
da de 19 de abril a 20 de maio. 
Este ano, a associação levan-
tou uma premiação recorde 
com a distribuição de diversos 
prêmios, incluindo uma pou-
pança no valor de R$ 700,00 
(setecentos reais).

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, a campa-
nha deste ano foi um sucesso. 
Ela aproveitou para anunciar 

que, em breve, será lançada 
nova campanha.

“Ficamos satisfeitos com a 
adesão da população de Bar-
retos na Campanha de Dia das 
Mães, que contribuiu para um 
aumento das vendas neste pe-
ríodo. Já estamos trabalhando 
para a campanha de Dia dos 
Namorados, outra data de gran-
de relevância para o comércio 
de Barretos”, antecipou.

A entrega dos prêmios da 
Campanha de Dia das Mães foi 
realizada nesta quinta-feira, 13 
de maio, no auditório da ACIB.

PREMIADOS
Cleuza Aparecida Souza 

Lima (Relógio Feminino), 
Rubia Bernardo (Relógio Fe-

minino), Roseli V. Ramalho 
(Vale Compra de R$ 300,00), 
Sirlene Soares Silva (Vale 
Compra de R$ 500,00), The-
rezinha Flor Santos (Óculos 
de Sol), Sirlei D. B. Oliveira 
(Anel de Ouro 18 K), Mari-
nalva Vieira Silva (Mesa de 
Passar Roupas), Verônica R. 
de Oliveira dos Santos (01 
Poupança de R$ 700,00), Val-
dinéia Ap. da Silva Moura (01 
Jantar 02 a 04 pessoas), Joana 
D. Barreto Ribeiro (01 Mode-
lador de Cabelo Baby Liss), 
Cleide Ap. Forges Ramos (01 
Final de Semana em Olímpia - 
Mãe e Filho), Núbia Maria Da 
Silva Oliveira (01 Curso Ex-
press de Inglês - Mãe e Filho), 

Valéria Ap. Maximiano da 
Silva (01 Look Mãe e Filho), 
Aclicia Menezes Lopes da 
Silva (Brinde Personalizado), 
Claudemir Pescoroli (Jogo 
de Tapetes Universal), Maria 
Isabel Bispo Santos (01 Balde 
Black Princess, mais um fardo 
de Black Princess Lata 350 ml), 
Henrique T. Mendes (Limpeza 
de Bico Injetor Carro Flex), 
Michele Rodrigues, Lilian Sil-
va Aquino, Nilza Aparecida 
Ramos Alves, Patrícia Siqueira 
Aquino, Carina Brassica, Sir-
lene Rosa Grespan, Elisângela 
Ap. Barros Silva, Raquel Apa-
recido Valin, Adriana Santos da 
Silva e Liliane Aparecida Teo-
doro (Brindes diversos)

O auxílio emergencial 
estabelecido pelo Governo 
Federal neste ano vai bene-
ficiar um número inferior ao 
divulgado inicialmente. Serão 
contemplados 39 milhões de 
brasileiros, segundo levanta-
mento feito pelos organiza-
dores do movimento “Ren-
da Básica que Queremos”, 
responsável pela campanha 
#auxilioateofimdapandemia, 
a partir de dados divulgados 
pelo Ministério da Cidadania.

No ano passado, foram be-
neficiadas 68 milhões de pes-
soas. Neste ano, ficarão sem o 
benefício 29 milhões de bra-
sileiros - justamente, os mais 
vulneráveis. Ou seja: quase 
metade dos que receberam no 
ano passado (43%).

Em alguns estados, como em 
Minas Gerais, os cortes atingi-
ram mais da metade do público 
de 2020, com redução de 52% 
na base de beneficiários. Em São 
Paulo, são mais de 5,7 milhões 
de beneficiários a menos.

Além da quantidade me-
nor de brasileiros que terão 

acesso ao auxílio emergen-
cial, os valores também fo-
ram drasticamente reduzidos. 
Atualmente, são três faixas: 
R$ 150, R$ 250 e R$ 375.

Segundo Paola Carvalho, di-
retora de Relações Institucionais 
da Rede Brasileira de Renda Bá-
sica, uma das 300 organizações 
que participam da campanha, é 
muito cruel, neste momento de 
agravamento da pandemia e no 
qual as pessoas precisam ficar 
em casa para preservar a sua 
saúde, deixar de prestar socorro 
aos mais vulneráveis.

“Não temos vacina em 
quantidade suficiente e temos 
pesquisas que mostram o agra-
vamento da fome no país. E o 
que o governo faz? Reduz a 
base de beneficiários, quando 
sabemos que não está cortan-
do gordura, mas tirando quem 
mais precisa de proteção social 
neste momento”, desabafa.

