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R$  20,14
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R$  4,094
Dólar Comercial Venda R$  4,094

Cotações 
FinanCeiras

Ação Social distribuiu 3.500 panetones 
para crianças em diversos bairros

O sindicalista e ex-presidente da Câmara Municipal, Luiz Anastácio Paçoca, realizou em mais um 
ano, a tradicional distribuição de panetones para as crianças em vários bairros de Barretos, dentre 
eles, Predinhos Luiz Spina e Newton Siqueira Sopa, Ibirapuera, Zequinha Amêndola, Santa Cecília 
e Distrito do Ibitu. Segundo Paçoca, o objetivo desta ação foi presentear as crianças com 3.500 
panetones. “Vamos continuar realizando nossas ações sociais, agradando milhares de crianças 
em diversos bairros da cidade”, revelou Paçoca.

Os vereadores aprovaram 
durante a sessão extraordinária 
desta sexta (20), o projeto de 
autoria do Executivo, que institui 
o “Programa Cívico-Militar na 
Educação” nas escolas públicas 
municipais, em parceria com a 
Polícia Militar e Corpo de Bom-
beiros. De acordo com o projeto, 
a parceria será por intermédio 
de ações conjuntas, “a fim de 
proporcionar uma educação de 
qualidade, bem como construir 
estratégias voltadas ao enfrenta-
mento da violência no ambiente 
escolar, para promoção de uma 
cultura de paz, incentivo à disci-
plina e o pleno exercício da cida-
dania”. O programa vai começar 
com unidades pilotos nas escolas 
municipais “Dorothóvio do Nasci-
mento” e “Giuseppe Carnimeo”. 
O projeto destaca, ainda, que a 
atuação da Polícia Militar será na 
gestão disciplinar, por meio de 
militares da ativa e da reserva, 
cabendo à unidade escolar a 
gestão administrativa e a peda-
gógica. Uma emenda apresentada 
pelo vereador Leandro Anastácio 
(Solidariedade), aprovada por 
unanimidade, prevê a contratação 
de instrutores oficiais por meio de 
concurso, com qualificação peda-
gógica, para atuarem nas escolas 
por 30 horas semanais.PÁGINA 03

PÁGINA 03

A secretária mu-
nicipal de Habitação 
de Barretos, Rose de 
Araujo, participou 
da cerimônia de as-
sinatura do convênio 
do Programa Vida 
Longa firmado com 
o município, que pre-
vê a construção de 
28 unidades habita-
cionais em parceria 
com a CDHU. Ela 
estava acompanha-
da do secretário de 
Estado da Habitação, Flávio Amary, e o presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Reinaldo 
Iapequino. O valor do convênio é de R$ 3.177.490,43 e o conjunto 
habitacional é projetado especialmente para atender as necessidades 
de idosos em situação de vulnerabilidade, com 60 anos ou mais, e 
que vivem preferencialmente sozinhos. 

A Câmara Municipal re-
alizou nesta sexta-feira (20), 
sessão extraordinária com o 
objetivo de analisar e votar 21 
projetos. Dentre eles, o projeto 
que dispõe sobre a reestrutura-
ção administrativa e institui o 
novo plano de carreiras, cargos 
e salários do SAAE, principal-
mente dos servidores da base 
operacional da autarquia.

De forma mais simplifica-
da, o projeto altera o padrão 
de vencimentos dos salários 
de 148 (cerca de 80%) servi-
dores da autarquia. “O projeto 
é muito bom, pois oferece uma 
diferença salarial muito boa, 
principalmente, para quem 
trabalha nas ruas, cavando bu-

racos e realizando outras ativi-
dades pesadas, para atender as 
necessidades da população”, 
disse a superintendente do 
SAAE, Elaine Gomes.

Uma emenda apresentada 
pelo vereador Leandro Anastá-
cio, do partido Solidariedade, 
garantiu que os servidores da 
autarquia possam incorporar 
todas as gratificações que 
possuem direito. 

O projeto visa uma me-
lhor divisão administrativa e 
organizacional das atividades 
do SAAEB, diminuindo se-
tores, otimizando atividades, 
incluindo atribuições em car-
gos, evitando assim possíveis 
desvios de funções.

Os eleitores de Barretos e 
Colômbia, cadastrados na 21ª 
Zona Eleitoral, que não conse-
guiram realizar a biometria terão 
os títulos eleitorais cancelados 
pela Justiça Eleitoral. Porém, 
os títulos eleitorais poderão ser 
regularizados a partir de 7 de ja-
neiro até o final de abril de 2020.

A informação passada pelo 
TRE-SP foi confirmada por 
Alessandra Tamarozi, chefe do 
Cartório Eleitoral de Barretos, 
que registrou movimento acima 
do normal no último dia para 
realização da biometria, na úl-
tima quinta-feira (19). O índice 
de biometria dos eleitores de 
Barretos deve atingir no máxi-
mo 85% do total de eleitores do 
município, após o fechamento 
dos trabalhos ser oficializado 
pela Justiça Eleitoral. 

Para regularizar o título 
cancelado, o eleitor pode agen-

Título eleitoral cancelado 
pode ser regularizado a 
partir de 7 de janeiro

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Empresários pretendem gerar mil 
novos empregos no Distrito Industrial

O prefeito Guilherme 
Ávila manteve reunião na 
última quinta-feira (19), com 
mais de 30 empresários que 
receberam doações de áreas 
no Distrito Industrial II.

Segundo o secretário muni-
cipal de Indústria, Comércio e 
Emprego, Fernando Carvalho, 
a expectativa é gerar cerca de 
mil empregos com todos os 
investimentos que os empre-
sários programaram em seus 
projetos de pedido de área.

“Fizemos um trabalho de 

Câmara  aprova novo plano de carreira 
para servidores da base operacional do SAAE
Emenda do vereador Leandro Anastácio (Solidariedade) beneficia servidores da autarquia

verificação dos empresários que 
realmente têm condições de in-
vestir nessas áreas. Tudo isso para 

que a cidade possa crescer com 
essas empresas, gerar novos em-
pregos e movimentar a economia. 

Todo mundo ganha”, explicou o 
prefeito Guilherme Ávila.

Projeto institui 
programa 

cívico-militar 
nas escolas 
municipais 
de Barretos

Secretária de Habitação assina 
convênio para a construção de 28 

residências para idosos em Barretos

Bolsonaro questiona 
sexualidade de jornalista

As declarações foram dadas em uma entrevista tensa 
na frente do Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-
feira (20). Bolsonaro questionou a sexualidade do profis-
sional de imprensa: “Você tem uma cara de homossexual 
terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual”.

dar seu atendimento pelo site 
do TRE-SP ou ir diretamente 
no Cartório Eleitoral, que fica 
localizado na avenida 15 entre 
ruas 18 e 20, número 749. 
Os documentos exigidos são 
comprovante de endereço, 
documento de identificação e 
título eleitoral, se tiver.

No mês de janeiro, o cartório 
vai funcionar das 12 às 17 horas 
e, de fevereiro até o final de abril, 
o horário será das 12 às 18 horas.
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Após muita especulação de 
pseudo-especialistas, de políti-
cos oportunistas e de ativistas 
travestidos de defensores de 
direitos humanos, os fatos come-
çam a ser devidamente esclareci-
dos na tragédia de Paraisópolis.

Laudos recentemente di-
vulgados pela imprensa mos-
tram que os nove jovens que 
morreram tinham ferimentos 
que correspondem ao descrito 
inicialmente, ou seja, foram 
pisoteados pela multidão – e 
não agredidos covardemente 
pelos policiais militares, como 
muitos dos indivíduos citados 
anteriormente desejavam.

Os laudos mostram, ainda, 
que tinham ingerido drogas. 
Alguns deles haviam ingerido 
álcool – inclusive os menores de 
idade – outros consumiram coca-
ína, lança-perfume e anfetaminas.

O álcool tem sua venda proi-
bida para menores de 18 anos 
(ECA Art. 81), e gera descontrole 
emocional e indisposição mental, 
além de sonolência, falta de coor-
denação motora e até desmaios, 
conforme ensina o Capitão Lu-
ciano Quemello Borges, em sua 
obra “Drogas Recreativas”.

