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país, de autoria de Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político. Segue.

EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região

Página 2

A prefeitura de Barretos 
confirmou a vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas entre 
30 e 34 anos, nesta sexta-feira 
(23), nas unidades de saúde do 
município (postinhos), das 8 às 
14 horas. Como há muitas pes-
soas dentro desse público que 
trabalham durante todo o dia, a 
secretaria municipal de Saúde 
organizou um horário estendido: 
das 14 às 20 horas, no Centro 
de Convivência do Idoso, na Rua 
40, entre as Avenidas 51 e 53, no 
bairro Marília. É importante levar 
o documento com foto, CPF e 
comprovante de residência. 

SEGUNDA DOSE 
PARA 43 A 45 ANOS

A secretaria municipal de 
Saúde anunciou também a apli-
cação da segunda dose para 
pessoas entre 43 e 45 anos. 
Essa imunização acontece na 
próxima segunda e terça-feira, 
dias 26 e 27 de julho, nas uni-
dades de saúde. O público a 
ser imunizado deve comparecer 
com documento, CPF e carteiri-
nha com a primeira dose.

Prefeitura anuncia 
vacinação para 
pessoas de 30 
a 34 anos com 
novo horário
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Dia dos Pais e Avos aquecem comércio 
com campanha da ACIB e Sincomercio

A promoção “Tal Pai, Tal Fi-
lho, Tal Neto” de Avós e Pais no 
comércio de Barretos 2021 lan-
çada pela ACIB e Sincomercio 
vai até o dia 7 de agosto, com 
distribuição de cupons para os 
clientes que fizerem as compras 
nas lojas do credenciadas, para 
concorrer a diversos prêmios. 

O sorteio está marcado para ao 
dia 15 de agosto.

Os prêmios da promoção 
2021 são 1(um) vale-compras 
no valor de R$500,00; 1(um) re-
lógio masculino Orient Quartz, 
caixa e pulseira de aço; 1 vale 
poupança no valor de R$500, 
00; 1(uma) pulseira em prata 

925 com chapa para gravação; 
1(uma) cesta de produtos mas-
culinos; 1(um) aparelho celular 
Samsung Galaxy A02; 1(um) 
ensaio fotográfico e 1(um) final 
de semana no Ubatã Thermas 
Parque Hotel em Conceição 
das Alagoas, Minas Gerais para 
três pessoas.

A 65ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos foi 
oficialmente adiada para o 
período de 18 a 28 de agosto 
de 2022. “A decisão do novo 
adiamento está em conformi-
dade com as atuais condições 
que estamos enfrentando em 
nosso país e reafirmamos que 
nossa prioridade sempre foi 
e sempre será a segurança de 
todos os visitantes, apaixo-
nados pelo evento, e também 
de todos os envolvidos”, diz 
Jerônimo Luiz Muzetti, pre-
sidente de Os Independentes, 
associação organizadora.

Este ano, os organizadores 
decidiram que “Barretos vai até 
a casa dos amantes do rodeio”. 
A competição esportiva terá 
disputas transmitidas em lives 
durante o dia e a noite com pro-
vas cronometradas e montarias.

Entre os dias 25 e 29 de 
agosto acontecem as lives com 
competições de Três Tambores 
e Team Penning. Em 26 e 27 de 

Festa do Peão de Barretos terá edição especial 
virtual com rodeios e shows em agosto

agosto as montarias em touros 
pela PBR (Professional Bull 
Riders) e no sábado (28) e do-
mingo (29) rodeio de Barretos 
reunindo competidores convi-
dados de montarias em touros.

Já as atrações musicais se 
iniciam na sexta (27) em um 
show acústico da dupla César 
Menotti & Fabiano e convida-
dos e, no sábado, (28), é a vez 
de Wesley Safadão receber 

Simone & Simaria, Matheus 
& Kauan e César Menotti & 
Fabiano para um super show.

As duas apresentações se-
rão transmitidas pelo canal do 
Youtube da Festa e o show de 
sábado será transmitido também 
pelo canal de Wesley Safadão ( 
https://www.youtube.com/wes-
leysafadao). Página 7

Minerva Foods ajuda famílias 
através do Instituto O Amor
A Minerva Foods 

realizou a doação de 
dezenas de cestas 
básicas para o Insti-
tuto O Amor, de Bar-
retos. As cestas serão 
destinadas a atender 
as necessidades de 
40 famílias moradoras 
do bairro Leda Amên-
dola. A entrega da 
doação às famílias beneficiadas será realizada nesta sexta-feira, dia 23, 
às 15 horas, na sede da instituição, localizada na Travessa José Antô-
nio Pedroso, s/n esquina da rua Humberto de Campos Sarti, no bairro 
Leda Amêndola. O gestor do Instituto O Amor, Anderson de Souza Alves, 
agradeceu a empresa Minerva Foods e seus diretores pela doação, “que 
se preocuparam em acolher e ajudar essas famílias assistidas pelo ins-
tituto. Agradecemos, também, os colaboradores Lidia Marchi, assistente 
social, e a Fabiana, agente de saúde, além do representante do Minerva 
Foods, que estiveram na entidade durante a entrega das cestas”.

Fundo Social recebe doações arrecadadas em 
ação da Uninter, ACIB e do North Shopping

O Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS), de Barretos, 
recebeu as doações arrecada-
das na campanha “Livros que 
Aquecem”, uma parceria da 
Uninter Barretos com o North 
Shopping Barretos e a ACIB 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Barretos). A ação 
consistiu em oferecer livros 
para quem doasse roupas, co-
bertores ou alimentos.

“Como notamos que esse 
ano o frio seria mais intenso e 
muita gente não tem tantos aga-
salhos em casa, surgiu essa ideia 
de doarmos os nossos livros di-
dáticos em troca de as pessoas 
doarem agasalhos. Assim, os 
barretenses poderiam ajudar a 

comunidade e ainda levar co-
nhecimento para casa. O aceite 
foi muito bom e fico feliz”, co-
mentou Elienar Rodrigues, ges-
tora da Uninter Barretos.

A presidente do FSS, Le-
tícia Lemos, recebeu as doa-
ções das mãos de Jackelyne 
Rossini, presidente da ACIB, 
Lucas Marques Salvino, do 
departamento de Marketing 
do North Shopping, além da 
gestora da Uninter Barretos.

“Só tenho que agradecer. 
Foi uma parceria maravilhosa 
da Uninter, ACIB e do North 
Shopping e que aquece os nos-
sos corações e de todas as famí-
lias barretenses que precisam 
tanto”, afirmou Letícia Lemos.

Assistência Social divulga telefones 
para atendimentos nos CRAS e CREAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Barretos divulgou os telefones 
dos equipamentos de atendimento aos barretenses que necessitam de apoio para enfrentar as mais diversas vul-
nerabilidades. Segue a lista de telefones: CRAS I SANTA CECÍLIA – (17) 99174-6856 e (17) 98220-7882; CRAS II 
CLEMENTINA – (17) 98199-1324 E (17) 98215-0224; CRAS III ZEQUINHA AMENDOLA – (17) 3322-5499 E (17) 
98231-0339; CRAS IV IBIRAPUERA – (17) 99179-9856 E (17) 98163-0358; CREAS CENTRO – (17) 3322-1206.
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

A TAXA JÁ EXISTE...
A taxa do lixo passou a vigorar 

em Barretos em 1995, na gestão do 
prefeito Nelson James Wright. A lei 
2933/1994, que ainda está em vigor, 
repassa para a população 85% das des-
pesas provenientes da coleta do lixo.

... VAI PAGAR DUAS VEZES
Ao longo do tempo, a taxa do 

lixo foi incorporada ao IPTU. Caso a 
proposta da nova taxação vier a ser 
aprovada e sancionada, a população 
pagará duas vezes: uma no IPTU e 
outra na conta de água.

ÔNUS DO LIXO
Durante o seu mandato Guilher-

me Ávila (PSDB) passou a coleta do 
lixo para o SAAE. Em 2020, cogitou 
a aprovação da nova taxa do lixo 
que seria votada após as eleições. O 
ex-prefeito alegava que a prefeitura 
não podia mais arcar com a coleta e 
destinação do lixo.

REGIÃO ADMINISTRATIVA 1
Uebe Rezeck declarou que Bar-

retos ia perder a sede da Região Ad-
ministrativa por inanição das admi-
nistrações anteriores. Segundo uma 
fonte segura, Paula Lemos (DEM) 
trabalha para reverter. O vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (PSDB) e 
Marco Vinholi (PSDB) são esperados 
na próxima semana na cidade para 
discutir a solução.

REGIÃO ADMINISTRATIVA 2
Caso Barretos perca a sede da 

região administrativa, deixará de li-
derar serviços administrativos e coor-
denação de serviços públicos como 
a regional de saúde, por exemplo. 
Também perderá o repasse de verbas 
estaduais e federais.