O novo valor do auxílio 
emergencial não é suficiente 
para comprar sequer 25% da 
cesta básica. O corte terá efei-
tos perversos também sobre 

a economia, especialmente o 
comércio, que luta para so-
breviver diante de sucessivas 
restrições de funcionamento.

No ano passado, o auxílio 
emergencial ajudou a injetar 
R$ 294 bilhões, creditados para 
mais de 68,2 milhões de pes-
soas que receberam ao menos 
uma parcela. Pesquisas indi-
cam que 53% desse total foram 
destinados à compra de man-
timentos. Os mais impactados 
serão os trabalhadores infor-
mais, MEI e desempregados.

Com o fim do benefício, 
em dezembro do ano passado, 
quase 27 milhões de pessoas 
voltaram à pobreza extrema 
no país, sem conseguir garan-
tir o sustento de suas famílias.

Agora, sem emprego e sem 
o auxílio, Paola Carvalho teme 
que mais pessoas atravessem 
a linha da miséria, pois ainda 
não há trabalho e nem pers-
pectivas a médio prazo. Atual-
mente, o Brasil convive com o 
recorde de mais de 14 milhões 
de desempregados e 417 mil 
mortos pela Covid-19.

Sorteados os prêmios da Campanha de 
Dia das Mães do Comércio de Barretos

Rubia Bernardo (Vale de Compras de 300 reais da Relojaria Oriente – Danilo Relojoaria Orient) e Maria Isabel 
Bispo Santos (Limpeza de Bico Injetor), Andre Peroni (Arlete) e José Luiz (Kátia Gouveia) (Fotos: Diego Rodrigues)

Unidades geridas pelo 
Hospital de Amor 

de Barretos recebem 
projeto de humanização 

durante a pandemia
Por meio da fotografia, a iniciativa da ONG 

ImageMagica trabalha empatia e conexão entre 
profissionais de saúde, pacientes e familiares

enfermeira Camila Fernanda 
Altrão, da UBS Derby Clube.

Outra atividade realizada no 
Conexões do Cuidar é a chama-
da “Mensagens do Cuidar”: uma 
ação muito sensível que gera 
valorização e reconhecimento 
para os profissionais de saúde. 
Ela possibilita que pacientes, 
profissionais e colaboradores 
possam enviar mensagens de 
acolhimento em vários forma-
tos, como cartas e fotografias.

Toda a produção é realizada 
pelos educadores da ONG por 
meio de um aplicativo, que de-
pois é impressa e vira recorda-
ção para todos os participantes.

Segundo a auxiliar Valé-
ria de Azevedo Cruz, da UBS 
Cecapinha, esta ação aproxi-
mou ainda mais o profissional 
de saúde com seus pacientes.

“Achei muito especial re-
ceber aquela palavra amiga 
desejando coisas boas para 
a gente, que estamos aqui na 
luta em uma rotina tão inten-
sa. Então, achei muito impor-
tante ter essa demonstração de 
carinho pelos pacientes”.
PROTOCOLO DE PRE-
VENÇÃO DA COVID-19

Durante todo o andamento 
do projeto serão seguidas as 
orientações da OMS para pre-
venção da COVID-19, como 
o uso de máscaras, distancia-
mento social e higienização 
constante das mãos.

Dia 14 de Maio. Data reforça a importância 
da contratação de seguros atualmente

O setor de seguros cresceu 15% durante a pandemia e representa 6,7% do PIB nacional
pelo aumento de 15% na arre-
cadação de Seguro Residencial, 
em decorrência do crescimento 
da atividade profissional no sis-
tema home office.

O setor de Seguros cresceu 
4,5% apenas no primeiro bi-
mestre de 2021, em relação ao 
mesmo período de 2020. Só a 
arrecadação do mês de feve-
reiro deste ano chegou a R$ 
22 bilhões de reais.

Para a especialista e corre-
tora de seguros da “Seguralta 
Barretos”, Fabiana Gonçalves, 
“este momento desafiador de 
nossas vidas fez com que muitas 
pessoas entendessem melhor a 
necessidade de pensar na segu-
rança em todos os aspectos, não 
apenas o material, fazendo o 
seguro de bens físicos, mas tam-
bém no bem-estar da família, 
com as apólices de vida”.

“Por isso, nos especializa-
mos em realizar um tipo de 

atendimento personalizado 
a nossos clientes, entenden-
do suas necessidades indivi-
duais”, acrescenta a corretora.

Segundo Fabiana Gonçal-
ves, a Seguralta Barretos “ofe-
rece diversas modalidades e 
coberturas de seguros: o de pro-
teção à vida; seja individual ou 
familiar; o residencial, o de au-
tomóveis, o educacional, sem 
falar nos seguros empresariais, 
como proteção patrimonial das 
empresas, seguro de frota ou de 
equipamentos, além dos que 
cobrem colaboradores da em-
presa, como seguro saúde ou 
de vida global. Cada um tem 
suas especificidades. Cabe ao 
profissional da área ser uma es-
pécie de tradutor desses contra-
tos para seus clientes, buscando 
sempre soluções”, explicou.