Já o loló, ou lança-perfume, 
é uma droga proibida, produzida 
à base de éter e clorofórmio, que 
causa alucinações, impulsivi-
dade, agressividade, confusão 
e perda do autocontrole. A co-
caína, amplamente conhecida e 
acessível nos pancadões – a PM 
apreendeu mais de 6 toneladas 
dessa droga ao longo de 2018 e 
2019 nas operações no entorno 
dos bailes funk – e a anfetamina, 
levam a um estado de euforia, 
causando também agressivi-
dade, agitação e paranoia, de 
acordo com Borges.

Junte esses dados à infor-

O que nos parece é que há 
um encantamento paralisante 
que envolve a chamada in-
dústria 4.0 e as novas relações 
de trabalho pelo Judiciário 
Trabalhista

O surgimento da Justiça 
do Trabalho  como órgão do 
Poder Judiciário ocorreu  em 
1946 por meio do  Decreto-Lei 
9.797/1946 , do Presidente Eu-
rico Gaspar Dutra. A estrutura 
atual envolve juízes de 1ª ins-
tância, tribunais regionais e o 
Tribunal Superior do Trabalho.

Mas as coisas não andam 
bem na seara trabalhista. Dois 
fatos recentes demonstram 
claramente a crise de identi-
dade que se abateu sobre essa 
justiça especializada.

O primeiro deles foi a de-
claração da recém nomeada  
presidente do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), mi-
nistra Maria Cristina Peduzzi, 
afirmando em entrevista que a 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) “precisa de muita 
atualização ainda”.

Declarou que a “reforma 
trabalhista” foi tímida e que o 
programa verde amarelo desti-
na-se tão somente ao primeiro 
emprego. A ministra sustentou 
que a revolução tecnológica 
demanda atualizações da le-
gislação trabalhista.

A resposta à Ministra veio por 
meio de um Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) proposto 
exatamente pelo Partido Soli-
dariedade de Paulinho da Força 
Sindical. Talvez um desagravo.

O que nos parece é que há 
um encantamento paralisante 
que envolve a chamada in-

Eleita para presidir o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), a 
ministra Maria Cristina Peduzzi sur-
preendeu muitos trabalhadores ao 
defender a revisão das leis trabalhis-
tas, inclusive com a regulamentação 
do trabalho aos domingos. Por isso, 
virou alvo de críticas em sindicatos 
e até no Congresso Nacional. 

O deputado e ex-sindicalista 
Paulinho da Força (Solidarieda-
de-SP) está propondo até o fim 
do TST por conta disso. E ele já 
começou a recolher as assinatu-
ras que precisa para apresentar 
essa proposta de emenda à 
Constituição (PEC).

Ex-presidente da Força Sin-
dical, Paulinho da Força elabo-
rou essa proposta assim que os 
posicionamentos de Maria Cis-
tina Peduzzi vieram à tona, com 
a publicação na última segunda-
feira (16) de uma entrevista na 
Folha de São Paulo em que a 
ministra classificou como tímida 
a reforma trabalhista aprovada 
no governo Temer e defendeu 
uma nova revisão da CLT [Con-
solidação das Leis de Trabalho]. 

E ele garante que terá o apoio 
necessário para protocolar a 
PEC. O pedido precisa do apoio 
de 1/3 da Câmara, isto é, de 171 
deputados para ser apresentado e 
já começou a receber assinaturas 
na mesma segunda-feira.

"Vou apresentar no começo de 
fevereiro a proposta de acabar com 
o TST porque a presidente do TST 
virou uma representante do setor 
patronal. Se a última instância da 

O fim do ano se aproxima e 
com ele as celebrações: Natal 
e Réveillon. Além de reunir 
família e amigos, essa época 
também é marcada pela grande 
quantidade de comidas e bebi-
das gostosas. A única coisa que 
não dá para abrir mão, contu-
do, é a sua saúde bucal, que 
pode ser prejudicada por essa 
alimentação não tão equilibra-
da. Confira alguns cuidados

1) Caso você use apare-
lho, tenha atenção com cer-
tos alimentos: Nozes e casta-
nhas são muito comuns tanto 
no Natal quanto no Ano Novo, 
mas podem ser um problema 
sério para o seu aparelho. 
Caso não tenha como resistir, 
elas precisam ser mastigadas 
com cuidado e em pedaços 
pequenos.

2) Rabanada, panetone, 
chocotone: Natal é sinônimo 
de comidas boas e os doces 
costumam ser um ponto alto 
nessa lista. Panetone, choco-
tone, rabanada, fora as sobre-
mesas. Você não precisa deixar 

Quem precisa do Tribunal 
Superior do Trabalho?

cássio Faeddo
Advogado. Mestre em Direitos 

Fundamentais, MBA em Relações 
Internacionais - FGV SP

dústria 4.0 e as novas relações 
de trabalho pelo Judiciário 
Trabalhista, mas o trabalho nos 
moldes da CLT, o emprego su-
bordinado, clássico, ainda exis-
te no mundo expressivamente. 
Só não moram mais aqui.

O que ocorreu, na ver-
dade, foi a migração maciça 
dos postos de emprego para 
a Ásia,  em compasso com a 
desindustrialização do Brasil. 
Emprego clássico existe no 
mundo,  porém o que restou 
ao Brasil foram as sobras de 
trabalhos precarizados, in-
termediados, remediados, na 
forma de prestação de serviços 
por trabalhadores urbanos não 
especializados.

Mas é claro que ainda há 
indústria, empregos e trabalho 
subordinado no Brasil. Que 
não se generalize em prejuízo 
a quem ainda tem emprego.

O trabalho intermediado 
por aplicativos é uma realida-
de, mas não é um enigma da 
esfinge. Se não é relação de 
emprego clássica, é relação de 
trabalho que envolve a neces-
sidade de alguma legislação 
fora da CLT, mas cabe ao Con-
gresso estudar o tema, como 
limitação de jornada, seguros 
e intervalos, principalmente.

A CLT, que não é mais aque-
le instrumento protetivo do tra-
balhador assalariado desde 2017 
com a “reforma”, e trata apenas 
da relação de emprego. Outras 
relações de trabalho podem ser 
encontradas, por exemplo, na 
legislação civil.

Ao contrário do que afirma 
a Ministra Peduzzi, o progra-
ma verde amarelo, traz em 

seu corpo mudanças que estão 
longe de serem apenas para o 
primeiro emprego.

Por fim, não há nada mais que 
se alterar nesse Frankstein que 
tornou-se nossa retalhada CLT.

A utopia de unificação de 
entendimento jurisprudencial 
por tribunais regionais condu-
ziu a criação de tribunais como 
o TST, com enorme estrutura, 
de difícil acesso processual, 
pois diversos filtros proces-
suais foram criados. Por isso, 
nos resta uma pergunta: por 
que perseguir uma unificação 
de entendimento? Em especial 
de casos trabalhistas de traba-
lhadores de baixos salários em 
sua maioria.

Por que manter um Tribu-
nal onde alguns dos últimos 
presidentes demonstram es-
tranhamento com a causa dos 
trabalhadores, e possuem uma 
visão deslumbrada com as 
chamadas “novas relações de 
trabalho” quando se sabe que 
a condução da economia brasi-
leira foi e é a causadora da fuga 
dos empregos dos brasileiros?

Resta refletirmos.

Festas de fim do ano
de comê-los, é claro. Mas não 
esqueça de fazer a higiene 
bucal depois. Isso é essencial 
para evitar problemas.

3) Invista nas uvas passas, 
aliadas da higiene bucal: As 
festas de fim de ano trazem 
aquela famosa discussão: co-
locar ou não passas na comi-
da? Temos uma boa notícia: 
existem pesquisas que mos-
tram que as uvas passas sem 
semente são aliadas da higiene 
bucal. Isso acontece porque 
elas protegem o dente do acú-
mulo de placa, além de atuar 
na prevenção de bactérias que 
provocam cárie e doenças pe-
riodontais.