FOME ZERO
Vereador Adilson Ventura (PL) 

articula junto ao subtenente Faber, 
do Tiro de Guerra, uma campanha de 
arrecadação de alimentos para entida-
des que atendem famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

NA LUTA
Paçoca (SD) foi para as redes so-

ciais convocar os filiados do Solida-
riedade a atualizarem o cadastro para 
fortalecer a luta no partido.

TOMARAM POSSE
Após 16 anos de batalha, Paulo 

Correa (PL) comemora a transferên-
cia de 27 imóveis da Rede Ferroviária 
Federal para o município. Agora, os 
ocupantes de baixa renda dos imó-
veis localizados na Vila Paulista pode-
rão tomar posse de sua casa.

MAL GOSTO
Falando nas casas da Vila Pau-

PAINEL 
lista, é de muito mal gosto a pintura 
daqueles imóveis. Chamado por al-
guns de “reurbanização”, tiveram as 
fachadas pintadas de várias cores. 
Os pintores nem tomaram o cuidado 
de catar buracos, remendar e ama-
ciar as paredes.

SEM ÔNIBUS
A prefeitura de Barretos alterou a 

data do Pregão Presencial para a con-
tratação de uma empresa, em regime 
de locação e por prazo determinado, 
para assumir o transporte coletivo 
urbano e distrital de passageiros. A 
sessão pública seria realizada nesta 
quinta-feira (22).

TODOS NA RUA
Com a diminuição no número 

de casos confirmados e óbitos por 
Covid-19, e o afrouxamento das me-
didas de restrição do Plano SP, o índi-
ce de isolamento social caiu em todo 
o Estado. Com 37%, Barretos está en-
tre as cidades com menor adesão ao 
distanciamento.

EXÉRCITO É CULPADO
Jair Bolsonaro e Luís Roberto Bar-

roso estranhamente escondem, mas 
o Exército é uma das responsáveis 
por fiscalizar e auditar urnas eletrôni-
cas. Por isso, é importante que se diga 
desde já, em alto e bom som que, se 
houver fraude nas eleições, a culpa 
será do Exército.

VEM AÍ A TERCEIRA VIA
Ex-deputado federal, Aldo Rebe-

lo, atualmente sem partido, quer se 
lançar candidato à presidência e já se 
apresenta como terceira via. Por ou-
tro lado, Gilberto Kassab quer lançar 
Rodrigo Pacheco (PSD) à presidência 
e Geraldo Alckmin para o Governo de 
São Paulo.

PERGUNTA CHATINHA
Jair Bolsonaro vai vetar o fundão 

eleitoral de quase R$ 6 bilhões ou 
apenas diminuir o valor e retornar 
para R$ 2 bilhões?

Syomara Cristina Szmidziuk
Terapeuta ocupacional, com 

experiência no tratamento e rea-
bilitação dos membros superiores 

em pacientes neuromotores

O governo e seus cintos
Mais um artigo curto e direto sobre a atual realidade política e econômica do país, de autoria de 

Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político. Segue.
Avalia-se o desempenho de 

uma administração pela eficá-
cia de quatro campos de viabi-
lidade: o político, o econômi-
co, o social e o organizativo.

O cientista social chileno, 
Carlus Matus, designa estes es-
paços como os cinturões do go-
verno. O equilíbrio entre eles é 
responsável pela força ou fragi-
lidade das ações programáticas.

Vamos examinar os cintos 
que abarcam o corpo do gover-
no Bolsonaro. À primeira vista, 
emerge a observação: a admi-
nistração peca no uso do po-
der como “capacidade de fazer 
com que as coisas aconteçam”, 
como ensina Bertrand Russel.

O país tem pouco avan-
çado. Os furos estão escan-
carados. A área política é um 
território semeado de disputas 
e competição, com o centrão 
dominando espaços da admi-
nistração. Tensões e pressões 
sugerem rupturas a qualquer 
momento na base governista, 
de cujo apoio o governo tanto 
necessita para aprovar proje-
tos e medidas provisó rias. 

O ponto central, ainda não 
entendido pelo governo, é o 
de que seu governo não se as-
senta numa coalizão pela go-
vernabilidade, mas em moeda 
fisiológica da adesão, tornan-
do frouxos os elos com as es-
truturas partidárias.

Não se estabeleceu um 
pacto de longa duração; os 
acordos são provisórios, dei-
xando o governo nas mãos 
de um grupo pragmático que 
muda de posição conforme a 
direção do vento. E se as pes-

Pessoas com deficiência enfrentam riscos 
ainda maiores nas complicações da covid-19

Se para a população em 
geral a covid-19 pode ser uma 
doença devastadora, pessoas 
com deficiência enfrentam 
desafios ainda maiores.

Trata-se de pacientes que, em 
geral, são mais protegidos em 
momentos como este de pande-
mia, mas considero importante 
trazer algumas orientações rela-
cionadas ao seu bem-estar.

Recebemos no consultório 
diversas queixas referentes ao 
quadro de “covid longa”, ou 
seja, um enfrentamento dura-
douro das sequelas trazidas tan-
to pelo vírus quanto pelo longo 
período de internamento.

São lesões tanto crônicas 
quanto passageiras, passando 
pelas motoras, sensoriais e cog-
nitivas, com muitos casos de 
perda de força, queixa respira-
tória, dores não localizadas, en-
xaquecas e perda de memória.

No caso de cadeirantes ou 
pacientes crônicos, tem sido ob-
servado o aumento da espastici-
dade e fraqueza muscular, bem 
como muitas queixas respirató-
rias, assim como o aumento na 
frequência de crises convulsivas 
e alteração de paladar e olfato.

Aqui deixo uma sugestão: 
como os pacientes com defi-
ciência, muitas vezes, têm di-
ficuldade em relatar onde está 
sua queixa, é importante pedir 
ao cuidador, aos pais ou quem 
está perto para relatar se o pa-
ciente tem estado mais irritado, 
apresenta muito choro, se tem 
dor quando encostamos em 
certas partes do corpo – todas 
manifestações da covid longa.

Também têm sido obser-
vadas crises de ausência, por 
vezes já tratadas no passado e 
que voltam a ser frequentes.

As doenças neurológicas 
também aumentaram por con-
ta da covid, e um dos motivos 
em estudo são as “tempestades 
de citocinas”, molécula que 
auxilia na recuperação do cor-
po. E como a covid é sistêmi-
ca, ela afeta sistemas que não 
seriam afetados normalmente, 
e isso pode trazer lesões.

Existem ainda outras justifi-
cativas sendo estudadas, em que 
se incluem os efeitos da covid en-
tre crianças e jovens adultos, que 
têm se mostrado mais agressivos.

No caso de pacientes com 
Síndrome de Down, Autismo, 

Transtorno Invasivo do De-
senvolvimento, Síndrome de 
Rett, entre outras condições, 
verifico que os pacientes com 
lesões já existentes apresen-
tam relatos de alucinações, 
mesmo entre jovens, além da 
convulsão e da sensação de 
“névoa” no cérebro, como se 
fosse necessária mais energia 
para fazer as mesmas tarefas.

Seja qual for a condição, 
hoje existe um protocolo de 
atendimento desde o momen-
to em que a pessoa sai do hos-
pital, com encaminhamento 
ao cardiologista, neurologista 
e médico respiratório.

Os médicos estão orienta-
dos a encaminhar também à 
reabilitação, e o ideal é que ela 
seja multidisciplinar, com fisio-
terapeuta, fonoaudióloga, tera-
peuta ocupacional e psicólogo.

Por fim, uma lembrança: os 
pacientes que não foram inter-
nados ou mesmo assintomáti-
cos também apresentam alte-
rações ligadas à covid longa. 
É preciso estar muito atento a 

qualquer manifestação fora do 
normal e procurar o médico 
para encaminhamento.

E para pessoas com deficiên-
cia, mesmo após a vacinação 
é preciso manter os cuidados 
sanitários, com uso da máscara 
e higienização das mãos – es-
pecialmente entre pacientes que 
levam muito as mãos à boca. 
Com atenção a todos esses deta-
lhes, teremos uma proteção bem 
maior para aqueles que amamos.

quisas continuarem a mostrar 
a má performance de Bolso-
naro, nem a negociação no 
balcão da fisiologia segurará 
o afastamento da base.

As tensões vão se acumu-
lando, aqui e acolá, a partir 
dos tiros que Bolsonaro cos-
tuma dar na direção da Supre-
ma Corte, por ele acusada de 
persegui-lo.

Ministros são chamados de 
imbecis. Uma reunião com o 
presidente do STF, Luiz Fux, 
não garante que o palavreado 
esdrúxulo de Sua Excelência 
seja abandonado. Até a apro-
vação/desaprovação de André 
Mendonça pelo plenário do 
Senado pode haver um reflu-
xo no jogo de tiro ao alvo.

O território social não pas-
sa de uma paisagem devastada 
pelo medo e por reclamos por 
maior cobertor de proteção. O 
presidente participa de moto-
ciatas em estados, mas a mas-
sa não se faz presente. O país 
vive a maior pandemia em um 
século, mas o motociclista não 
foi até hoje visitar um hospital. 
A não ser os que o recebem 
para tratar de soluços.