A SEGURALTA
Com uma trajetória de mais 

de 50 anos baseada em transpa-

rência e ética, a Seguralta é pio-
neira no segmento de franquias 
de seguros no Brasil, com um 
crescimento contínuo e susten-
tável, se tornando a 9ª maior 
rede de franquias do país.

Em Barretos, a franquia 
da Seguralta está localizada 
na avenida 9, 1069, esquina 
da rua 26, no centro, reali-
zando cotações pela central 
de atendimento no WhatsApp 
(17) 3612-1681 ou, ainda, por 
meio do e-mail: contato.bar-
retos@seguralta.com.br.

Mais de 29 milhões de pessoas foram 
cortadas do novo auxílio emergencial
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Reforma tributária pode 
aumentar desigualdade

Com a promessa de simpli-
ficar o sistema tributário, subs-
tituindo cinco tributos (PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS) pelo 
Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS), a reforma tributária voltou 
a tramitar no Congresso Nacio-
nal. E, com a alegação de que a 
comissão mista com o Senado já 
havia estourado o prazo, o presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), a dissolveu 
e disse que trabalhará para, ain-
da nesta semana, definir a trami-
tação e o formato das propostas 
sobre renda e consumo.

O auditor fiscal federal, Dão 
Real, que é vice-presidente do 
Instituto Justiça Fiscal e um dos 
coordenadores da Campanha 
Tributar os Super-Ricos, acre-
dita que a reforma tributária em 
tramitação no Congresso Na-
cional não tem a capacidade de 
solucionar os problemas do país.

“É um ‘frankenstein’ que tem 
a mesma lógica das propostas 
que vêm sendo encaminhadas 
desde 2016, afinadas com a redu-
ção do papel do Estado, a priva-
tização e cortes de recursos para 
as políticas públicas sociais. Que 
não têm capacidade nenhuma de 
promover a tributação progres-
siva, ao contrário. E isso pode 
aumentar ainda mais a desigual-
dade social e tributária que temos 
em nosso país”, alertou.

A FALÁCIA DA 
SIMPLIFICAÇÃO

Segundo ele, o argumento 
da simplificação é apelativo, 
pois ninguém é contra, mas 
é falacioso. “Apontam para a 
simplificação, mas as propostas 
são extremamente complexas. 
A PEC 45, por exemplo, possi-
bilita a criação de mais de 5 mil 
alíquotas, pois cada município 
e estado pode interferir nas alí-
quotas de acordo com o destino 
do produto. A simplificação é 
uma falácia”, afirmou.

Para Dão, as PECs 45 e 110 
foram criadas para fugir das medi-
das que deveriam ser implementa-
das de forma imediata. “Enquanto 
a tributação sobre o consumo re-
presentar um volume tão grande 
da arrecadação de estados e mu-
nicípios não será possível fazer 
andar este tipo de reforma. Por 
isso, querem fatiá-la. Somente é 
possível reduzir a tributação sobre 
o consumo se aumentar a tributa-
ção sobre o patrimônio e as altas 
rendas”, explicou.

ARMADILHAS 
DA REFORMA

De acordo com o auditor fis-
cal federal, a reforma em tramita-
ção no Congresso traz armadilhas 
embutidas, como a descaracteri-
zação de tributos criados para fi-
nalidades sociais.

“Querem acabar com fontes 
importantes de financiamento da 
seguridade, que serão transfor-
madas em um imposto nacional, 
desvinculado das funções para as 
quais estas fontes foram criadas. 
Isso pode gerar perdas”, afirmou 
o auditor, ao acrescentar que cer-
tos tributos têm uma característi-
ca que os impostos não têm.

“Eles podem ser seletivos, na 
medida em permitem a aplicação 
de alíquotas maiores para certos 
contribuintes. Quando junto isso 
em um imposto único, essa capa-
cidade deixa de existir, pois os 
impostos não podem ter alíquo-
tas diferenciadas”, completou.

O coordenador da Campa-
nha Tributar os Super-Ricos 
usou como exemplo a extinção 
da Contribuição Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL). “A PEC 111 
junta a CSLL com o IR (Impos-
to de Renda). A única forma de 
dar tratamento diferenciado aos 
bancos, por exemplo, que têm 
alta lucratividade, de outras em-
presas que têm baixa lucrativi-
dade, mas dão maior contribui-
ção social, é a CSLL”, explicou.