4) Não vá dormir sem es-
covar os dentes: Nas festas de 
fim de ano faz parte da tradição 
ficar acordado até tarde. Quan-
do a noite termina, se jogar 
direto na cama e dormir pode 
ser uma tentação. Mas não 
se deixe levar pela preguiça. 
Durante a noite, a nossa boca 
fica mais seca, o que aumenta 
a chance das bactérias se pro-

liferarem. Ou seja: as chances 
de cárie, problemas gengivais 
e mau hálito são enormes.

5) Não exagere no vinho: 
O vinho é uma bebida clássi-
ca durante as comemorações 
natalinas. Além de saboroso, 
ele traz até mesmo alguns 
benefícios para a saúde, mas 
é preciso ter atenção quando 
se trata de saúde bucal. Por 
causa da sua coloração, o 
vinho tinto se consumido em 
excesso pode manchar os den-
tes. Atenção redobradas, inclu-
sive, para quem está realizado 
clareamento dental, ok? Além 
disso, tanto o vinho quando o 
champanhe e outras bebidas 
alcoólicas podem provocar a 
erosão dentária. 

Paraisópolis: esclarecendo os fatos
mação de que todos os mortos 
eram de fora da comunidade e 
pode-se chegar ao seguinte qua-
dro: jovens que não conheciam 
a comunidade e seus labirintos, 
confusos pela ingestão de dro-
gas, são colhidos por uma mul-
tidão que se desloca de forma 
desordenada e descontrolada, e 
acabam mortos pisoteados por 
essa mesma multidão.

O foco até agora busca in-
vestigar o que causou o des-
locamento da multidão. É um 
caminho. O mais fácil, pois os 
policiais militares que ali esta-
vam por força de sua missão 
constitucional de preservar a 
ordem pública apresentaram 
suas versões – sempre contes-
tadas pelos indivíduos citados 
no primeiro parágrafo – e escla-
receram com um certo grau de 
acuidade, o ocorrido.

O caminho mais difícil, e por 
isso evitado por quase todos, é 
o de descobrir por que aquelas 
pessoas estavam reunidas na 
comunidade, sem que houves-
se um mínimo de fiscalização 
por parte da subprefeitura. Ou 
descobrir por que um baile que 
ocorre há 10 anos não sofreu ne-
nhum tipo de ação por parte do 
Ministério Público. Ou ainda, 
descobrir por que o Conselho 
Tutelar não estava fiscalizando 
a presença de menores de ida-
de desacompanhados naquele 
evento. Ou saber por que o 
CONDEPE não cumpriu o seu 
papel de exigir providências 
diante de um quadro que já se 
desenrola há mais de 10 anos.

Por uma questão de empatia, 
vou poupar os pais de sua parcela 
de responsabilidade, até porque, 
as notícias preliminares já davam 
conta que muitos jovens haviam 
se dirigido àquele local sem a 

anuência e ciência daqueles.
O Governo está oscilando em 

suas manifestações, perdido en-
tre dar explicações aos pais, aos 
pseudo-especialistas, aos líderes 
comunitários de Paraisópolis 
e aos ativistas travestidos de 
defensores de direitos humanos, 
e proteger seus policiais de um 
linchamento público traiçoeiro 
e inoportuno – especialmente 
para a imagem de um governo 
dedicado à segurança pública. 
No meio de tudo isso, estão os 
demais policiais militares, que 
continuam a exercer seus papéis 
de defesa da sociedade – com o 
sacrifício da própria vida – mas 
que sofrem, por tabela, toda a 
pressão que uma ocorrência pode 
trazer para a Instituição.

E assim vamos vivendo 
mais uma crise em que a Polícia 
Militar é vítima da omissão das 
demais instituições de Estado, 
com o afastamento de 32 poli-
ciais militares, por orientação do 
governador - quase uma conde-
nação antecipada - prejudican-
do ainda mais o policiamento 
naquela região. E a PM vai 
sobreviver? É claro, pois ainda 
é a única garantia para a ordem 
pública no Brasil, a última bar-
reira entre o bem e o mal!

ernesto puglia neto
Coronel da Reserva da Polícia 
Militar de SP; Secretário-geral 

da Associação dos Oficiais 
Militares do Estado de São 

Paulo em Defesa da Polícia 
Militar (DEFENDA PM)

Paulinho da Força propõe fim do 
Tribunal Superior do Trabalho

Justiça do Trabalho é representante 
do patronato, não precisa mais ter 
terceira instância", argumentou 
Paulinho da Força, dizendo que 
até 400 deputados podem votar a 
favor da proposta.

"Entendemos que o TST se 
tornou inócuo, parcial e sem pro-
tagonismo para discutir e deliberar 
temas relativos ao mundo do traba-
lho. As declarações da ministra nos 
dão uma clara noção de que seu 
pensamento social ainda é binário, 
ou seja, existe em sua ótica apenas 
a casa-grande e a senzala", acres-
centou, em nota, a presidência do 
Solidariedade na Câmara, que é 
comandada por Paulinho da Força.

A nota ainda defende que a 
Justiça do Trabalho e o debate 
sobre a reforma da estrutura 
sindical deve visar "ao aper-
feiçoamento e à modernização 
dos mecanismos de defesa e 
promoção dos direitos sindicais 
e trabalhistas, da representativi-
dade e democratização das orga-
nizações sindicais, ao estímulo 
e à valorização da negociação 
coletiva e fortalecimento das 
entidades sindicais".

SeguNda INStâNCIa
Paulinho da Força disse 

que o debate sobre o fim do 
Tribunal Superior do Trabalho 
ainda ganha força por conta 
do movimento que busca a 
retomada da prisão em segunda 
instância. Ele explicou que, na 
Justiça do Trabalho, o TST re-
presenta a terceira instância do 
julgamento. Por isso, poderia 

ser extinto seguindo a lógica da 
prisão em segunda instância. 
"Vamos aproveitar essa onda. 
Se é pra tudo acabar na segunda 
instância, a justiça trabalhista 
também deve acabar", afirmou.

O deputado ainda disse que 
a medida pode dar mais celeri-
dade aos processos trabalhistas. 
"Na Justiça do Trabalho, o 
TST é uma coisa que só adia 
e procrastina o julgamento. O 
julgamento poderia ser mais 
ágil se terminasse na segunda 
instância", reclamou.

Ele admitiu, porém, que a 
proposta de acabar com o TST 
pode incitar outros parlamenta-
res, mais alinhados aos interes-
ses patronais, a apresentarem 
emendas que proponham o fim 
geral da Justiça do Trabalho, o 
que não é a sua vontade. Por 
isso, se for de fato apresentada 
em fevereiro, a PEC de Paulinho 
da Força promete gerar muita 
discussão na Câmara. (do CON-
gReSSO eM FOCO - Foto: 
Pedro Ladeira/Folhapress)



3 Barretos, 21 de dezembro de 2019 Jornal o PoVo

A secretária municipal de 
Habitação de Barretos, Rose de 
Araujo, participou da cerimônia 
de assinatura do convênio do Pro-
grama Vida Longa firmado com o 
município, que prevê a construção 
de 28 unidades habitacionais em 
parceria com a CDHU.

O valor do convênio é de R$ 
3.177.490,43 e o conjunto habita-
cional é projetado especialmente 
para atender as necessidades de 
idosos em situação de vulnerabili-
dade, com 60 anos ou mais, e que 
vivem preferencialmente sozinhos. 

O Vida Longa integra a po-
lítica habitacional do Estado e 
tem caráter protetivo.

“Os imóveis são projetados 
segundo parâmetros de acessibili-
dade do Desenho Universal, que 
estabelecem um conceito arqui-
tetônico adaptável para permitir 
facilidade no uso da moradia por 
qualquer indivíduo com dificuldade 
de locomoção, temporária ou per-
manente”, comentou Rose Araujo. 

No caso de Barretos, o con-
junto habitacional terá unidades 
de 28 m² de área privativa cada, 
distribuídos em cozinha, sala de 
estar e dormitório conjugado, 
banheiro e área de serviço. 

Constam no projeto itens de 
segurança e acessibilidade, como 
barras de apoio, pias e louças 
sanitárias em altura adequada, 
portas e corredores mais largos, 
interruptores em quantidade e 
altura ideais, alarmes de emer-
gência sonoros e luminosos, piso 
antiderrapante, entre outros. 