O país exibe monumentais 
carências nas áreas da saúde, 
educação, saneamento básico, 
transportes, mas o governo 
prioriza o plano eleitoral, com 
medidas que podem atrair o in-
teresse de alguns contingentes.

O terceiro cinturão é o da 
gestão, da organização admi-
nistrativa. Fácil de perceber a 
defasagem nesse cinturão: a 
má gestão da pandemia. Que 
é exibida diariamente pelas 

telas de TV quando se abre o 
palanque da CPI da Covid 19.

O governo sangra todos os 
dias e a tendência, de interesse 
das oposições, é uma sangria 
desatada, com intenso fluxo de 
sangue até o final do ano, eis que 
já se aprovou a continuidade do 
espetáculo de investigação.

Não há como eliminar a 
mancha sobre o governo bol-
sonarista que sai dos dutos da 
CPI. E que eficiência se pode 
esperar de um ministério que 
é uma colcha de retalhos, com 
partes esburacadas, como as 
que abrigam ministros sob sus-
peita, en volvidos em escânda-
los, gente sem competência ge-
rencial, quadros que vivem em 
torno de uma Torre de Babel?

A administração é um es-
queleto torto, sem harmonia de 
conjunto, e sob o tiroteio que 
abate alguns ministros- o do 
desmatamento (ou meio am-
biente?) saiu, o da deseducação 
(quem sabe o nome?) está per-
dido, o da saúde (ou da doen-
ça) também saiu, dando lugar a 
mais um nome, que tem dificul-
dades em saber como agradar o 
paladar do chefe-presidente. 
Sobram poucos, alguns traba-

lhando em silêncio com receio 
de mostrar a cara. 

O quarto cinto é o da econo-
mia. O ministro Paulo Guedes 
espera que o piloto automático 
recomece a funcionar com um 
PIB chegando aos 5% neste 
ano. Mas o rolo continua a en-
travar a reforma tributária, en-
quanto os setores econômicos 
se queixam de que a redução 
dos impostos para as empresas 
esteja sendo feita com uma tri-
butação elevada sobre dividen-
dos. Algo como toma lá, dá cá. 
Os gastos públicos têm aumen-
tado em proporção geométrica.

Pois é, a esperança está no 
cinturão econômico. Se for 
bem ajustado, o país retomará o 
caminho do crescimento. Mas o 
desemprego continuará a amar-
gar o caldo, ante o buraco que 
abarca cerca de 14 milhões de 
desempregados. A privatização 
da Eletrobras merece aplausos. 
Mas é pouco ante a promessa 
de privatização de centenas de 
feudos estatais.

Com essa gama de defi-
ciências, o sinal amarelo é 
prenúncio de que os cordões 
do governo poderão se rom-
per até outubro de 2022.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Já que é impossível voltar atrás, avancemos fazendo todo o bem possível.” (Divaldo Franco)

E no domingo (25) é aniversário do leonino, Dilson Gonçalves 
Cunha, Assistente Social da APAE Barretos, e Corretor de Imó-

veis. Praticante de várias modalidades esportivas, Dilson come-
morará seu dia com alguns amigos e familiares, e o carinho fica 
por conta do pai Dilson Mariano, da mãe Miryam Santos e dos 

irmãos Iago, Gabriel e Igor. Tudo de bom Dilsinho!

A comemoração quarta-feira (21), intimista, é claro, foi em tor-
no de Adriano Pera, por mais um ano de vida. Onde, na data, 
ele recebeu as felicitações de amigos e familiares, e o carinho 

especial da amada Alessandra Britto (foto). Tudo de bom!

Terça-feira (20) foi dia de Iasmim Rocha brindar mais um aniver-
sário. Devido ao atual momento que estamos vivendo, mais um 

ano não teve comemoração como ela gosta de fazer, mas que 
para o próximo tenha. Porém, ela é só gratidão, pelas conquis-
tas alcançadas e pelos amigos que fez ao longo dessa caminha-

da. Os mimos ficaram por conta da noiva Carla Monteiro.

Parabéns e muitos anos de vida para Dayana Viana Gill, que 
completa mais uma ano de vida hoje, sexta-feira (23), ao lado 

do esposo Brandon e dos filhos, Ehros, Ayla e Mila. A barre-
tense atualmente mora em Denver/CO, Estados Unidos, e 

atua como Digital Influencer, fisioterapeuta e especialista em 
pilates e treinos de pré e pós natal, com atividades através 

do Programa Força Mãe, desenvolvido por ela e tem foco na 
saúde da mulher. Tá com tudo essa garota, felicidades Day!

A terça-feira (20) foi dia de Yasmin Morconi Viana celebrar 
mais um ano de vida. Ela recebeu inúmeras mensagens e 

muito carinho de seus amigos, familiares e dos pais Vera Lucia 
(foto) e José Joaquim. Felicidades!

Ana Luiza Santos Bolsoni chega a maioridade neste sábado 
(24), completando seus 18 aninhos. A jovem é bailarina, adora 
a dança em todas as suas formas, é criativa e vislumbra arqui-

tetura e urbanismo. Ana Luiza recebe os parabéns dos pais 
Sandra e Maciel, e dos irmãos Arthur e Maria Vitória. Parabéns!

A segunda-feira (26) começa com festa para 
Maria Vitória Bolsoni, que completa 20 anos. Ela é 

estudante de psicologia, professora de inglês e apaixonada 
por gatos. A jovem recebe milhares de abraços virtuais, e os 

mimos e paparicos dos pais Maciel e Sandra, e dos irmãos 
Arthur e Ana Luiza. Tudo de bom Maria Vitória!
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PAULA LEMOS ELOGIA TEGAMI NETO
Eleita vereadora em 2012 pela legenda do PCdoB, com 1.501 

sufrágios, Paula Lemos requereu votos de louvor e congratulações 
ao diretor de Suprimentos, Ângelo Tegami Neto, “que de forma 
equilibrada e decidida, desempenha um bom trabalho”.  O reco-
nhecimento foi aprovado pela Câmara em 3 de novembro de 2014.

FEIRA DA DIVERSIDADE NO MUNICÍPIO
Feira da diversidade para promover os direitos LGBT’s em 

Barretos foi sugerida pela vereadora Paula Lemos em novembro 
de 2013. Ela também questionou as políticas públicas desenvolvi-
das pela administração da época para a comunidade.

COBRANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE CAPS
A  implantação de CAPS-I (Centro de Atenção Psicossocial In-

fantil) e ACPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial para Acoóla-
tras e Dependentes Químicos), em Barretos, foram solicitadas pela 
vereadora Paula Lemos em abril e agosto de 2015, em fevereiro e 
setembro de 2016, em agosto de 2017, em maio de 2019. Em outu-
bro de 2017, propôs audiência pública para tratar do assunto.

TRANSPORTE COLETIVO PARA OS DISTRITOS
Transporte coletivo público com linhas regulares para as sedes 

dos distritos de Barretos foi reivindicado pela vereadora Paula Le-
mos em abril de 2015.

CASINHAS PARA CÃES ABANDONADOS
A instalação de “casinhas” para cães abandonados nas praças 

públicas da cidade foi requerida pela vereadora Paula Lemos, em 
junho de 2016, ao prefeito Guilherme Ávila. Em novembro de 
2019, ela sondava a prefeitura sobre a viabilidade de instituir um 
banco de ração e utensílios para animais em Barretos.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO
A Câmara Municipal aprovou em sessão do dia 26 de junho de 

2017, requerimento da vereadora Paula Lemos, que pedia a revita-
lização da Praça 9 de Julho.

AS MEDIDAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
Através de requerimento no Legislativo, em novembro de 2018, 

a vereadora Paula Lemos indagava sobre as medidas adotadas pela 
administração municipal para diminuir a gravidez na adolescência.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL EM BARRETOS
Informações sobre o crescimento da taxa de mortalidade infan-

til em Barretos, no período de 2008 a 2016, foram solicitadas pela 
então edil, Paula Lemos.

TRANSPORTE PÚBLICO E MÉDICOS NA UBS
A vereadora Paula Lemos questionou o prefeito Guilherme Ávila 

(PSDB) sobre a disponibilização de transporte público para Alberto 
Moreira, em abril de 2020. Também pediu aumento de médicos para 
o atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do distrito.

EM TEMPOS DE LEMBRANÇAS...
... “recordar é viver, eu ontem sonhei com você”, cantavam a 

marchinha de Aldacir Louro, Aluízio Martins e Adolfo Macedo, os 
carnavalescos de 1955.

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

A Câmara Municipal de 
Barretos repassou mais R$ 
400 mil à prefeitura na últi-
ma segunda-feira (19). Desse 
valor, R$ 300 mil são referen-
tes a terceira e última parce-
la do acordo entre Executivo 
e Legislativo para manter 10 
leitos de UTI na Santa Casa, 
exclusivos para barretenses, e 
R$ 100 mil são para a prefeita 
Paula Lemos utilizar em ou-
tras áreas da cidade.