“A Constituição (Federal) 
prevê a possibilidade de se apli-
car alíquotas maiores de Con-
tribuições Sociais em função 
das características dos setores 
e é por isso que os bancos estão 
sujeitos a alíquotas maiores da 
CSLL, por exemplo. Quando 
elimino a CSLL e a Cofins, tiro 
o poder do Estado de modular 
alíquotas para atingir mais de-
terminados setores em relação a 
outros”, alertou.

Alguns setores têm alto ní-
vel de lucratividade, mas geram 
poucos empregos. Por isso, para 
Dão, é justo que estes setores 
contribuam mais, pois produ-
zem menos, apesar dos altos 
lucros.

“Se geram menos emprego, 
geram mais demandas de polí-
ticas públicas. É por isso que é 
importante preservar esses ins-
trumentos que permitem ao Esta-
do estabelecer alíquotas diferen-
ciadas para determinados setores 
que possam gerar mais demandas 
sociais”, disse, lembrando tam-
bém da indústria do tabaco e de 
bebidas alcóolicas. “Não pode-
mos fragilizar o financiamento 
da seguridade social, ainda mais 
neste momento. A pandemia nos 
mostra a importância da Seguri-
dade Social. O SUS é seguridade 
social”, observou.

FORA DE HORA
De acordo com Dão, não é 

momento de se mexer neste tipo 
de reforma. Ele defende que o 
problema emergencial que te-
mos no país é a regressividade 
do sistema tributário, que onera 
demais os mais pobres e isenta 
os mais ricos. “É por causa disso 
que não conseguimos reduzir a 
desigualdade. Temos que elevar 
a tributação para as classes mais 
endinheiradas e reduzir a tribu-
tação sobre o consumo”.

O auditor diz que, mais do 
que a complexidade do sistema 
tributário, é preciso resolver o 
problema da regressividade. Para 
ele, bastam duas medidas, que 
sequer dependem de alteração 
constitucional.

“A primeira é corrigir as dis-
torções do Imposto de Renda, re-
vogando a isenção sobre lucros 
e dividendos distribuídos aos 
sócios e acionistas, criando uma 
nova tabela de alíquotas com 
aumento do limite de isenção e 
desonerando as pequenas e mi-
croempresas da parcela corres-
pondente ao Imposto de Renda e 
à da CSLL e aumentando a faixa 
de isenção do IRPF. A outra é 
taxar grandes fortunas e elevar 
a alíquota máxima do Imposto 
sobre heranças e doações. Es-
tas são duas medidas essenciais 
e atingem apenas os 0,3% mais 
ricos da população, com estima-
tiva de aumento de arrecadação 
de quase R$ 300 bilhões. Antes 
de fazer isso, não se pode mexer 
em nada”, defendeu.

“As propostas que eles es-
tão fazendo andar no Congresso 
aumentam a tributação sobre 
o consumo e isso onera ainda 
mais os mais pobres. Precisa-
mos atingir os mais ricos e redu-
zir impostos dos mais pobres”, 
concluiu. (Fonte: Contraf)

Ao invés de solucionar problemas, proposta em 
tramitação no Congresso pode aprofundar 
desigualdade e onerar ainda mais os pobres

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, organiza a 
vacinação contra a Covid-19 
para o público formado por 
pessoas transplantadas, em 
tratamento de hemodiálise e 
com deficiência permanente 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

A aplicação da primeira 
dose será feita entre essa se-
mana e a próxima, seguindo o 
calendário a seguir.

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
PERMANENTE

A aplicação da primeira 
dose para pessoas de 55 a 59 
anos com deficiência perma-
nente e que recebem o Bene-
fício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC) 
começou na quinta e termina 
nesta sexta-feira, 14 de maio, 
no Centro de Reabilitação do 
município, na via Conselheiro 
Antônio Prado, nº 1365, pró-
ximo a UPA e ao shopping. A 
imunização acontece das 8 às 
13 horas. Para tomar a vacina, 
as pessoas devem levar um 
documento com foto, o CPF, 
comprovante de residência e 
cópia do comprovante de re-
cebimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
Pessoas acamadas devem 
agendar a vacinação pelo tele-
fone: (17) 98210-2221.

PESSOAS 
TRANSPLANTADAS
A aplicação para pessoas 

transplantadas entre 18 e 59 
anos será feita nesta sexta-fei-
ra, 14 de maio, entre 13 e 17 
horas. A imunização será feita 
no Centro de Reabilitação, na 
Via Conselheiro Antônio Pra-
do, nº 1365. Será necessária 
a apresentação de documen-
to com foto, do CPF, de um 
comprovante de residência e 
documentos que comprovem 
a situação do transplante. Pes-
soas acamadas devem agen-
dar a vacinação pelo telefone: 
(17) 98210-2221.

