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VÍCIOS EM REDES SOCIAIS - “Aline Rodrigues é psicóloga, especialista em saúde mental e missionária da Comunidade Canção Nova. Ela também 
atua com Terapia Cognitiva Comportamental no campo acadêmico, clínico e empresarial. Neste artigo, ela trata de um tema muito atual em nossas 
vidas nos últimos anos, principalmente durante o isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região
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A vacinação contra a Co-
vid-19 em Barretos chegou para 
pessoas de 35 e 36 anos. Nes-
ta sexta-feira, 16 de julho, esse 
público pode receber a primeira 
dose do imunizante em todas as 
unidades de saúde do município 
(postinhos), entre 8 e 14 horas. 
Os barretenses devem levar do-
cumento com foto, CPF e com-
provante de residência.

Vacinação 
contra a 
Covid-19 
chega a 

pessoas de 
35 e 36 anos

Consórcio Aeroportos Paulista arrematou 
aeroporto de Barretos em leilão nesta quinta-feira

O consórcio Aeroportos 
Paulista arrematou a outorga 
do lote Noroeste, encabeçado 
pelo aeroporto de São José do 
Rio Preto, pelo valor de R$ 
7,6 milhões em leilão realiza-
do na Bolsa de Valores de São 
Paulo, nesta quinta-feira (15).

Do lote constam ainda os 
aeroportos de Barretos, Pre-
sidente Prudente e Araçatu-
ba, além dos aeródromos de 
Assis, Dracena, Votuporanga, 
Penápolis, Tupã, Andradina e 
Presidente Epitácio.

O valor apresentado pelo 
consórcio representa um ágio 
de 11,14% sobre o valor real 
da outorga, segundo o gover-
no paulista.

O leilão foi acompanhado 
pelo vice-governador e presi-
dente do Conselho Gestor de 
PPP (Parcerias Público Pri-
vadas), Rodrigo Garcia, que 

acompanhou a abertura dos en-
velopes com as propostas para 
os 22 aeroportos regionais, 
atualmente administrados pelo 
Daesp (Departamento Aeroviá-
rio do Estado de São Paulo).  

A concessão à gestão da 
iniciativa privada prevê a pres-
tação dos serviços públicos de 
operação, manutenção, explo-
ração e ampliação da infraes-
trutura aeroportuária estadual.

O prazo de operação é de 
30 anos, prevendo, ainda, a 
exploração de receitas acessó-
rias, como aluguéis de hanga-
res ou atividades comerciais, 
no terminal, restaurantes e 
estacionamento, ou pela rea-
lização de investimentos para 
exploração de imobiliária, 
com grande potencial para o 
desenvolvimento de novas 
atividades e negócios em tor-
no dos aeroportos. 

Segunda dose de vacina contra a 
Covid-19 para novos públicos

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para dois públicos distintos. 
Pessoas com 65 e 66 anos poderão tomar a segunda dose no dia 20 de julho, das 9 às 14 horas, no drive-thru no Ginásio Rochão. Esse 
público também pode comparecer nos postinhos, das 8 às 14 horas. Já as pessoas com 63 anos poderão tomar a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 no dia 29 de julho, das 9 às 14 horas, também no drive-thru no Ginásio Rochão. Esse público também pode compare-
cer nos postinhos, das 8 às 14 horas. Para ambos os públicos, é necessário levar o documento com foto, CPF e carteirinha com a 1ª dose.

Minerva Foods realiza arrecadação 
de roupas para instituições sociais e 

famílias em situação de vulnerabilidade

Até o dia 30 de julho, a em-
presa organizou pontos para 
coleta de roupas (como calças, 
camisetas e agasalhos de todos 
os tamanhos, além de roupas 
de cama e cobertores, em bom 
estado) em endereços nas cida-
des onde está presente, como 
Barretos, por exemplo.

Nesta sexta-feira, 16 de julho, 
acontece o “DIA D”, em que a 
unidade de Barretos contará com 
um percurso de coleta, no siste-
ma Drive-Thru, para que a popu-
lação também possa contribuir.

O ponto de coleta fun-
cionará das 14 às 17 horas, 
em frente à sede do Minerva 

Foods, em sistema drive-thru, 
na Avenida Antônio Manso 
Bernardes - Chácara Minerva.

Os voluntários que contri-
buírem via drive-thru deverão 
comparecer nos locais utili-
zando máscara e permanece-
rem em seus veículos.
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Prefeitura vai repassar quase R$ 400 
mil para entidades assistenciais

A prefeita de Barretos, Paula Lemos, acompanhada da Secretária Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano, Vitória Saretta, recebeu representantes de quatro entidades 
assistenciais de Barretos, para anunciar o repasse de R$ 395.640,00. O valor é proveniente de 
recursos federais para a pandemia da Covid-19 e será dividido entre quatro entidades que aten-
dem idosos, pessoas com deficiência e moradores de rua. Página 7

Escola SESI de Barretos prorroga 
inscrições para vagas no Ensino Médio

A rede escolar Sesi São 
Paulo está com processo sele-
tivo aberto em diversas regiões 
do estado, incluindo Barretos.