Desde o início do ano, a 
Mesa Diretora da Câmara, com 
apoio de todos os vereadores, já 
devolveu R$ 1,7 milhão à pre-
feitura. Em março, R$ 700 mil 
foram utilizados para abertura 
e manutenção de 10 leitos hos-
pitalares na UPA , sendo 5 lei-
tos para suporte ventilatório e 5 

“Fazer o bem, sem olhar a 
quem”.  Ajudar quem precisa 
é um ato solidário do verea-
dor Ricardo Bodinho e da sua 
amiga Ana Carolina Silva.

Por essa razão, Bodinho e 
Ana Carolina estão engajados 
e lançaram juntos, a primeira 
ação solidária “Barretão com 
o coração”, que visa a arreca-
dação de alimentos, toalhas de 

Em reunião no dia 17 de 
julho, entre o prefeito de Co-
lômbia, Julio César dos Santos 
(Tuta), junto aos representantes 
da Usina Biosev, foi anunciada 
a doação de 2.500 testes rápidos 
para Covid-19, do tipo Swab.

A reunião teve a participação 
do vereador Da Pimenta e a en-
trega dos testes doados ocorreu na 
última terça-feira, dia 20 de julho. 

Os testes serão usados em 
rastreamento de familiares e 
comunicantes de pessoas que já 
testaram positivo para o vírus, 
trazendo mais eficácia na de-
tecção da transmissão ou para 
as pessoas que tiveram contato 
com o infectado ou para a pró-
pria família, evitando o contá-
gio para outras pessoas.

Os testes já estão nas uni-
dades de saúde do município, 
onde o uso foi imediato, contri-
buindo com agilidade e objeti-
vidade na testagem da popula-

Mais uma indicação do 
deputado Sebastião Santos 
(Republicanos) foi concreti-
zada no município de Guará. 
Destinada através de emen-
da impositiva em 2020, foram 
enviados R$ 200 mil para re-
capeamento asfáltico das Ruas 
Tereza da Silva Barbosa, Ho-
mero Junqueira, José Cala-
zans, Joaquim de Paula e Silva 
e Rua Moyses Ferreira Telles, 
todas no bairro Vila Vitória.

“Agradecemos pelo empe-
nho e a destinação do recurso 
enviado pelo deputado Sebas-
tião. O recapeamento vai me-
lhorar a qualidade de vida dos 
moradores do Vila Vitória. O 
deputado sempre foi nosso 
amigo e parceiro de Guará”, 
disse o prefeito.

Durante a visita no mu-

nicípio, Santos foi recebido 
pelo prefeito Vinícius Magno 
Filgueiras, além do secretá-
rio municipal de Governo de 
e Planejamento, Tulio Chaud, 
da vice-prefeita, Maura Mo-
reira, dos vereadores Eduardo 
Matos, Marcelo Barião e Ro-
nan Taffarel, além do presiden-
te municipal do partido Repu-
blicanos, Alessandro Pereira  
Caetano (Alle Cartuchos).

“É importante mostrar as 
obras em execução e os mo-
radores precisam saber o que 
está acontecendo. A popula-
ção é a grande beneficiada 
com esse recurso destinado 
para essa finalidade, o reca-
peamento do bairro Vila Vitó-
ria”, explicou Sebastião San-
tos, durante visita em uma das 
ruas do bairro.

Câmara devolve mais R$ 400 mil para a prefeitura
R$ 300 mil são referentes a terceira e última parcela para manter leitos de UTI 

na Santa Casa; outros R$ 100 mil poderão ser utilizados pela Prefeita em outras áreas
para leitos de enfermaria.

No fim de maio, a primeira 
parcela de R$ 300 mil foi utili-
zada para abrir 10 leitos de UTI-
-Covid na Santa Casa para mo-
radores de Barretos. Em junho e 
julho, a segunda e terceira parce-
las de R$ 300 mil estão ajudan-
do a manter esses leitos abertos. 
Na segunda-feira (19), a  Câma-
ra devolveu mais R$ 100 mil à 
prefeitura, que poderão ser utili-
zados em outras áreas da cidade.

DEVOLUÇÕES
Em cumprimento à Cons-

tituição Federal, os valores 
que a Câmara recebe da Pre-
feitura por meio dos “duodé-
cimos” (repasses mensais  até 
o dia 20) e que não forem uti-
lizados no decorrer do Exer-
cício, precisam ser devolvidos 

aos cofres do Município até o 
último dia útil do ano.

Todos os vereadores de-
monstraram preocupação com 
a escassez de leitos em hospi-
tais, insumos, medicamentos, 
além da crise econômica que 
atinge as atividades comer-

ciais e a população no geral.
Apesar de não poderem in-

dicar a destinação exata dos va-
lores devolvidos, os vereadores 
barretenses entenderam que o 
dinheiro economizado na Câ-
mara poderia ajudar a cidade 
no enfrentamento da pandemia.

Vereador Ricardo Bodinho e Ana Carolina 
realiza ação solidária “Barretão com o coração”

banho e produtos de higiene 
pessoal, em prol das famílias 
de maior vulnerabilidade so-
cial do município de Barretos.

A iniciativa da ação foi a 
partir do Projeto “Pescadores 
de Vidas”, do pastor Ricardo 
José Luiz e da missionária Tânia 
Lima, ambos da cidade de Car-
lópolis (PR), em parceria com o 
Barretto, da dupla Bruno e Bar-

retto, que é de Maringá (PR).
“Eu sempre tive o coração 

tocado para ajudar as pessoas, 
principalmente as mais ne-
cessitadas, e assistindo uma 
live desse projeto tive a ideia 
de fazer essa ação solidária. 
Convidei o vereador Ricardo 
Bodinho e ele abraçou essa 
ideia.”, ressalta Ana Carolina.

“Vemos em nossa cidade 
a realidade das pessoas mais 
vulneráveis e entendo que o 
meu papel também é de aju-
dar. É muito gratificante fazer 
o bem. Essa é uma forma de 
agradecimento por tudo que 
Deus tem feito em nossas vi-
das”, disse Bodinho.

O pastor Ricardo destaca 
que o projeto “Pescadores de 
Vidas” tem a finalidade de dis-
tribuir alimentos e roupas aos 
mais necessitados, bem como 
levar uma palavra de amor e 
esperança a essas pessoas.

“Devemos fazer bem ao 
próximo. Isso é o maior bem 
da alma. A maior recompensa 
somos nós quem recebemos 
e se prestarmos atenção nas 
pessoas ao nosso redor, va-
mos perceber que muita gen-
te precisa de ajuda. Essa ação 
me tocou e hoje estamos de 
prontidão a ajudá-los”, soli-
darizou o pastor Ricardo.

 “Essa ação solidária está 
tendo diversos parceiros e pes-

soas, que vem nos ajudando e 
se solidarizando com a mesma 
causa. O nosso muito obrigado 
a cada um de vocês”, enfatiza-
ram Bodinho e Ana Carolina.

O ponto de arrecadação é 
na FISO (Faculdades Integra-
das Soares de Oliveira), que 
está localizada na avenida 29 
entre as ruas 18 e 20. As doa-
ções vão até o dia 31 de julho, 
no horário das 9 às 17 horas.

A entrega dos itens arrecada-
dos será no dia 7 de agosto, com 
uma live especial do cantor Bar-
retto (da dupla Bruno e Barretto).

“Estou feliz em estar 
apoiando essa causa e poder 
ajudar um pouco as pessoas 
que mais necessitam da cida-
de de Barretos. Venho pedir a 
ajuda de toda a população e 
quem puder colaborar, pois a 
solidariedade para com quem 
está passando por um momen-
to difícil é a mais pura expres-
são de amor, pois pequenos 
gestos são capazes de mudar 
uma vida”, declarou Barretto.

 “Conseguimos com que o 
projeto Pescadores de Vidas 
e o Barretto viessem a custo 
zero e ainda estarão trazendo 
cestas básicas para essa ação. 
Não temos palavras para agra-
decer a essas pessoas com co-
rações enormes e ações gran-
diosas”, concluiu Bodinho e 
Ana Carolina.

Prefeitura de Colômbia recebeu doação de 2.500 testes 
para Covid-19 da Usina Biosev- Unidade Continental

ção do município de Colômbia.
Além de servir para ajudar 

na testagem mais rápida no ras-
treamento, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Colômbia 
decidiu, também, destinar uma 
parte destes testes, para rastrear 
novamente os profissionais de 
saúde, levando em considera-
ção que estes profissionais per-
manecem na linha de frente e 
continuam na batalha para sal-
var vidas de Colômbia.