Governo Paula Lemos promove vacinação 
de novos grupos contra a Covid-19

71% dos bares e restaurantes estão endividados
Desse total, 79% devem para bancos, 54% estão com impostos em atraso e 66% 

das empresas não têm mais recursos para sobreviver em caso de novas restrições
A nova pesquisa da série 

Covid-19, realizada pela Asso-
ciação Nacional de Restauran-
tes (ANR), em parceria com a 
consultoria Galunion, especia-
lizada no mercado food servi-
ce, e com o Instituto Foodser-
vice Brasil (IFB), mostra um 
alto nível de endividamento 
das empresas do setor na pan-
demia: 71% dos bares e res-
taurantes afirmam ter dívidas. 
Desse total, 79% devem para 
bancos, 54% estão com im-
postos em atraso e 37% têm 
débitos com fornecedores. A 
pesquisa, feita entre 9 de abril 
e 5 de maio, contou com 650 
empresas de diversos perfis - 
de redes a independentes - de 
todos os estados brasileiros.

Dos empreendimentos ou-
vidos, 29,2% têm dívidas totais 
que representam de 1 a 3 meses 
de faturamento mensal médio 
de 2020. Mas a maioria está em 
pior situação: 28,1% afirmam 
que o endividamento represen-
ta de 4 a 6 meses da receita, e 
15% que sobe para 7 a 12 me-
ses. 19,4% do total têm dívidas 
que representam mais de um 
ano de faturamento e apenas 

8,3% dizem que o total é menor 
que um mês da receita.

Outro dado alarmante para 
o setor é a quantidade de bares, 
restaurantes e similares que 
afirmaram não ter mais recur-
sos para funcionar em casos de 
novas restrições ou lockdown: 
66% afirmam que o capital de 
giro não dura mais de 30 dias. 
A pesquisa também apontou 
que desde o início da pande-
mia 64% promoveram demis-
sões. Na média, 21% dos co-
laboradores foram desligados.

A pesquisa quis saber tam-
bém como foi o faturamento 
do mês de março de 2021 em 
comparação com o mesmo 
mês em 2019, quando ainda 
não havia pandemia. 40% ti-
veram queda acima de 51% 
e outros 22% apontaram que 
houve diminuição de fatura-
mento entre 26% e 50%.

PROGRAMAS 
DE APOIO

O uso do Programa Emer-
gencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda (BEm) caiu 
entre bares e restaurantes. Há 
um ano, a pesquisa apontou 
que 76% fizeram uso da medi-

da que autoriza a suspensão de 
contratos e redução de jorna-
das. Hoje a adesão é de 48%.

Quando perguntadas sobre 
quais os tipos de ajuda con-
sideram fundamentais para 
enfrentar a crise, a imensa 
maioria das empresas (71%) 
apontou que o governo deveria 
criar uma linha de crédito es-
pecífica para o segmento, com 
alto prazo de carência. 57% 
também citaram a diminuição 
das taxas dos aplicativos de 
delivery como outro fator im-
portante no combate à crise.

O horário limitado de fun-
cionamento e as restrições de 
vagas para clientes foram apon-
tados por 41% como a principal 
dificuldade para o crescimento. 
28% citaram a falta de confian-
ça dos clientes para voltar a fre-
quentar bares e restaurantes na 
pandemia como o maior obstá-
culo na retomada. 

TENDÊNCIAS
A pesquisa revelou também 

um aumento no percentual das 
empresas que consideram a re-
dução do desperdício como a 
principal ação para aumentar 
as vendas - 66% em 2020 para 

75% agora.
O delivery também já atin-

ge um grande número de ba-
res e restaurantes no país: 86% 
afirmam ter o serviço. Entre as 
principais soluções utilizadas, 
uma delas chama a atenção: o 
WhatsApp. 70,5% dos entrevis-
tados dizem utilizar o aplicativo 
para seus serviços de entrega.

FUTURO
Bares e restaurantes ainda 

são muito cautelosos quando 
perguntados sobre perspecti-
vas de faturamento do próxi-
mo trimestre. 39% afirmaram 
que ainda não é possível fazer 
qualquer tipo de previsão, 
mas 34% acreditam em um 
pequeno crescimento e outros 
17%, mais otimistas, em uma 
expansão acentuada.

Em relação aos desafios da 
retomada, a questão do endivi-
damento voltou a aparecer com 
destaque. 70% consideram o ca-
pital de giro e as dívidas como 
principais desafios do ano. A 
rentabilidade do modelo de ne-
gócio (48%) e a mudança de 
hábitos do consumidor (47%) 
também são citadas como gran-
des desafios do segmento.

PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE 

HEMODIÁLISE
No início da próxima se-

mana, entre segunda e terça-
-feira, dias 17 e 18 de maio, 
acontece a vacinação de pes-
soas que fazem tratamento de 
hemodiálise. Dessa vez, a apli-
cação das doses acontece no 
próprio setor de diálise da San-
ta Casa, entre 8h e 16 horas. É 
importante que o público a ser 
vacinado apresente documento 

com foto, CPF, comprovante 
de residência e o comprovante 
de que é paciente e faz trata-
mento de hemodiálise.

VACINA CONTRA 
A FOME

Juntamente das ações de 
vacinação contra o Covid-19, 
segue a campanha de arrecada-
ção de comida “Vacina contra a 
Fome”. A proposta é que cada 
pessoa vacinada doe um quilo 
de alimento não perecível ou 
uma porção de ração animal, 

que serão repassados a famílias 
em situação de vulnerabilidade.

“A prefeitura tem feito to-
dos os esforços para vacinar as 
pessoas, conforme recebemos 
as vacinas do governo esta-
dual. Nosso empenho e nossa 
luta para o combate à prolife-
ração do Covid-19 é incessan-
te e incansável, pois coloca-
mos as pessoas no centro do 
nosso governo e cuidamos das 
pessoas com afeto e carinho,” 
afirma a prefeita Paula Lemos.
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Após a suspensão da va-
cinação de grávidas e puér-
peras em todo o estado de 
São Paulo, o governo paulis-
ta anunciou que a campanha 
será retomada na próxima 
segunda-feira (17).

A vacinação foi interrom-

pida após a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ter recomendado a 
suspensão imediata do uso 
da vacina AstraZeneca/Ox-
ford para gestantes.

A partir de segunda-fei-
ra (17), serão utilizadas so-

mente as vacinas CoronaVac 
e Pfizer/BioNtech para a 
imunização desse grupo. Se-
gundo o governo paulista, a 
expectativa é imunizar cerca 
de 100 mil grávidas ou puér-
peras com comorbidades do 
estado.

Seguindo todas as normas 
preventivas da Covid-19, a pre-
feita Paula Lemos, junto com a 
secretária de Habitação, Célia 
Rodrigues, entregou 24 regis-
tros imobiliários para os mora-
dores da Rua Porto Alegre, do 
bairro Santa Cecília, que sonha-
vam há mais de dez anos com a 
regularização do seu imóvel.

A matrícula de imóvel é um 
documento oficial, cedido pelo 
Cartório de Registros de Imóveis 
da cidade, que legaliza uma pro-
priedade até então irregular, de 
modo a garantir o direito à mo-
radia aos cidadãos beneficiados.

A emissão de atestado de 
regularização fundiária, rea-
lizado por meio da Secreta-
ria de Habitação, era um dos 
compromissos assumidos por 
Paula Lemos, antes mesmo de 

assumir a prefeitura.
A moradora Ernestina Ma-

ria da Silva, não conteve o 
choro de emoção ao receber o 
documento que oficiava a casa 
própria.  “Estávamos há anos 
esperando por essa conquista. 
Ter uma casa para falar que é 
minha é uma benção. Paula 
cumpriu tudo o que nos prome-
teu mesmo antes de ser eleita. 
Estou muito feliz”, declarou.

“Dia 8 de maio de 2021 
vai ficar registrado, pois é um 
dia onde muita luta e sonhos 
foram concretizados. Saber 
que meus filhos terão ampa-
ro no futuro, ter uma casa. A 
emoção é tão grande, só tenho 
a agradecer a Deus por essa 
alegria que eu e minha família 
estamos vivendo hoje” disse a 
moradora Wellida Caires.

A moradora Ana Lúcia da 
Silva, sabendo da devoção da 
prefeita pela Sagrada Família, 
fez questão de recepcioná-la 
com a imagem em mãos como 
forma de agradecimento. “Mi-
nha mãe sempre me disse para 
ter fé que um dia a benção che-
garia. E chegou. Hoje o meu 
sonho foi realizado, sou muito 
grata à prefeita Paula Lemos por 
nos proporcionar tamanha ale-
gria a toda minha família. Que 
Deus a abençoe imensamente”.

De acordo com a prefeita é 
um avanço importante na ques-
tão da regularização fundiária. 
“A nossa felicidade é imensa. 
Essas famílias precisavam de 
tranquilidade em relação ao teto 
em que moram e cabe a nós, do 
poder público, agir para o bem 
social”, ressaltou Paula Lemos.

A Stone, empresa de tec-
nologia em serviços financei-
ros, tem novas oportunidades 
de emprego abertas em Barre-
tos. Pessoas interessadas em 
transformar o setor de meios 
de pagamentos podem se ins-
crever pelo link http://grnh.
se/9e54370e3us

Não há data limite para rea-
lizar a inscrição no portal. As 
vagas contam com salário fixo 
+ variável relacionada ao cum-
primento de metas. Além disso, 
a empresa oferece vale alimen-

tação e refeição, vale transpor-
te, seguro saúde e odontoló-
gico, seguro de vida, auxílio 
creche e auxílio academia.