Recursos de acessibilidade 
também serão instalados nas 
áreas comuns para facilitar a 
locomoção e dar segurança e 
conforto ao idoso.

Bolsonaro compara Flávio a neymar 
e questiona sexualidade de jornalista

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) comparou nesta 
sexta-feira (20) seu filho e sena-
dor, Flávio Bolsonaro (sem par-
tido-RJ), ao jogador de futebol 
Neymar. A fala do mandatário 
foi dada ao comentar as suspeitas 
de que o primogênito cometeu 
lavagem de dinheiro e ficou com 
parte dos salários de funcioná-
rios no Legislativo fluminense 
quando era deputado estadual.

Bolsonaro evitou responder 
se considerava o filho inocente. 
"Eu não sou juiz, eu não sou juiz. 
Não tem problema comigo". A 
seguir, disse que outros parla-
mentares da Alerj (Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro) 
tinham problema de movimenta-
ção atípica. "Se alguém desviar 
um real, é culpado."

As declarações foram dadas 
em uma entrevista tensa na frente 
do Palácio da Alvorada na manhã 
desta sexta-feira, quando cerca 
de 20 apoiadores do governo 
interrompiam perguntas ao presi-
dente para elogiá-lo e para atacar 
os repórteres. O próprio político 
questionou a sexualidade de um 
jornalista e, mais de uma vez, 
ordenou que outros colegas dele 
ficassem em silêncio.

Flávio Bolsonaro é suspeito 
de desviar e lavar dinheiro da 
Alerj (Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro), num esque-
ma de "rachadinha" de salários 
de assessores com ajuda do 
ex-policial Fabrício Queiroz, 
amigo do presidente.

Parte dos recursos foi lavada 
com uma loja de cafés especiais 
e chocolates do senador num sho-
pping do Rio, aponta o MP-RJ (Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro). 
Flávio nega todas as acusações.

Segundo o MP, Flávio re-

cebeu mais lucro na cafeteria 
do que seu sócio -ambos têm 
50% das cotas na empresa. Os 
promotores entendem que isso 
mostra que o sócio é "laranja" 
no negócio. O próprio juiz da 
27ª Vara Criminal do Rio, Flá-
vio Itabaiana Nicolau, afirmou 
que isso não é "usual" e foge à 
"noção de razoabilidade".

Bolsonaro disse hoje [sex-
ta-20] que é normal Flávio re-
ceber mais porque leva mais 
clientes à loja. "Quem leva mais 
cliente?", perguntou o presidente.

"Ele leva um montão de 
gente importante, ele ganha 
mais. É a mesma coisa que che-
gar pro Neymar: 'Por que está 
ganhando mais que os outros 
jogadores?' Porque ele é mais 
importante. Não é comunismo".
[Bolsonaro].

O presidente também co-
mentou o fato de Queiroz ter 
depositado R$ 24 mil na conta 
da primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro. O presidente voltou 
a dizer que o dinheiro era para 
ele, que se tratava da devolução 
de um empréstimo de R$ 40 mil, 
mas que ele não tem nenhuma 
prova da operação - como reci-
bos, contratos ou declaração à 
Receita Federal.

"Eu é que emprestei. Eu co-
nheço o Queiroz desde 85. Se ele, 
se ele cometeu algum deslize, ele 
que responda. Não sou eu."

Na sequência, um repórter 
perguntou: "E se o seu filho tiver 
cometido algum deslize, presi-
dente?". Ao responder, Bolsonaro 
questionou a sexualidade do pro-
fissional de imprensa: "Você tem 
uma cara de homossexual terrível, 
mas nem por isso eu te acuso de 
ser homossexual". [Bolsonaro].

Em outro momento, o presi-

dente chegou a gritar e a ofender 
um repórter ao responder se ele 
tinha comprovante do alegado 
empréstimo feito a Queiroz.

"Ô, rapaz, pergunta para a tua 
mãe o comprovante que ela deu 
pro teu pai, tá certo?" [Bolsonaro].

O público vibrou e gritou 
com a resposta de Bolsonaro. 
O presidente continuou, desta 
vez com um grito: "Você tem 
nota fiscal desse relógio que 
está contigo no teu braço? Não 
tem!". E disse na sequência: 
"Não tem. Você tem nota fiscal 
do teu sapato? Não tem, porra".

Na entrevista, Bolsonaro 
criticou os promotores, o juiz 
que autorizou a operação desta 
semana contra Flávio, a im-
prensa e reclamou que houve 
vazamento de um processo em 
segredo de Justiça.

"Olha só, uma pergunta a 
vocês. O processo é segredo de 
Justiça ou não é? Respondam? 
Respondam, porra".

Na entrevista, Bolsonaro 
também atacou o governador do 
Rio, Wilson Witzel (PSC). "Você 
já viu o MP do Estado do Rio 
de Janeiro investigar qualquer 
pessoa, qualquer corrupção, 
qualquer deslize, qualquer agen-
te público do Estado? E olha que 
o Estado mais corrupto do Brasil 
é o Rio de Janeiro", disse.

"Vocês já perguntaram para 
o governador Witzel por que a 
filha do juiz Itabaiana está em-
pregada com ele?", acrescentou.

O juiz Flávio Itabaiana foi 
o responsável por autorizar 
buscas e apreensão e quebras de 
sigilo bancário, fiscal e de dados 
telefônicos de uma série de en-
volvidos com o caso envolvendo 
o filho do presidente. (Eduardo 
Militão do UOL, em Brasília)

Secretaria de Estado da Habitação 
assina convênio para a construção de 28 

residências para idosos em Barretos

Os residenciais possuirão es-
paços comuns para convivência 
e lazer, com salão com refeitório 
e área para assistir televisão, área 
com churrasqueira e forno à lenha, 
aparelhos para atividade física, 
mesa de jogos, bancos de jardim, 
horta elevada e paisagismo.

O município é responsável 

pela indicação dos beneficiários 
potenciais, pela doação de terre-
no para a construção dos imóveis 
e pela gestão e manutenção do 
empreendimento após a conclu-
são das obras. O investimento é 
a fundo perdido e o morador não 
pagará taxa de ocupação, nem 
contas de água e luz. 
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Uma pesquisa recente ela-
borada pela Younder mapeou 
profissionais que atuam no 
segmento mobilidade como 
autônomos, freelancers e pres-

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na noite de ontem 
suspender a Medida Provisória 
904/2019 emitida pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, que extinguia 
o pagamento do seguro DPVAT. 
A decisão, porém, é em caráter 
liminar, cabe recurso e será no-
vamente avaliada pelo plenário 
- o que pode gerar mudanças nos 
próximos meses.

Especialistas dizem que a sus-
pensão da MP por parte do STF 
faz com que volte a ser válida a 
regra anterior, que prevê o paga-
mento obrigatório do DPVAT a 
todos os proprietários de veículos. 
Para especialistas, a suspensão 
judicial da Medida Provisória 
tem efeitos temporários até que o 
plenário presencial do STF apre-
cie definitivamente a matéria, o 
que não há prazo para acontecer. 
Assim, enquanto a MP estiver 

Por que os motociclistas são as maiores vítimas no trânsito?
tadores de serviços. O estudo 
indica que 55% são motoci-
clistas e, no geral, 32,7% são 
jovens entre 18 e 25 anos. 

Considerando que este 

perfil é composto por pessoas 
inexperientes, a maioria com 
idade de primeira habilitação,  
a pesquisa focou os riscos 
que esses profissionais estão 

expostos diariamente e o que 
pode ser feito para que eles 
tenham mais segurança ao 
lidar com as demandas diárias. 

PERFIL
- 85% dos entrevistados 

afirmam que o serviço de entre-
ga e transporte é a única ativi-
dade profissional exercida atu-
almente. 61,7% deste universo 
é composto por motociclistas. 

- 47,2% têm idade entre 
26 e 35 anos. Na soma com 
os jovens de 18 a 25 anos, o 
percentual chega a 79,9%. 

- A média diária de distân-
cia percorrida é de 100 a 200 
quilômetros por dia, segundo 
61% dos pesquisados. 