“Estes testes chegaram em 
ótima hora. Uma estratégia 
pensada em equipe para ras-
trear os familiares ou comuni-
cantes de quem já testou posi-
tivo, nos ajuda a monitorar a 
transmissão fazendo com que a 
pessoa seja rapidamente tratada 
ou dependendo de seu estado 
fique em casa em isolamento, 
contribuindo ainda mais com a 
baixa de casos na cidade, como 
vimos constatando nas últimas 

semanas”, comentou o secretá-
rio de Saúde, Adileu Storti.

“A Biosev vem se mostran-
do uma grande parceira do nos-
so município não só agora, mas 
em todas as medidas de seguran-
ça, colaborando com a prefeitura 
e pensando em funcionários que 
são de nosso município. Quero 
agradecê-los e nos colocar a dis-
posição sempre de qualquer coi-
sa que for em prol da nossa popu-
lação”, comentou o prefeito Tuta.

Deputado Sebastião 
Santos destina recursos 
para recape de ruas do 

município de Guará



BARRETOS, 23 de julho de 2021A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade 5

SOLIDARIEDADE

A 65ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos foi ofi-
cialmente adiada para o pe-
ríodo de 18 a 28 de agosto de 
2022. Os ingressos anterior-
mente comprados são válidos 
para a nova data, que já tem 
na pré-programação musical 
Wesley Safadão, Gusttavo 
Lima, Marília Mendonça e Zé 
Neto & Cristiano.

“A decisão do novo adia-
mento está em conformidade 
com as atuais condições que 
estamos enfrentando em nos-
so país e reafirmamos que 
nossa prioridade sempre foi 
e sempre será a segurança de 
todos os visitantes, apaixo-
nados pelo evento, e também 

de todos os envolvidos”, diz 
Jerônimo Luiz Muzetti, pre-
sidente de Os Independentes, 
associação organizadora.

EM AGOSTO EVENTO 
TERÁ EDIÇÃO VIRTUAL

Este ano, os organizadores 
decidiram que “Barretos vai 
até a casa dos amantes do ro-
deio”. A competição esportiva 
terá disputas transmitidas em 
lives durante o dia e a noite 
com provas cronometradas e 
montarias.

Entre os dias 25 e 29 de 
agosto acontecem as lives com 
competições de Três Tambores 
e Team Penning. Em 26 e 27 de 
agosto as montarias em touros 
pela PBR (Professional Bull 

Riders) e no sábado (28) e do-
mingo (29) rodeio de Barretos 
reunindo competidores convi-
dados de montarias em touros.

Já as atrações musicais se 
iniciam na sexta (27) em um 
show acústico da dupla Cesar 
Menotti & Fabiano e convida-
dos e, no sábado, (28), é a vez 
de Wesley Safadão receber 
Simone & Simaria, Matheus 
& Kauan e Cesar Menotti & 
Fabiano para um super show.

As duas apresentações se-
rão transmitidas pelo canal do 
Youtube da Festa e o show de 
sábado será transmitido tam-
bém pelo canal de Wesley Sa-
fadão ( https://www.youtube.
com/wesleysafadao).

As competições do dia 
26, pela PBR, serão trans-
mitidas pelo facebook ofi-
cial da competição, a partir 
das 19 horas (https://www.
facebook.com/pbrbrazil). A 
grande final (27/08) será ex-
clusiva pelo canal SporTV 3, 
a partir das 18h55.

Já as transmissões das ou-
tras modalidades acontecem 
todos os dias, gratuitamente, 
a partir das 14 horas, pelo ca-

nal oficial da Festa no You-
tube (www.youtube.com.br/
festadopeaodebarretos).

“Agosto é o mês da Festa 
do Peão de Barretos. Para le-
var um pouco de esperança de 
dias melhores para o público 
em casa, estamos preparando 
super Lives com muito es-
porte e música, seguindo ri-
gorosos protocolos sanitários 
e de segurança para preser-
var a saúde de todos os par-

ticipantes. Estamos compro-
metidos em, no próximo ano 
de modo presencial, realizar 
um evento com toda a alegria 
e grandiosidade para marcar 
uma retomada inesquecível”, 
finaliza Jerominho.

As lives “Barretos ontem, 
agora e pra sempre” contam 
com o apoio de Brahma, Cacha-
ça Cabaré e EcoPower. Mais in-
formações no site: https://www.
independentes.com.br

“No meio do caminho 
havia uma pedra, havia uma 
pedra no meio do caminho... 
É, o poeta sabe “poetar”. Sá-
bio Drummond! E são eles, 
os poetas, autores, músicos, 
artistas plásticos, cada um 
“poetando” com a sua arte, 
tentando transformar as pe-
dras do caminho”. 

Nesse clima artístico de ins-
piração, o coletivo  RELIAR-
TES – Rede Literária Indepen-
dente de Artes faz um convite 
para a sua primeira live cultural 
Café com Arte, que acontece 
neste sábado, 24 de julho, das 
14 às 18 horas, pela página 
Sada Ali no  Facebook.

A proposta é movimentar 
o cenário cultural barretense 
trazendo artistas e profissio-
nais renomados, entre eles, o 
escritor Menalton Braff, autor 
de mais de 25 livros e vence-
dor do prêmio Jabuti de lite-
ratura infantil e mais de 10 
outras premiações em âmbito 
nacional e internacional.

As escritoras Sada Ali e 
a Adalgisa Borsato fazem o 
lançamento e apresentação 
virtual dos seus mais recen-
tes trabalhos: “Sobre Sapatos, 
sandálias e suas devidas cai-
xas” e “Ecos do Tempo”,  res-
pectivamente.

Sada Ali faz um paralelo 
sobre a obra dela e a proposta 
do evento de fomentar as artes 
e promover a reflexão. “E no 
meio do caos se faz a poesia. 
As letras saem, desenrolam 

Na última semana, ABC 
(Academia Barretense de 
Cultura), através do Núcleo 
de Artes Visuais, trouxe para 
Barretos, reiniciou a apresen-
tação do projeto “Cinco Na-
cionalidades”.

O projeto, coordenado por 
Conceição Ribeiro Borges, 
tem como objetivo, homena-
gear as etnias japonesa, espa-
nhola, italiana, portuguesa e 
árabe, que contribuíram para 
o desenvolvimento de Barre-
tos. Na oportunidade, a acadê-
mica Karla Armani Medeiros, 
como modelo vivo, represen-
tou a colônia italiana.

O projeto era desenvolvido 

no auditório da ABC, com mo-
delo vivo e diversos pintores, 
porém, desta vez, por motivo 
de segurança sanitária, o pro-
grama foi desenvolvido ao ar li-
vre, em uma praça de Barretos.

O “Cinco Nacionalidades” 
teve início em janeiro de 2020, 
em homenagem à colônia ja-
ponesa, com a modelo Maria 
Hiroko Arita Fachini. No mês 
seguinte, foi homenageada a 
colônia espanhola, com a mo-
delo Cacilda de Souza.

A apresentação do proje-
to foi interrompida devido à 
pandemia da COVID - 19, em 
março do ano passado, por 
questões sanitárias, paralisando 

todas as atividades presenciais.
Além de homenagear as 

colônias, o projeto tem o ob-
jetivo, também, de dar aos 
artistas plásticos barretenses 
a oportunidade de desenvol-
verem suas artes inspiradas 
em um “modelo vivo”. Ainda 
haverá uma exposição dos tra-
balhos apresentados.

Conceição Ribeiro Bor-
ges comentou que “o modelo, 
ambiente e convivência cola-
boraram para este tão lindo 
e despretensioso momento. 
Adorei”. A ABC emitiu nota 
de agradecimento à colabo-
ração do fotógrafo Eduardo 
Marchesan.

As 3 unidades do Centro 
de Estudo de Línguas (CEL), 
na região de Barretos, estão 
com matrículas abertas para o 
2º semestre.

A quantidade de vagas e 
idiomas oferecidos variam de 
acordo com a demanda e dis-
ponibilidade de professores 
habilitados para ministrar as 
aulas em cada escola.

A lista com endereços e idio-
mas de cada CEL está disponí-
vel em: https://www.educacao.
sp.gov.br/centro-estudo-linguas. 
Em Barretos, o CEL funciona 
na Escola Estadual Dr. Antônio 
Olímpio, no centro. 

Nos CELs é possível estu-
dar alemão, espanhol, francês, 
inglês, italiano, japonês e até 

O Programa de Articula-
ção Regional de Políticas Pú-
blicas realizado pelo Sebrae-
-SP e FGV terá uma nova fase 
na região de Barretos. No dia 
29 de julho, às 14 horas, será 
realizado um encontro para 
validação do Plano de Ação 
para a região. A ação será rea-
lizada no Sesi Barretos e as 
inscrições estão abertas.

O programa realizou um 
levantamento dos desafios re-
gionais, fez um mapeamento 

dos potenciais econômicos dos 
municípios e traçou um plano 
de ação que será apresentado 
no evento. A iniciativa é voltada 
para prefeitos, gestores públi-
cos, cooperativas, associações 
e demais parceiros interessados.