“Nosso modelo de atuação 
é diferenciado, pois sabemos 
que o Brasil vai muito além dos 
grandes centros. Apoiamos em-
preendedores espalhados por 
todo o país e, por isso, precisa-
mos reforçar ainda mais nossos 
times locais próprios para aten-
der com excelência todos os 
nossos clientes”, diz Augusto 
Lins, presidente da Stone.

Diante do cenário de pan-
demia e seguindo todas as 
normas de segurança, a Stone 
está conduzindo os processos 
seletivos de forma 100% re-
mota para garantir a saúde dos 
candidatos e dos recrutadores. 
O processo de contratação in-
clui testes on-line e entrevis-
tas por videoconferência.

Além dessas oportuni-
dades, a empresa tem vagas 
abertas em outras cidades e 
áreas, todas listadas no portal 
Jornada Stone .

Em sua circular distribuída 
na última terça-feira (11), o 
bispo diocesano de Barretos, 
dom Milton Kenan Júnior, 
apresenta novas explicações 
sobre temas voltados a um 
“enfoque mais positivo para 
famílias e jovens que se pre-
param para o matrimônio”.

“Vivemos um tempo em que 
vemos uma “decadência cultu-
ral” que não valoriza o amor e 
a doação. Um tempo da “cultura 
do provisório”, ou seja, a rapi-
dez com que as pessoas passam 
de uma relação afetiva para ou-
tra.  Algo como se dá nas redes 
sociais, onde conectamos ou 
desconectamos conforme nos-
sos interesses e gostos.

É uma época onde o compro-
misso permanente gera medo, 
onde há uma obsessão pelo tem-
po livre, quando as relações se 
medem pelo custo e benefício; 
onde com facilidade transferi-
mos para as relações pessoais a 
relação que mantemos com os 
objetos e o meio ambiente, onde 
tudo é descartável.

Em tempo de pandemia, 
como diz Francisco, ficam 
mais visíveis ainda as nossas 
fraquezas, os nossos interes-
ses; e particularmente mais 
fragilizadas nossas famílias, 
que sofrem não só com a ra-
pidez do vírus que atinge seus 
membros, mas também com a 
morte solitária daqueles que 
amam, e a impossibilidade de 
se despedirem deles.

É preciso também consi-
derar que, em razão da pande-
mia, há um aumento expressi-
vo de famílias abaixo da linha 
de pobreza, sem condições 
de manterem seus compro-
missos, obrigadas a deixarem 
suas casas por não poderem 
arcar com o aluguel e se aloja-

Paula Lemos entrega certidões 
imobiliárias aos moradores da Rua 

Porto Alegre do bairro Santa Cecília

Stone abre vagas de emprego em Barretos
Fintech de soluções financeiras busca talentos 

para integrar seu time comercial na cidade paulista

Vacinação de grávidas e 
puérperas será retomada na próxima 

segunda-feira  em São Paulo

Bispo diocesano fala de “enfoque mais positivo para 
famílias e jovens que se preparam para o matrimônio”

rem nas áreas mais miseráveis 
de nossas cidades.

Diante deste horizonte, o 
Papa nos convida a imitar o 
Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-
37), a nos tornarmos uma Igreja 
que cuida do que é frágil.

 “Nestes momentos em que 
tudo parece diluir-se e perder 
consistência, faz-nos bem in-
vocar a solidez, que deriva 
do fato de nos sabermos res-
ponsáveis pela fragilidade dos 
outros na procura dum destino 
comum. A solidariedade mani-
festa-se concretamente no ser-
viço, que pode assumir formas 
muito variadas de cuidar dos 
outros. O serviço é, em gran-
de parte, cuidar da fragilida-
de. Servir significa cuidar dos 
frágeis das nossas famílias, 
da nossa sociedade, do nosso 
povo” (Fratelli Tutti n. 115).

Quando Francisco refere-
-se a uma “pastoral positiva”, 
ele fala da importância de va-
lorizar os pequenos gestos, a 
história de cada família ou de 
cada casal que se prepara para 
o matrimônio, procurando 
descobrir nela a presença san-
tificadora do Espírito Santo, a 
ação de Deus que age na vida 
de todos os seus filhos e filhas.

Para que a nossa pastoral 
com as famílias seja positiva, é 
preciso que ela seja acolhedora, 
capaz de acompanhar, discernir 
e integrar; passarmos de uma 
postura de ataque ao mundo, 
para oferecer uma mensagem 
que seja um reflexo claro da 
pregação e das atitudes de Je-
sus, o qual, ao mesmo tempo 
em que propunha um ideal exi-
gente, não perdia jamais a pro-
ximidade compassiva às pes-
soas frágeis como a samaritana 
ou a mulher adúltera.