- 45% não recebe qualquer 
tipo de treinamento para pres-
tar serviços a empresas. 

CONSEQUÊNCIA
De acordo com o Infosiga-SP, 

de janeiro a outubro deste ano 
1.560 motociclistas morreram no 
Estado de São Paulo, número le-
vemente inferior ao registrado no 

mesmo período de 2018 (1.563). 
A maior concentração de 

motociclistas do Estado está no 
município, onde nos dez primei-
ros meses de 2019 ocorreram 
267 mortes, sendo 81 dessas 
fatalidades entre jovens com 
idade de 18 a 24 anos, número 
maior que a soma entre pessoas 
entre 25 e 29 anos (46) e 30 e 34 
anos (34). Juntas, essas três fai-
xas etárias representam 60,2% 
dos óbitos no Estado. 
ATENDIMENTO NO SUS

A cada dez atendimentos 
por acidente de transporte 
realizados em hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
oito são entre motociclistas. 

Dados mostram que os homens 
representaram 67,1% dos aten-
dimentos nas unidades de saúde 
e as mulheres 50,1%. A faixa 
etária mais acometida são os 
jovens entre 20 e 39 anos. 

Os dados fazem parte da 
pesquisa VIVA Inquérito 2017, 
realizada a cada três anos pelo 
Ministério da Saúde em unida-
des específicas que participam 
do levantamento, que tem 
como objetivo subsidiar polí-
ticas públicas com dados fide-
dignos, prevenir a ocorrência 
de casos, garantir cuidado em 
saúde e encaminhamento das 
vítimas para rede de atenção à 
saúde de todo o país.

Terei que pagar DPVaT? o que muda 
após decisão do STF sobre o seguro

suspensa por decisão judicial, a 
cobrança do DPVAT deve ocorrer 
normalmente no ano de 2020.

O Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) indica que todos os 
débitos do veículo precisam ser 
quitados para que seja possível 
licenciá-lo. Sendo assim, os pro-
prietários são obrigados a pagar 
o seguro DPVAT apesar do cará-
ter liminar da ação no STF. Caso 
o plenário do STF vote a favor 
da MP emitida por Bolsonaro, 

a mesma passa a valer até ser 
votada pelo Congresso.

Vale lembrar que em geral o 
pagamento do DPVAT é reali-
zado juntamente com a primeira 
parcela do IPVA, que costuma 
vencer em janeiro. Mesmo 
assim, o contribuinte não é 
obrigado a pagar o seguro já no 
início do ano. Pode deixar para 
fazê-lo quando chegar a data de 
renovar o licenciamento, caso o 
DPVAT seja mantido até lá.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Lombo de porco para 
o Natal ou Ano Novo

Ingredientes:
2 kg de lombo de porco descongelado
1 copo grande de 250 ml de vinho branco seco
5 dentes de alho em posta
1 cabeça de cebola ralada, pimenta ardida a gosto
1 colher (sopa) de sal
2 ramos de alecrim fresco
200 g de cerejas para decorar
Preparo:
Em uma vasilha grande, coloque a carne já descongelada e re-
serve. A parte faça o tempero com o vinho branco, alho, cebola 
ralada, pimenta a gosto e os raminhos do alecrim, coloque a 
carne nesse tempero e deixe por 3 horas, vá virando de vez em 
quando até que fique de todos os lados 
bem temperados. 
Em uma assadeira grande e grossa, forre 
com papel alumínio; coloque o lombo e 
cubra com papel alumínio e deixe assar 
por uma hora, verifique se está cozida, 
se precisar cubra mais um pouco até que 
fique bem macia, retire o papel alumínio 
e deixe dourar, depois de assada carne co-
loque em uma travessa forrado com farofa 
coloque a carne já fatiada e enfeite com 
cerejas vermelhas. BOM APETITE!

A arte de se expressar, por 
meio de histórias e personagens, 
foi se reinventando ao longo dos 
anos. Hoje, o ator conta com 
diversas possibilidades e espa-
ços de expressão, como teatro, 
cinema, televisão e internet. 

Nesse contexto, o Senac 
Barretos oferece o curso Téc-
nico em Teatro para quem 
deseja atuar na área de co-
municação e artes com uma 
formação completa.

“Apresentamos as princi-
pais teorias e práticas essen-
ciais para os alunos, que fazem 
diversos exercícios cênicos no 
decorrer das aulas”, explica 
Geraldo Firmino de Oliveira, 
professor da área de comunica-
ção e artes do Senac Barretos.

Durante o curso, o aluno 
aprende as técnicas por meio 
de improvisações individuais 
e coletivas. Para isso, aprimora 
seus recursos vocais, corpo-
rais, emocionais, plásticos e 
tecnológicos. “Trabalhamos o 
Método Stanislavski durante 
as aulas. Com essa técnica, 
despertamos sentimentos in-
ternos que, aliados a imagina-
ção, ajudam o aluno a construir 

Senac Barretos abre nova turma de 
Técnico em Teatro e oferece bolsas de estudo
Aluno aprende técnicas e desenvolve recursos para atuar em diferentes espaços e plataformas

um personagem”, contextuali-
za o professor. 

Com as redes sociais em 
alta, surgem novas e inúmeras 
possibilidades de criação de 
conteúdo para sites de vídeos 
e plataformas digitais. 

“O curso auxilia também 
quem pretende iniciar uma 
carreira neste segmento, afinal, 
trabalhamos também com mui-
tos exercícios para desinibição 
e espontaneidade”, antecipa o 
professor. O aluno aprenderá 
também sobre rádio e TV, en-
tendendo melhor como se portar 
diante de microfones e câmeras. 

Ao término do curso, o alu-
no terá a habilitação de acordo 
com as exigências legais de 
formação do ator profissional, 
podendo obter o registro junto 
ao órgão competente e exercer 
legalmente suas atividades. 

Para se inscrever é necessário 
ter no mínimo 16 anos. O aluno 
deve estar cursando ou ter conclu-
ído o segundo ano do ensino mé-
dio. A unidade também oferece 
bolsas de estudos para este curso. 

Para participar do processo de 
seleção para as bolsas de estudos 
e conferir outras informações, 

basta acessar o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/barretos. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

Que seu HOHOHO seja repleto
de HAHAHA. Feliz Natal!!!

 O clima de Natal chegou às 
unidades do Centro Paula Souza. 
As Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais promoveram campanhas 
de arrecadação de tampinhas 
plásticas, livros, alimentos, brin-
quedos, cadeiras de rodas, roupas 
e doação de sangue. A estudante 
do curso superior tecnológico de 
Gestão Comercial da Fatec Ada-
mantina. Eliane Maia Martins (foto), 
por exemplo, mobilizou colegas, 
professores e familiares para se 
engajarem na campanha Tampinha 
Legal, programa socioambiental da indústria do plástico, que incentiva as pessoas a darem um destino 
correto às tampas de embalagens descartáveis. O esforço da comunidade foi recompensado: as dez mil 
tampinhas arrecadadas foram trocadas por dez cadeiras de rodas e entregues ao Hospital de Amor, de 
Barretos, instituição de referência no tratamento do câncer. A caça às tampinhas chegou também à Etec 
Jacinto Ferreira de Sá, de Ourinhos, que organizou uma competição entre os alunos para premiar a equipe 
que mais arrecadasse as peças. O resultado foi a coleta de 25 quilos. O material foi doado a um grupo 
de mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que produz e comercializa artesa-
nato para complementar a renda das famílias dos pacientes. Outras duas unidades também realizaram 
arrecadação de tampinhas plásticas: Etec Prof. José Carlos Seno Junior, de Olímpia, e Etec Profª Luzia 
Maria Machado, de Arujá. A primeira doou o resultado ao Hospital de Amor e a segunda, ao Grupo de 
Apoio Amor Rosa, que também auxilia pessoas com câncer. Aplausos e vale registro!!!

Durante a programação da 
65ª Festa do Peão de Barretos, 
nos dias 22 e 29 de agosto de 
2020, acontecerá o IV Festival 
Nacional de Danças. 

O tema será livre e os gru-
pos interessados em participar 
já podem fazer sua inscrição 
acessando http://www.sethas-
sessoria.com. O prazo para 
o cadastro é 30 de abril e os 
selecionados serão divulgados 
até dia 31 de maio de 2020. 