O objetivo da iniciativa é 
formar e organizar nas dife-
rentes regiões do Estado uma 
rede de liderança de gesto-
res públicos junto à iniciati-
va privada e sociedade civil 
para que possam conhecer, 

entender e contribuir com as 
agendas de políticas públicas 
empreendedoras que o Se-
brae-SP trabalha.

O Programa de Articu-
lação Regional de Políticas 
Públicas está fundamentado 
em quatro pilares: inclusão 
produtiva; desburocratização, 
compras públicas e governan-
ça. Os interessados em parti-
cipar da ação podem fazer as 
inscrições no link https://bit.
ly/encontro-barretos.

Adiada, Festa do Peão de Barretos terá edição 
especial virtual com rodeios e shows em agosto

De 25 a 29 de agosto, através do seu canal 
no Youtube, evento confirma provas, rodeio e shows

LIVES “Barretos ontem, agora e pra sempre”

Academia Barretense de Cultura 
apresentou o projeto “Cinco Nacionalidades”

Coletivo de artes RELIARTES 
realiza live Cultura e Arte

feito novelos na mente dos 
escritores como novelos que 
não pensam em desembaraçar 
os nós das angústias humanas, 
mas trazer à tona, emoções, 
pensamentos, na pujança da 
literatura, o sal da vida”, fala.

Com apresentação da jor-
nalista Glaucia Chiarelli e 
live-stream de Luiz Felipe 
Nunes, a proposta traz ainda 
poesia, música, artes, quadri-
nhos, a cultura na cidade em 
suas várias expressões, por 
meio dos seguintes temas e 
convidados(as):  Cultura e 
Gestão com a prefeita Paula 
Lemos; Circulação de livros 
com Érika Borges; Artes plás-
ticas e sociedade com Marley 

Machado; Mulher e Socieda-
de com a delegada civil Deni-
ze Polizelli; A cultura na cida-
de com o secretário municipal 
de Cultura, Rogério Teodósio; 
Em quadrinhos com Marcos 
Diamantino; Mulher Margi-
nal com Maria Augusta Dib.

O Grupo Escorregando 
em sua formação Pocket traz 
a apresentação “Chorando na 
cidade” e poetiza a música e a 
literatura, conforme explica o 
músico César Juliani.

“Trazendo histórias, con-
tos e a cultura do chorinho, 
ritmo genuinamente brasilei-
ro, vamos ecoando no tempo, 
cada arte em suas devidas cai-
xas”, diz.

Unidades do Centro de Estudo 
de Línguas na região de Barretos 

recebem matrículas para o 2º semestre
Em todo estado, são 180 unidades que ofertam cursos em sete idiomas; 

disponibilidade deve ser conferida na escola ou Diretoria de Ensino

mandarim. As aulas aconte-
cem no contraturno das aulas 
ou aos sábados, e os cursos 
são organizados por semestre, 
exceto o de inglês que é anual. 

Para fazer as aulas de in-
glês e mandarim é necessário 
estar cursando o ensino médio. 
Já para os demais idiomas, os 
estudantes devem estar matri-
culados a partir do 7º ano do 
Ensino Fundamental do ensino 
regular ou da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) da rede 

estadual ou, em alguns casos, 
da rede municipal parceira.

A matrícula deve ser feita 
presencialmente na unidade 
escolar que abriga o Centro de 
Estudos de Línguas. No ato da 
matrícula, deve ser apresenta-
da uma cópia do documento 
de identidade (RG) e declara-
ção de matrícula com número 
do Registro de Aluno (RA). 
Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis. 

Sebrae-SP e FGV realizam encontro para 
validar plano de ação para região de Barretos
Evento será realizado no dia 29 de julho, às 14 horas, no Sesi; inscrições estão abertas
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Governo Bolsonaro quer retirar vales 
alimentação e refeição via decreto

Decreto do governo pode acabar nos próximos dias 
com conquistas históricas dos trabalhadores

O governo Bolsonaro apre-
sentou no Fórum Nacional do 
Trabalho uma minuta de decreto 
que altera o Programa de Ali-
mentação do Trabalhador (PAT) 
e vai limitar radicalmente os 
benefícios dos vales refeição e 
alimentação.

Pela proposta do governo, 
as empresas só poderão dedu-
zir no Imposto de Renda gastos 
com vales concedidos apenas a 
trabalhadores que recebam até 
R$ 3.216,78.

O decreto está sendo critica-
do por centrais sindicais. A Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT) já se posicionou contra o 
decreto e a proposta de reforma 
tributária do governo que acaba 
com a isenção fiscal para os gas-
tos das empresas com os vales 
alimentação e refeição.

A ameaça aos vales também 
é criticada pelas empresas seto-
res de bares e restaurantes e de 
cartões de benefícios. Caso esse 
ataque tenha sucesso, cerca de 
20 milhões de trabalhadores que 
recebem vale-refeição e vale-ali-
mentação pode ficar sem o bene-
fício conquistado com muita luta.

“Esse decreto afeta quase 
toda a categoria bancária. O 
governo que taxar os dois vales 
para aumentar sua arrecadação. 
É um decreto que pode acabar 
com benefícios nos próximos 
dias. Tudo isso é feito em um 
momento em que mais de 20 
milhões de pessoas passam 

fome, milhares morrem por dia 
com a Covid-19 e a inflação de 
alimentos beira os 13% nos úl-
timos 12 meses. Não podemos 
aceitar esse absurdo”, afirmou 
a presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-
-CUT), Juvandia Moreira.

Os cartões não são consi-
derados benefícios obrigatórios 
por lei, como o 13.º salário, o 
vale-transporte ou o FGTS. Sem 
o incentivo, é possível que uma 
parte dos trabalhadores fique 
sem o vale-refeição ou o vale-a-
limentação.

O impacto com o fim dos 
vales é amplo. As perdas podem 
afetar cerca de 20 milhões de 
trabalhadores que recebem va-
le-refeição e vale-alimentação. 
Mas o PAT beneficia cerca de 
40 milhões de pessoas direta ou 
indiretamente.

“O governo deveria incenti-
var a ampliação do pagamento 
de auxílio refeição ou alimen-
tação pelas empresas e não res-
tringir esse incentivo, como faz 
a minuta do Decreto. Bolsonaro 
e sua equipe de governo não pa-
ram de atacar os trabalhadores e 
a população. Outro efeito noci-
vo é prejudicar o setor de bares 
e restaurantes, estabelecimentos 
vão perder ainda mais fatura-
mento, o que pode agravar a si-
tuação do desemprego no país”, 
alerta a presidente da Contraf-
-CUT. (Fonte: Contraf-CUT)

O farmacêutico generalista, 
mestre e doutor em Ciências da 
Saúde e professor de Farmácia 
do Unifeb (Centro Universitá-
rio da Fundação Educacional 
de Barretos), Maicon Fernan-
do Zanon da Silva, explica que 
a vacinação contra à Covid-19 
é uma forma segura e eficaz no 
combate e controle da dissemi-
nação acelerada da doença, de 
maneira a reduzir o número de 
pessoas contaminadas, reduzir 
a gravidade dos sintomas, in-
ternações e, consequentemen-
te, o número de óbitos.

“A vacinação da população 
em massa permitirá a redução 
da circulação do vírus, tornando 
cada vez mais próxima a reto-
mada das atividades presenciais. 
É necessário o entendimento da 
população que, na ausência de 
medicamentos sem comprova-
ção científica, a vacinação, alia-
da às medidas de uso de másca-
ras adequadas, higienização das 
mãos e distanciamento social, 
conferem proteção individual e 
coletiva”, disse Zanon.

Zanon ressalta que a pan-
demia impactou em todas as 
áreas - econômica, consumo, 
educação, meio ambiente e 
saúde, inclusive nas pesquisas 
de medicação e vacinas.

“Nesse âmbito, o impacto 
foi diretamente na velocidade e 
dinamismo na realização de es-
tudos pela comunidade científi-
ca com investimento público e 
privado, inicialmente para o se-
quenciamento genômico do ví-
rus, entendimento do seu com-
portamento e, posteriormente, 
para condução de ensaios clíni-
cos para o desenvolvimento de 
vacinas seguras e eficazes para 
imunização da população”, 
destaca o professor.

Segundo a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
existem 14 vacinas contra Co-
vid-19 aprovadas no mundo, 

A Defesa Civil Nacional 
realizou um curso para mais 
de 100 agentes de defesas ci-
vis do estado de São Paulo. 
A capacitação objetivou de-
monstrar e tirar dúvidas sobre 
o uso das ferramentas mais 
usadas para prevenção e res-
posta aos desastres naturais. 

O curso percorre todo o 

Brasil até o fim do ano. Já fo-
ram realizados encontros em 
sete estados da Região Nor-
deste. Até agosto, as oficinas 
serão nos estados do Sudeste 
e Sul do país, sempre com 
duração de um dia e em for-
mato on-line.