Por isso, será importante 

oferecermos espaços de apoio 
e aconselhamento sobre ques-
tões relacionadas com o cres-
cimento do amor, a superação 
dos conflitos e a educação dos 
filhos; através de casais dis-
postos a ouvir, acompanhar e 
ajudar aqueles casais e famí-
lias que se encontram numa 
situação mais vulnerável.

Ao mesmo tempo devemos 
unir à solidariedade o compro-
misso de apresentar aos jovens, 
a começar dos próprios lares 
cristãos, a beleza do amor ma-
trimonial. Com certeza é o tes-
temunho dos pais que levarão os 
filhos a compreenderem a bele-
za do matrimônio, que não apri-
siona, mas liberta, que às vezes 
é exigente mas, por outro lado, 
dá solidez à vida de uma família.

Num mundo com tantos 
desafios, encontramos tam-
bém possibilidades, oportu-
nidade de nos reinventar para 
tornar a proposta de amor do 
Evangelho mais atraente e 
cativante, onde o matrimônio 
surge mais como um cami-
nho dinâmico de crescimento 
e realização do que como um 
fardo a carregar a vida inteira.

Que a Sagrada Família de 
Nazaré continue a nos inspi-
rar e ajudar a tornar nossos 
lares “lugares de comunhão 
e cenáculos de oração, autên-
ticas escolas do Evangelho e 
pequenas igrejas domésticas”.
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A organização do Festival João Rock anunciou que a 19ª edição do evento, agendada previamente para 
junho deste ano em Ribeirão Preto, foi adiada em função da pandemia. Os organizadores informam ainda 
que acompanham a evolução do cenário da pandemia nas próximas semanas para definir uma nova data. “O 
melhor momento vai chegar e estaremos prontos para realizar um festival ainda mais especial, com grandes 
nomes da música nacional. Será o reencontro de todos”, disse Luit Marques, um dos organizadores do evento.

INGRESSOS
Os ingressos já vendidos anteriormente para o festival, assim como os que continuam à venda 

pelo site oficial, serão válidos para a nova data, seguindo as regras da lei. 14.046/2020.

O Unifeb (Centro Universi-
tário da Fundação Educacional 
de Barretos) vai promover a 
VII Mostra de Arte e Movi-
mento, que ocorre no próximo 
dia 10 de junho, às 19h30, e 
pretende misturar dança, tea-
tro, música e canto com apre-
sentações diversas conectando 
pessoas a diferentes culturas. 

A Mostra de Arte e Mo-
vimento é organizada pelo 
curso de Educação Física e o 
formato desta edição será iné-
dita, com transmissão total-
mente virtual por meio da pla-
taforma YouTube. Neste ano, 
a inspiração do evento são as 
challenges que estão fazendo 
muito sucesso nas platafor-
mas online de vídeos.  

De acordo com a organi-
zadora do evento, professora 
Priscilla Nogueira Benedetti, 
a Mostra de Arte e Movimen-
to tem o objetivo de fomentar 
a educação por meio da arte.

“Unindo dança, teatro, mú-
sica e canto, buscamos que 
mais pessoas conheçam essas 

Curso de Educação Física organiza 
VII Mostra de Arte e Movimento

O evento mistura dança, teatro, música e canto com 
apresentações diversas conectando pessoas a diferentes culturas

práticas. Esperamos que nos-
sas apresentações consigam 
transmitir todas as mensagens 
através de suas culturas conec-
tando as pessoas”, destacou. 

O evento é aberto para toda 
a comunidade e qualquer pessoa 
que queira apresentar sua arte 
pode participar. As inscrições 
já estão abertas e devem ser fei-
tas por meio de um formulário 
disponível no link bit.ly/Arte-
-Movimento. “Deixe seu talento 
falar mais alto e participe”, enfa-
tizou a organizadora. 

Priscila Benedetti ressalta 
que tem grandes expectativas 

em relação a esta edição da 
Mostra de Arte e Movimento, 
porque a maioria dos eventos 
culturais estão sendo realizados 
virtualmente. “Vai ser um desa-
fio muito importante e estamos 
preparando tudo para que o 
evento seja incrível”, reforçou. 

Em relação às edições ante-
riores, a organizadora lembra 
do quanto os encerramentos 
eram marcantes. “Foram mo-
mentos onde os participantes 
se reuniam para comemorarem 
todo o sucesso do esforço apli-
cado durante tantos ensaios e 
preparações”, contou.

Festival João Rock anuncia 
adiamento em função da pandemia