Serão aceitas inscrições 
para duas modalidades: mirim, 
que compreende crianças e pré
-adolescentes de 5 a 13 anos de 
idade e adultos, a partir de 14 
anos completos.

No dia 22 as apresentações 
serão no Palco Culturando e no 

dia 29 no Rancho do Peãozinho. 
Cada apresentação terá o tempo 
máximo de até 5 minutos, o 
número de vagas é limitado em 
30 apresentações por categoria. 

Os critérios que serão ava-
liados pelos jurados são: ino-
vação, figurino, harmonia da 
dança, sincronia entre dança, 
letra, música e movimentos, in-
terpretação, cognição e magia.

Os cinco primeiros coloca-
dos receberão Troféu em As-
semblage, do artista plástico e 
multicultural cultural Elio Flo-
riano. Para a categoria adulto, 
além do troféu, os vencedores 
receberão premiação no valor 
de R$ 5.000,00 para primeiro 
colocado, R$ 2.000,00 para se-
gundo colocado e R$ 1.000,00 

para terceiro colocado.
"O significado da dança vai 

além da expressão artística, po-
dendo ser vista como um meio 
para adquirir conhecimentos, 
como opção de lazer, fonte de 
prazer, desenvolvimento da 
criatividade e importante forma 
de comunicação. Através da 
dança, uma pessoa pode ex-
pressar o seu estado de espírito", 
destaca o professor Edemilson 
"Sete", organizador do evento.

A competição tem apoio da 
Associação Os Independentes, 
Associação de Gestão Cultural 
no Interior Paulista (AGCIP), 
Grupo Colombo - Açúcar Cara-
velas - Professora Tais Monaro 
e realização da Seth Assessoria 
e Semear Produções. 

Grupo 100 fronteiras foi o campeão da terceira edição do Festival realizada
durante a 64ª Festa do Peão de Barretos (foto: Pedro Najax)

O laboratório de inovação, tecnologia, networking e empreendedorismo FEB 360º, do Unifeb, conquistou neste 
mês dezembro o Selo Global do FAB LAB, tornando-se o primeiro FAB LAB da região, o segundo do interior do 
estado. “Com esse selo, o laboratório do Unifeb, nosso Espaço Maker dentro do FEB 360º, passa a fazer parte 
da rede mundial de FAB LAB, criado pelo Massachusetts Institute of Technology”, explicou a reitora do Unifeb, 
Sissi Kawai Marcos. “É uma maneira de intercâmbio para soluções de diferentes tipos de problemas, não 
apenas dos alunos, professores e colaboradores do Unifeb, mas da comunidade como um todo, pois este 
é um espaço acessível também às pessoas, às empresas e instituições”, destacou a reitora. Vale registro!!!

Espaço Maker do Unifeb 
conquista Selo Global do FAB LAB

 Etecs e Fatecs promovem campanhas 
solidárias e apoiam comunidades

IV Festival nacional de Dança, que 
acontecerá durante a Festa do Peão de 
Barretos, está com inscrições abertas

Promovido pela Seth Assessoria, concurso terá premiação inédita em dinheiro em 2020
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As chaves das 696 mo-
radias do Residencial Vida 
Nova Barretos 5, bairro pla-
nejado construído pela Pa-
caembu Construtora, com o 
apoio da prefeitura de Bar-
retos, serão entregues aos fu-

turos moradores no dia 25 de 
janeiro de 2020. 

As casas estão 100% 
prontas, faltando apenas a li-
beração e regulamentação do 
novo bairro junto aos órgãos 
públicos competentes. 

O Vida Nova Barretos 5 
será entregue com 3 meses 
de antecedência, em relação 
ao prazo contratual de finan-
ciamento assinado entre os  
futuros moradores e a Caixa 
Econômica Federal.

O Fiat Moby zero km, 
flex, 1.0, no valor aproxima-
do de R$ 33 mil, foi sortea-
do nesta sexta-feira, 20 de 
dezembro, pela promoção 
IPTU Premiado da prefeitura 
de Barretos. O sorteio aconte-
ceu na Praça de Alimentação 
do North Shopping Barretos, 
parceiro da prefeitura, com 
transmissão ao vivo pela Vale 
TV, para dar mais transparên-
cia ao processo.

A secretária municipal de 
Finanças, Viviane Gonçalves 
Costa; a chefe do Departa-
mento de Receita, Jaqueline 
Ladário, e os servidores do se-
tor, Marta Maria Brito Ávila e 
Dayron Gomes Ribeiro, acom-
panharam todo o processo.

O número sorteado foi 
28493, no entanto, o proprie-
tário do carnê correspondente 
ao número tinha pendências 
com a prefeitura de Barretos 
e o prêmio passou para o nú-
mero sequente, obedecendo 

Moradias do Vida nova Barretos 5 serão entregues em janeiro

Enivaldo Pina ganha carro da promoção 
IPTU Premiado da Prefeitura de Barretos

as regras definidas no Decre-
to Nº 9813 de 22 de maio de 
2019, sendo o 28494 o pre-
miado, pertencente ao carnê, 
cujo titular é Enivaldo Apare-
cido de Almeida Pina.

Logo após o sorteio, infor-
mado que tinha sido premiado 
com o veículo, Enivaldo, que 
é advogado e atua na área de 
seguros, esteve no North Sho-
pping para conhecer o Fiat 
Moby e revelou que “vou ficar 

com o carro, estou muito feliz e 
veio em boa hora para mostrar 
que compensa a gente manter 
impostos em dia”, disse. 

Ele também contou que 
o imóvel, que fica na rua 38, 
bairro Alvorada, está na fa-
mília há anos e é a casa onde 
passou a infância e boa parte 
da juventude. O carro já está 
documentado e será transferi-
do para o nome do premiado 
nos próximos dias.
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O Natal é uma das datas mais 
importantes do ano. Época de 
dar presentes, mas, principal-
mente, distribuir afeto e solida-
riedade. Para incentivar as boas 
ações e fazer das comemorações 
mais especiais a centenas de 
pessoas, os Shoppings da Gazit 
Brasil lançaram uma parceria 
com o Hospital de Amor, de 
Barretos, e incentiva o público 
a oferecer sua contribuição para 
a manutenção da unidade. 

Participam da iniciativa 
os Shoppings Light (centro), 
Mais Shopping (Santo Amaro), 
Morumbi Town Shopping (Vila 
Andrade), Top Center Shopping 
(Av. Paulista), além do Interna-
cional Shopping (Guarulhos/
SP) e Prado Boulevard (Cam-
pinas/SP).

 “O período natalino inspira 

Larissa Mello, coordenadora de campanhas do Hospital 
de Amor, e Rhuann Destro, gerente de Marketing 

Corporativo da Gazit Brasil (Fotos: Arquivos)

Shoppings incentivam a solidariedade 
neste Natal com apoio ao Hospital de Amor

Empreendimentos apoiam a Hospital de Barretos e incentivam 
clientes a ajudar na manutenção dos serviços a partir de doações

a todos a fazer o bem e colabo-
rar para projetos importantes a 
toda a sociedade. É com esse 
objetivo que aproveitamos toda 
a estrutura de Natal e o grande 
público que receberemos nesse 
período para abraçar um projeto 
tão sério e fundamental, que é 
desenvolvido pelo Hospital de 
Amor. É um trabalho que não 
pode parar e, com o apoio de 
todos, continuará existindo 
com a qualidade de sempre. 
Esse é o objetivo da companhia: 
incentivar ações sociais que 
transformem a vida de quem 
mais precisa”, afirma Rhuann 
Destro, Gerente de Marketing 
Corporativo da Gazit Brasil.

 Ao garantir o presente dos 
amigos e familiares para este 
Natal, os clientes podem ad-
quirir um kit especial com 

camiseta, boné e squeeze no 
valor de R$ 15,00. O valor é 
pago diretamente na máquina 
de crédito/débito do próprio 
hospital, sem qualquer vínculo 
financeiro aos shoppings. 