O objetivo do Ministério do 
Desenvolvimento Regional é 

capacitar cerca de mil profissio-
nais das defesas civis estaduais 
e municipais de todo o País. 

Armin Braun, diretor do 
Centro Nacional de Gerencia-
mento de Riscos e Desastres, 
o Cenad, destaca que a oficina 
educa os agentes a realizarem 
suas funções.

“A oficina é muito im-

portante porque difunde uma 
doutrina e um conhecimento 
na elaboração de alertas para a 
população e permite aos muni-
cípios melhorarem a capacida-
de de resposta aos eventos”.

Para saber mais sobre as 
ações de Defesa Civil do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, acesse mdr.gov.br

Professor de Farmácia do Unifeb participa de pesquisa 
de desenvolvimento de vacinas contra Covid-19 e aponta 

cenário promissor com imunização em massa
Maicon Zanon ressalta importância da população confiar no potencial de proteção das vacinas contra o Coronavírus

enquanto outras 184 estão em 
desenvolvimento.

“As vacinas já aprovadas 
estão classificadas basicamente 
em três categorias: 1ª geração 
(vacinas clássicas que usam 
um vírus inativado para pro-
vocar resposta imune, Coro-
naVac), de 2ª geração (vacinas 
produzidas com a proteína do 
vírus, NovaVax) e de 3ª gera-
ção (vacinas produzidas a partir 
do RNA mensageiro do vírus, 
Pfizer e vacinas vetorizadas 
que transportam os genes virais 
enfraquecidos provocando uma 
resposta imune no organismo, 
Oxford). No geral, as vacinas 
a partir de diferentes tecnolo-
gias de desenvolvimento têm 
o mesmo objetivo: sensibilizar 
o organismo para uma resposta 
frente à uma infecção, com a 
prevenção de casos leves sin-
tomáticos, redução da hospita-
lização, redução de internações 
em UTI e redução do número 
de óbitos”, explica Zanon.  

Uma vez que a população 
de 30 anos ou mais esteja va-
cinada com as duas doses, esti-
ma-se uma redução drástica no 
número de pessoas contamina-
das e algum tipo de normaliza-
ção e flexibilização das medi-
das de distanciamento social.

“Porém, a velocidade de 
vacinação não está sendo 
igualitária em todos os esta-
dos brasileiros, o que impacta 
diretamente o Estado de São 
Paulo que está à frente na va-
cinação, mas recebe um fluxo 
alto de pessoas de outros Es-
tados”, pondera o professor.

Em relação à manutenção 
periódica de imunização con-
tra a Covid-19, Zanon acredi-
ta que entrará para o calendá-
rio anual de vacinação, assim 
como acontece com a Influen-
za desde 2009.

“Existe um trabalho con-
tínuo da OMS, na análise das 

novas variantes de Covid-19, 
com a criação de um quadro 
de monitoramento e avaliação 
de riscos SARS-CoV-2, para 
que as informações coletadas 
em todo mundo possam auxi-
liar na adaptação das vacinas 
conferindo proteção contra o 
vírus. Trabalhos mais recen-
tes demonstraram que será 
possível alterar a composição 
das vacinas em situações de 
menor eficácia contra uma va-
riante detectada”, esclarece.

Zanon também integra o 
quadro de pesquisadores bra-
sileiros envolvidos em en-
saios clínicos na pesquisa de 
vacinas contra à Covid-19 e 
explica que os estudos clíni-
cos desenhados para pesqui-
sas de qualquer uma das va-
cinas disponibilizadas foram 
realizados em diversas etapas.

“Inicialmente testados em 
laboratórios e, posteriormente, 
na fase clínica III, os centros de 
pesquisa recebem a vacina pro-
duzida e pronta para ser testada 
em voluntários sadios dentro de 
critérios pré-estabelecidos de 
inclusão na pesquisa, para que 
possa ser estabelecida a segu-

rança e o potencial de proteção 
da vacina. A partir da qualidade 
dos resultados apresentados, 
que foram auditados por auto-
ridades sanitárias em todas as 
fases, as vacinas recebem re-
gistro ou autorização sanitárias 
e, assim, disponibilizadas para 
a população”, ressalta.

O professor ainda enfatiza 
a importância das pessoas con-
fiarem no potencial de proteção 
conferido pelas vacinas e aten-
tarem-se aos prazos da segunda 
dose, quando necessário.

“Todos devem ficar aten-
tos a informações seguras e 
de confiança, a fim de evitar a 
propagação de notícias falsas. 
Em um breve histórico, des-
de 1804, com a sua primeira 
campanha de vacinação, o 
Brasil estabeleceu uma roti-
na, desde então, de imuniza-
ção e erradicação de diversas 
doenças, provando que vaci-
nas salvam vidas. Além disso, 
as comparações das taxas de 
eficácia e efetividade entre as 
vacinas são inadequadas, pois 
os estudos são realizados em 
grupos e populações distin-
tas”, finaliza Maicon Zanon. 

Defesa Civil Nacional capacita 
mais de 100 agentes do estado de São Paulo
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A promoção “Tal Pai, Tal Fi-
lho, Tal Neto”, de Avós e Pais no 
comércio de Barretos 2021, or-
ganizada pela ACIB e Sincomer-
cio vai até o dia 7 de agosto, com 
distribuição de cupons para os 
clientes que fizeram as compras 
nas lojas do credenciadas para 
concorrer a diversos prêmios.

O sorteio está marcado 
para o dia 15 de agosto, às 10 
horas, em frente à ACIB. A 
ideia principal da promoção é 
estimular ainda mais as com-
pras no comércio de Barretos, 
referência para toda a região.

Este ano, a campanha Pais 
e Avós remete ao desenvolvi-
mento do comércio barreten-
se. Um comércio que evoluiu, 
assim como a família.

A campanha teve um dife-
rencial para a escolha da família 
que ilustra todo o material de di-
vulgação. A escolha de Wander-
lei dos Santos Júnior, o Tininho, 
e de sua filha, Maria Eduarda, de 
4 anos,  foi realizada por meio 
de um concurso cultural na pla-
taforma Instagram da ACIB. A 
foto em família com o maior nú-
mero de comentários, com mais 
de três palavras, seria a campeã.

Tininho Júnior é filho de 

Na última segunda-feira, 
dia 19 de julho, a Tamboré 
Urbanismo entregou a primei-
ra fase do Tamboré Barretos, 
conferindo, assim, com sua res-
ponsabilidade e comprometi-
mento com seus clientes. Com 
272 lotes com média de 300m², 
todos já comercializados, o em-
preendimento está localizado 
no bairro Jardim Allah, um dos 
mais valorizados da cidade, e 
conta com portaria com contro-
le de acesso 24h e uma excelen-
te estrutura de lazer.  

O Tamboré Barretos já está 
com seu clube todo decorado 
e equipado e com a portaria 
já estruturada com seguran-
ça 24 horas. O clube, que já 
está concluído, possui salão 
de festas, academia, piscinas 
adulto e infantil, playground e 
pet space. O empreendimen-

to está pronto para receber as 
obras das novas casas.

“Atuamos em cidades e 
mercados com forte potencial 
econômico e, por isso, a entre-
ga da primeira fase do Tam-
boré Barretos é um momento 
muito importante, pois foi o 
projeto que marcou a nossa 
chegada à cidade de Barretos. 
O conceito do residencial foi 
desenvolvido para atender às 
necessidades do nosso públi-
co, que valoriza a qualidade de 
vida e busca uma casa em con-
domínio fechado, com segu-
rança, contato com a natureza 
e itens de lazer”, afirma Dou-
glas Ruivo, gerente comercial 
da Tamboré Urbanismo.

O sucesso da primeira fase 
motivou, em dezembro de 2020, 
o lançamento da segunda etapa 
do Tamboré Barretos, com ou-

tros 198 lotes, dos quais mais de 
60% já estão vendidos. O em-
preendimento já teve as obras 
iniciadas e a previsão de entrega 
é em novembro deste ano.
TAMBORÉ URBANISMO

A marca Tamboré é uma 
subsidiária da Tegra Incorpo-
radora. Há 43 anos no merca-
do, a Tegra Incorporadora, em-
presa do grupo Brookfield, é 
uma das maiores companhias 
do setor imobiliário no Brasil, 
com mais de 82 mil clientes 
e aproximadamente 100 mil 
imóveis desenvolvidos, que 
superam a marca de 25 mi-
lhões de metros quadrados 
construídos e em construção. 
Presente em São Paulo, em 
Campinas e no Rio de Janeiro, 
a empresa emprega cerca de 
750 colaboradores e já recebeu 
64 prêmios do mercado.

O governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
abriu 450 vagas em cursos gra-
tuitos de qualificação profissio-
nal do programa Novotec Ex-
presso, na região de Barretos.

A iniciativa é realizada 
em parceria com a Secreta-
ria de Educação e o Centro 
Paula Souza. As inscrições já 
estão abertas e devem ser rea-
lizadas até o dia 10 de agosto 
pelo site www.novotec.sp.
gov.br As aulas têm previsão 
de início em 23 de agosto.