Para premiar e agradecer a 
participação de seus clientes, 
os empreendimentos fornecem 
aos doadores cupons em dobro 
nos sorteios das campanhas, 
dobrando as chances de ganhar 
e ainda ajudando o hospital.

 “O Hospital de Amor conta 
com um déficit mensal de mais 
de R$ 24 milhões, portanto, 
todas as parcerias são de ex-
trema importância para que a 
instituição possa continuar com 
suas portas abertas, oferendo 
um tratamento de excelência, 
tecnologia de ponta e huma-
nização. Além das campanhas 

de conscientização, que já são 
tradição, o HA também utiliza 
grandes mobilizações como essa 
para fazer ações de captação de 
recursos”, analisa Larissa Mello, 
Coordenadora de Campanhas do 
Hospital de Amor.

 A participação na campanha 
pode ser feita até a próxima terça-
feira, dia 24, em todos os empre-
endimentos, exceto no Interna-
cional Shopping, que segue com 
a ação até o dia 26 de dezembro. 

“Ao adquirir o kit do hospi-
tal, o cliente dobra a chance de 
ser sorteado nas campanhas de 
cada um de nossos shoppings. 
É um incentivo à colaboração 
para nossos visitantes, fazendo a 
diferença e garantindo que todos 
os que procurarem o Hospital 
de Amor sejam bem atendidos, 
com todo o suporte e qualidade 
comprovada pela entidade em 
mais de cinco décadas de servi-
ços prestados. É com um sim-
ples gesto que podemos salvar 
vidas”, conclui Rhuann.

Com mais de 50 anos de 
história, o Hospital de Amor 
(anteriormente conhecido como 

Hospital de Câncer de Barretos) é 
responsável pelo atendimento de 
milhares de pessoas anualmente. 

Estima-se que, somente em 
2018, quase 200 mil pessoas de 
todo o país foram acolhidas pela 
unidade, referência em trata-
mentos oncológicos na América 
Latina. No último ano, foram 

realizados quase 1 milhão de 
procedimentos entre consultas, 
exames, terapias e cirurgias.

A unidade recebe doações 
do mundo inteiro, desde anô-
nimos até de artistas, e precisa 
de apoio constante para suprir 
a demanda com a mesma exce-
lência de sempre.
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O prefeito Guilherme Ávila 
manteve reunião na última 
quinta-feira (19), com mais de 
30 empresários que receberam 
doações de áreas na Zona de 
Uso Diversificado “Pedro Pinto 
Paixão” Distrito Industrial II. 

A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de In-
dústria, Comércio e Empre-
go, revogou recentemente a 
doação a 18 empresas que 
descumpriram os prazos para 
construção a instalação no 
distrito industrial.

Além de repassar as áreas 
retomadas, foram aprovadas 
transferências e doações de área 
livres, num total de 41 novas em-
presas beneficiadas. Somando-se 
os dois mandatos do prefeito 
Guilherme Ávila, foram regis-
tradas 79 doações, contra 54 dos 
dois mandatos anteriores a ele.

Segundo o secretário muni-
cipal de Indústria, Comércio e 
Emprego, Fernando Carvalho, 
a expectativa é gerar cerca de 
mil empregos com todos os 
investimentos que os empre-

sários programaram em seus 
projetos de pedido de área. 

“A reunião de hoje é quase 
uma celebração, pois aqui 
temos empresários sérios, 
a maioria barretenses, que 
acreditam na cidade, buscam 
investir e precisavam apenas 
de um espaço adequado para 
implementar novos projetos 
ou ampliações. O prefeito fez 
questão de recebê-los em seu 
gabinete para parabenizá-los e 
ouvi-los, uma conversa impor-
tante para o desenvolvimento 
de Barretos”, disse Carvalho.

O prefeito Guilherme pon-
tuou que as portas da prefeitura 
sempre estiveram abertas a 
novas ideias. “Nós conseguimos 
agilizar processos de doação 
que estavam parados na buro-
cracia determinada pelas leis, 
conseguimos fazer com que os 
vereadores se sensibilizassem 
em relação a essas doações e 
aprovassem os projetos e fize-
mos um trabalho de verificação 
dos empresários que realmente 
têm condições de investir nessas 

áreas. Tudo isso para que a cida-
de possa crescer com essas em-
presas, gerar novos empregos e 
movimentar a economia. Todo 
mundo ganha”, explicou Ávila.

“A prefeitura de Barretos 
teve um olhar otimista e muito 
atento para os micro e peque-
nos empresários barretenses, 
confiando em seus potenciais 
e acreditando que muitos de-
les querem uma oportunidade 
para expandir seus negócios, 
já que são comprovadamente 
grandes geradores de empregos 
em todo país”, disse Fernando 
Carvalho, que coordenou todo 
o trabalho de aprovação dos 
projetos e foi elogiado pelo 
prefeito durante a reunião.

Os empresários presentes 
agradeceram a prefeitura e 
reivindicaram uma interme-
diação junto a CPFL para que 
a iluminação de todo o Distrito 
Industrial II seja agilizada. O 
prefeito se comprometeu a 
marcar uma reunião com os 
representantes da CPFL no 
início de 2020.

O Rancho do Peãozinho, 
espaço dedicado às crianças no 
Parque do Peão terá horário espe-
cial de funcionamento durante as 
comemorações do final do ano. 

PaPai Noel 
Neste final de semana, dias 21 

(sábado) e 22 (domingo), o Bom 
Velhinho estará no Rancho do 
Peãozinho distribuindo balas e re-
cebendo os pedidos das crianças. 

Pipoca e algodão doce se-
rão distribuídos gratuitamente, 
assim como estará liberada 

a brincadeira no pula pula e 
piscina de bolinhas. A progra-
mação especial acontecerá das 
10 às 17 horas.

Nos dias 24 e 31 de de-
zembro, vésperas de Natal e 
Ano Novo, respectivamente, o 
local ficará aberto das 9 às 12 
horas. Já nos dias 25 e 01 de 
janeiro o local estará fechado 
para visitação. 

Nos dias 26 e 02 de janeiro 
volta o horário normal, das 9 
às 17 horas.

Réplicas de dinossauros estão entre as atrações do Rancho do 
Peãozinho. O espaço tem horário especial de funcionamento 

durante as festas de final de ano (Foto: Francisco Santos) 

rancho do Peãozinho recebe 
Papai noel neste sábado e domingo
Nos dias 24 e 31 haverá horário especial de funcionamento 

Empresários que receberam 
novas áreas no Distrito Industrial 

vão gerar mil novos empregos
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Rua 30, 2519 (esq. 07)
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A empresária Denise Bitelli comemorou os 9 anos de sucesso 
de sua loja GLAD. A data foi comemorada ao lado de amigos, familiares e 

clientes. Na foto, ela posa ao lado dos pais e dos filhos. Sucesso!!

A fisioterapeuta Beatriz Ferreira comemorou no 
último dia 18, mais uma primavera, recebendo o 

carinho de amigos e pacientes. Parabéns!!

Paulo César Munari brindou mais um ano de vida no último dia 19, recebendo o 
carinho especial da esposa Shirley e das filhas Lorena e Lavínia. Parabéns!!

O último dia 19 foi dia de festa para a 
barretense Paula Miziara, que celebrou mais 

um ano de vida. Parabéns!!

Na foto, o Bom Velhinho do North Shopping  
posa ao lado do gerente do shopping, Ricardo 

Martins Marques, com o seu novo visual!!

Bia Trivellato ao lado do bom velhinho 
“Papai Noel” do North Shopping Barretos. 

Muito amor e Solidariedade!

Em solidariedade 
aos pacientes 

assistidos pelo 
Hospital de 

Amor, o Papai 
Noel do North 

Shopping raspou 
os cabelos. Seu 

ato é para que 
os pacientes se 

sintam acolhidos 
e fiquem ainda 
mais a vontade 

com o Bom 
Velhinho, que 
agora adotou 

novo visual para 
mostrar empatia 
com o momento 
vivido por eles. 

Parabéns 
pela atitude!
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A pergunta é só uma provo-
cação da Campanha Dezembro 
Roxo, que pretende conscien-
tizar os 119 mil habitantes de 
Barretos sobre a importância 
de doar para os FIAs.