Serão ofertados cursos nas 
áreas Gestão e Negócios, Pro-
dução Cultural e Design, Tec-
nologia da Informação e Co-
municação, e Meio Ambiente 
nos municípios de Barretos, 
Bebedouro e Colômbia, sen-
do: Agente Cultural, Atenden-
te De Farmácia, Office 2019, 
Computação Em Nuvem, Co-
municação E Projeto De Vida 
Para O Mercado De Trabalho, 
Excel Aplicado À Área Ad-
ministrativa, Gestão De Pe-
quenos Negócios, Marketing 
Digital E Vendas Em Redes 
Sociais, Ajudante De Logís-
tica, Assistente Financeiro, 
Gestão De Projetos Com Ms 
Project, Introdução À Jardina-
gem, Photoshop E Coreldraw 
– Tratamento De Imagem e 
Ilustração Digital e Segurança 
Cibernética Fundamental.

O Novotec Expresso é 
uma das modalidades do No-
votec que disponibiliza cur-
sos de qualificação profissio-
nal a jovens de até 24 anos, 
com duração de 120 horas, 

A Fundação Educacional 
de Barretos (Unifeb) no uso 
de suas atribuições, lançou na 
última quarta-feira (21), edital 
para seleção de alunos interes-
sados na participação do pro-
jeto educativo socioambiental 
criado pelo SAAE Barretos, 
“Super Conscientes”.

Os selecionados atuarão 
como produtores e multiplica-
dores de conteúdo educativo/
ambiental, com o auxílio dos 
orientadores indicados pela 
instituição. Os selecionados 
receberão bolsa-auxílio.

A seleção dos alunos irá 
considerar aspectos acadêmi-
cos e aderência do perfil do 
candidato à vaga do projeto, 
de modo a atender ao espíri-
to de integração e extensão 
universitária e, obedecerá 
às disposições acadêmicas e 
condições definidas pela uni-
versidade, bem como os pre-
ceitos éticos e morais previs-

ACIB e Sincomercio realizam Campanha 
Pais e Avós no comércio de Barretos

Wanderlei dos Santos, o Ti-
ninho, que infelizmente não 
está mais entre nós, mas foi 
um grande nome no comércio 
e na fotografia em Barretos.

Tininho Jr. herdou os pas-
sos do pai no fotojornalismo, 
hoje também atuando como 
repórter cinematográfico, as-
sim como herdou o prestígio 
do Tininho pai. E, assim como 
no comércio, a família dele 
evoluiu com a Maria Eduarda.

PRÊMIOS DA 
PROMOÇÃO 2021

Premiação: 1 (um) vale-
-compras no valor de R$500,00; 
1(um) relógio masculino Orient 
Quartz, caixa e pulseira de aço; 
1 vale poupança no valor de 
R$500, 00; 1(uma) pulseira em 
prata 925com chapa para gra-
vação; 1(uma) cesta de produ-
tos masculinos; 1(um) aparelho 
celular Samsung Galaxy A02; 
1(um) ensaio fotográfico e 

1(um) final de semana no Uba-
tã Thermas Parque Hotel em 
Conceição das Alagoas, minas 
Gerais para três pessoas.
APOIADORES: POTY E 
OS INDEPENDENTES

Patrocinadores: AA Turis-
mo, Botânica Empório, Gold-
mig, É D+, King Stúdio, Ma-
nolo supermercados, Marcão 
Gás e Água, Odontocompany 
Barretos, Perfumaria Emy, 
Relojoaria Orient e Sicredi.

Unifeb lança editais para processo seletivo 
para alunos participarem do projeto 

educativo socioambiental Super Conscientes
Desenvolvido em parceria com o SAAEB, selecionados receberão bolsa-auxílio

Programa Novotec Expresso 
abre 450 vagas em cursos 

de qualificação profissional 
para jovens de até 24 anos 

na região de Barretos
Serão aulas gratuitas nas áreas de Gestão e Negócios, 
Produção Cultural e Design, Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação, e Meio Ambiente; inscrições já 
estão abertas e devem ser realizadas até 10 de agosto

tos em código específico da 
profissão/categoria, além de 
regulamentos do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Barretos (SAAEB).

O projeto tem a finalidade 
de comunicar, sensibilizar, 
conscientizar e estimular os 
cidadãos a terem interesse pe-
las causas ecológicas através 
de ações educativas, preserva-
cionistas e autossustentáveis. 
Essas ações serão desenvol-
vidas por meio de atividades 
lúdicas e peças publicitárias 
animadas por mascotes do Es-
quadrão Ambiental. 

Uma das vagas disponíveis 
é para a escolha do protago-
nista do Esquadrão Ambien-
tal, o super herói Hidroman. 
Podem se inscrever todos os 
alunos regularmente matricu-
lados nos cursos de graduação 
do Unifeb até o dia 28 de ju-
lho, às 12 horas, preenchendo 
Ficha de Inscrição no site: 

www.unifeb.edu.br - Projeto 
Super Conscientes: SAAEB x 
UNIFEB.

Será preciso anexar uma 
via do currículo Lattes, có-
pia do histórico escolar do 
curso de graduação que está 
matriculado e do RG e CPF. 
Os selecionados passarão 
por entrevistas.

A realização do Processo 
Seletivo ficará a cargo da pro-
fessora mestra Paula Cacoza 
Amed e Luis Carlos Diniz 
Buch (SAAEB), fiscais de co-
laboração técnica do projeto, 
que designarão uma banca 
examinadora.

“Terão prioridade nas aná-
lises das inscrições os alunos 
dos cursos de Educação Fí-
sica, Pedagogia, Zootecnia, 
Medicina Veterinária, Quími-
ca Tecnológica e Sistemas de 
Informação, pois diversas ati-
vidades terão como base essas 
áreas de trabalho. Mas, todos 

os alunos da universidade po-
dem se inscrever. São quatro 
editais e neles os alunos co-
nhecerão as especificações de 
cada atividade a ser desenvol-
vida”, explicou Paula Amed.

Os resultados finais do 
Processo Seletivo serão divul-
gados no dia 04 de agosto no 
site do UNIFEB (www.uni-
feb.edu.br) e do SAAE Barre-
tos (www.saaeb.com.br).

Tamboré Urbanismo entrega seu 
primeiro empreendimento em Barretos

em parceria com escolas téc-
nicas ou instituições tecnoló-
gicas de ensino superior.

Seguindo os protocolos 
sanitários, a modalidade será 
ofertada nos formatos online 
e semipresencial, a depender 
do que estiver disponível em 
cada região e da escolha do 
jovem. As aulas remotas são 
feitas ao vivo por meio de 
plataformas digitais e os en-
contros presenciais são fei-
tos na unidade de ensino es-
colhida durante a inscrição.
COMO SE INSCREVER

O Novotec Expresso não 
possui processo seletivo. Jovens 
entre 14 e 24 anos, com ensino 
fundamental completo estão 
aptos a se candidatar para uma 
vaga. É importante ficar atento 
aos critérios de classificação 
utilizados para selecionar os 
alunos quando há mais inscritos 
do que vagas. O programa tem 
como premissa a paridade de 
gênero dentro das turmas e há 
prioridade aos estudantes ma-
triculados no Ensino Médio da 
rede pública e das ETECs.

Ao acessar o site, basta 
fazer um cadastro simples 
para, na tela de inscrição, se-
lecionar o município de inte-
resse para verificar quais cur-
sos estão disponíveis e então 
selecionar uma das opções. A 
comunicação com os inscri-
tos é feita pelo e-mail cadas-
trado na hora da inscrição.
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COTIDIANO

A Região dos Lagos, um 
dos mais importantes cartões 
postais da cidade, recebe re-
gularmente o trabalho de ma-
nutenção.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
realiza diversas ações de me-
lhorias no local, como novo 
paisagismo, capina e roçada, 
além de poda de árvores, com 
o objetivo de ampliar a visibi-

lidade da área de lazer e garan-
tir maior segurança ao local.

Nas últimas semanas tam-
bém foi realizado o plantio de 
cerca de 100 mudas de árvo-
res nativas e frutíferas, assim 
como de Ipês rosa, Ipês ama-
relo, Ipês branco, Jacarandás, 
Flamboyants. Amoreiras, 
Pitangueiras, Acerolas, Goia-
beiras e Calaburas.

De acordo com o secretá-
rio de Agricultura e Meio Am-

biente, Zecão Falleiros, os tra-
balhos são realizados por uma 
equipe exclusiva, composta 
por sete pessoas, que traba-
lham durante toda a semana.

“O nosso trabalho é cons-
tante. A gestão tem se esforça-
do para manter um dos mais 
belos cartões postais de nossa 
cidade em condições de uso e 
para contemplação das diversas 
pessoas que passam diariamen-
te no local”, ressaltou Zecão.

Região dos Lagos recebe 
o plantio de 100 mudas de 
árvores nativas e frutíferas