Parte do Imposto de Renda 
pode ser doado para os Fundos 
da Infância e Adolescência, os 
FIAs. Tal possibilidade está 
prevista na legislação tributá-
ria vigente e, em Barretos, ape-
nas 1045 pessoas sabem disso, 
pois esta foi a quantidade de 
doações na última declaração.

O Imposto de Renda é um 
dos tributos mais populari-
zados pela mídia. Somente a 
pesquisa pela palavra-chave 
“Imposto de Renda”, no Goo-
gle, por exemplo, gera mais 
de 60 milhões de resultados 
relacionados.

Quando é feita a procura 
por “doação do Imposto de 
Renda”, o número de resulta-
dos é quase 10 vezes menor, 
totalizando apenas 7 milhões. 
Isso explica por que muitas 

Por que quase 7.034 pessoas em Barretos preferem 
pagar imposto do que ajudar projetos sociais?

pessoas ainda não sabem que 
existe essa possibilidade.

Foi com base nesses da-
dos que nasceu a campanha 
sem fins lucrativos Dezem-
bro Roxo, cujo objetivo é 
conscientizar os contribuintes 
de Barretos e estimular as 
doações, que podem mudar 
o rumo do país, através de in-
vestimento de parte do IR que 
já iria para os cofres públicos. 

O dinheiro doado é investi-
do em projetos que proporcio-
nam condições de vida digna 
para crianças e adolescentes

Dezembro roxo 
em barretos

Os FIAs do país inteiro 
visam garantir o acesso das 
crianças e adolescentes a itens 
básicos de dignidade humana, 
como estudo, cultura, água, 
saúde e educação.

São muitos os que vivem 
em situação de privação ex-
trema, tendo que recorrer aos 
semáforos ou se submeter ao 
trabalho infantil, por exemplo, 

para conseguir sobreviver, numa 
idade em que outros estímulos 
deveriam estar sendo prestados.

E é essa realidade que 
os contribuintes de Barretos 
poderão mudar, ao doarem 
parte dos seus Impostos de 
Renda, até o dia 27 de de-
zembro de 2019. Aliás, quanto 
antes doar, mais dedução vai 
conseguir. É isso mesmo: o 
governo incentiva a prática e 
a campanha Dezembro Roxo 
está apenas disseminando 
essa informação.

O benefício pode chegar a 
6% de dedução para as pes-
soas físicas, se elas enviarem 
suas declarações pelo modelo 
completo, até o final de 2019. 
Contudo, o benefício de até 3% 
também é garantido para quem 
preferir doar entre 1º de janeiro 
e 30 de abril de 2020, direta-
mente pela declaração de IR.

Já as pessoas jurídicas po-
dem conseguir até 1% de aba-
timento, se forem tributadas 
pelo regime de Lucro Real.

o potencial 
em barretos

Atualmente, a cidade rece-
be apenas 41,76% das doações, 
enquanto o IR total recolhido 
chega a R$ 62.133.237,84 so-
mente de pessoas físicas. Ou 

seja, a cidade repassou apenas 
R$ 1 mil para os FIAs, enquan-
to, na verdade, pode aumentar 
em muito esse número. E isso 
está nas suas mãos.

saiba como Doar
A campanha conta com um 

site e redes sociais: Instagram, 
Facebook e Twitter, nos quais 
há conteúdo sendo preparado 
para disseminar os detalhes 
da doação e do benefício, sem 
custo para ninguém.

Aliás, a sua contribuição 
pode ir além da doação: basta 
você ajudar a divulgar essa no-
tícia e transformar a realidade 
do Brasil inteiro, informando 
seus amigos a fazerem o mes-
mo, através das redes sociais 
da campanha.

Para enviar sua 
doação às crianças 
e adolescentes do 

seu estado ou 
municíPio, basta 

seguir o Passo a Passo:
l Acessar o site da Campanha 
Dezembro Roxo ( https://www.
dezembroroxo.com.br )
l Escolher o seu estado ou dire-
tamente na página de Barretos: 
https://www.dezembroroxo.com.
br/doacoes-barretos-sp
l Efetuar o cálculo para saber 
quanto você pode doar
l Doar para os dados do FIA 
que aparecerem na tela.
Ou, se você já sabe o quanto 
pode doar, basta doar para o 
FIA de Barretos, através de 
transferência bancária, para os 
dados abaixo:
cnPJ do Fundo: 
19.011.652/0001-50
banco: 001 - Banco do Brasil
agência: 0031
conta: 0000464880
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Esportes

Após uma sequência de 
treinamentos nas últimas duas 
semanas, visando a disputa do 
Campeonato Paulista da Série 
A3 de 2020, a equipe do Bar-
retos EC realiza seu primeiro 
teste amistoso. Após intensos 
treinos físicos e técnicos, o 
preparador físico, César de 
Cillo, disse que a equipe está 
preparada para o jogo treino 
diante da equipe Sub 19 do 
Mirassol, agendado para este 
sábado, dia 21, às 10h30. 
O Touro do Vale estreia no 
Campeonato Paulista da Série 
A3 no dia 26 de janeiro, en-

O governador João Doria 
e o Secretário de Estado dos 
Esportes, Aildo Rodrigues Fer-
reira, apresentaram na última 
quinta-feira (19) a “Corrida da 
Mulher”, evento marcado para 
o dia 8 de março de 2020, em 
São Paulo, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher.

“Mais que um evento es-
portivo, a Corrida da Mulher é 
uma ação de saúde e respeito às 
mulheres. Agradeço a todos os 
parceiros e temos o objetivo de 
realizar a maior corrida feminina 
da história do Brasil”, disse Doria.

Com percursos de 5 e 10 
quilômetros e expectativa de 
12 mil participantes, a corrida 
vai contar com atendimento de 
programas voltados à saúde da 

mulher, distribuição de kits de 
higiene, aferição de pressão, 
manicure e maquiagem, coleta 
de fios de cabelo para doação 
e orientações sobre violência 
contra a mulher.

Após a realização da pro-
va, no dia 8 de março, estão 
previstas apresentações das 
cantoras Elba Ramalho, Ana-
vitória, Bebé Salvego, Roberta 
Sá, Luiza Possi e da Orquestra 
Jazz Sinfônica.

“Além do estímulo a mais 
saúde e qualidade de vida, 
serão diversas ações voltadas 
ao público feminino, além de 
grandes shows. Teremos um 
Dia Internacional da Mulher 
marcante em 2020”, afirmou 
Aildo Ferreira.

Foi realizada na última quin-
ta-feira (19), a grande final da 8ª 
Copa Grêmio de Futebol Socie-
ty, na sede de campo do Grêmio 
Literário e Recreativo. A decisão 
foi disputada pelas equipes do 
Instituto Respire/Império e CJ 
Eventos/Hungary Store, que 
foram as melhores equipes ao 

longo da competição, que teve 
turno e returno, semifinal. 

A equipe CJ Eventos/Hun-
gary Store foi a grande vence-
dora da disputa, sagrando-se 
campeã da 8ª Copa Futebol 
Society do Grêmio Literário 
e Recreativo, com  o Instituto 
Respire/Império ficando como 

vice. Ainda participaram do 
campeonato as equipes Fazen-
da Santa Tereza, WD Contabi-
lidade e Amigos do Oda.  

A competição teve início no 
dia 8 de outubro e foi coordenada 
pelo diretor de esportes, Raphael 
Mussi Duarte, e pelo gerente 
administrativo, Lincoln Soares.

Barretos EC faz primeiro jogo treino neste sábado
frentando a equipe do Grêmio 
Osasco, em Osasco, no Estádio 
Prefeito José Liberati.  Para 
César de Cillo, a diretoria e 

o gerente Luisão Cortilazzi 
formaram  um bom elenco. 
“Hoje os atletas estão mais 
conscientes, seguindo uma 

cartilha para que cheguem em 
melhores condições físicas 
na estreia do campeonato”, 
afirmou de Cillo.

Governo estadual apresenta “Corrida da Mulher”
Prova será realizada em 8 de março de 2020 e terá 
ações multitemáticas voltadas ao público feminino

CJ Eventos/Hungary Store é campeão 
da 8ª Copa Futebol Society do Grêmio