Há vagas para o 1º e o 2º ano 
do Ensino Médio, exclusivas 
para estudantes atualmente ma-
triculados em escolas públicas 
e que atendam aos requisitos de 

baixa renda instituídos pelo SE-
SI-SP. Neste caso, será concedi-
da isenção de mensalidade.

Na região, as escolas Sesi 
com vagas são Barretos (2º ano 
– 6 vagas), Catanduva (2º ano – 
7 vagas), Bebedouro (2º ano – 2 
vagas) e Fernandópolis (1º ano 
– 12 vagas). Página 5

Programa de Ensino Integral chega a 
mais duas escolas estaduais de Barretos

A partir de 2022, mais 6 es-
colas estaduais da região de Bar-
retos farão parte do Programa de 
Ensino Integral (PEI). O anúncio 
da expansão do programa para 
778 unidades de todo estado foi 
feito na última segunda-feira (12) 
pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares. Novas PEIS 
na região de Barretos: EE Paulina Nunes de Moraes (foto) e Coro-
nel Silvestre de Lima (Barretos), Alexandre de Ávila Borges (Jabo-
randi), Alice Fontoura de Araujo (Colômbia), Dr. Antônio Augusto 
Reis Neves e Professora Maria Ubaldina de Barros Furquim (Olím-
pia). No total, serão 1.855 escolas atendidas no modelo. A expecta-
tiva da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) 
é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de ensino fundamental e 
ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará presente em 427 
municípios paulistas, em todas as regiões do estado. Atualmente, 
são 448 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 309 cidades.

A Academia Barretense de Cultura (ABC) realiza neste sábado 
(17) o lançamento do livro “Ecos do Tempo”, de autoria da acadê-
mica Adalgisa Borsato. O lançamento será por meio de live, a partir 
das 20 horas. O livro tem ilustrações do jornalista, cartunista e aca-
dêmico Marcos Diamantino, em um trabalho da Perfil Editorial, de 
São Paulo. O livro será vendido ao preço de R$ 20,00. A reserva dos 
exemplares poderá ser feita através dos telefones (17) 99136-0474 
(Adalgisa) e (17) 99746-9472 (José Antônio Merenda). 

ABC lança livro “Ecos do tempo” 
da acadêmica Adalgisa Borsato
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PREFEITURA VAI LOCAR....
A prefeitura de Barretos lançou o 

Pregão Presencial para a contratação 
de uma empresa, em regime de lo-
cação e por prazo determinado, para 
assumir o transporte coletivo urbano 
e distrital de passageiros no municí-
pio. A sessão pública com o recebi-
mento das propostas e habilitação 
será realizada no dia 22 de julho.

... ÔNIBUS PARA TRANSPORTE
Já foram realizados dois pre-

gões para contratação de conces-
sionária do transporte público, mas 
ambos não tiveram interessados. 
Agora, com o contrato emergencial 
com a Expresso Itamarati prestes a 
expirar, a prefeitura lança o Pregão 
Presencial para mais uma vez con-
tratar uma empresa para atender a 
população de forma emergencial.

JUNTOS PELA CULTURA
Barretos, Colina, Guaíra e 

Olímpia foram agraciadas pelo 
Programa “Juntos pela cultura’’ do 
Governo de São Paulo e receberão 
uma verba para fomentar e difun-
dir a cultura em seus municípios. 
Em Barretos, dentre os projetos 
vencedores, está um da categoria 
artesanato para fabricação e ma-
nutenção de viola caipira.

LOBBY NA EDUCAÇÃO
Diversos setores da comunida-

de se uniram em lobby para conven-
cer os 11 conselheiros do UNIFEB na 
votação do novo reitor. Na noite de 
quinta-feira (8), Ângelo Antonio Da-
vis de Oliveira Nunes foi eleito para 
ocupar a função até 2025.

É MUITO VEÍCULO 1
O DETRAN está despejando 

mais de 3.000 veículos de São 
José do Rio Preto no pátio do DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem) de Barretos. A empresa 
concessionária do pátio naquela 
cidade teve o contrato encerrado 
e a licitação está em andamento.

É MUITO VEÍCULO 2
A Polícia Militar foi orientada 

a não fazer mais apreensões de 
veículos em São José do Rio Preto. 
Os rio-pretenses agora precisam 
viajar quase 100 quilômetros para 
reaver seu veículo.

MUNICÍPIOS NO GÁS
Uma rede subterrânea de gás 

natural está sendo instalada em Be-
bedouro pela Gás Brasiliano Distri-

PAINEL 
buidora S.A. e vai fornecer GNV (gás 
natural veicular) para o município. 
O encanamento parte de Matão e 
passa pela Rodovia Armando Salles 
Oliveira. A empresa visualiza que 
outros municípios também têm 
potenciais consumidores como 
Monte Alto, Colina e Barretos.

PREFEITO CONDENADO
O TCU (Tribunal de Contas 

da União) não atendeu o recurso 
do ex-prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB) a respeito da omissão na 
prestação de contas  dos  recur-
sos  recebidos  pelo Projovem 
(Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens), no exercício de 2016. 
A multa fixada em R$ 30 mil cor-
rigida com juros deverá ser paga 
em até 15 dias após a notificação, 
segundo o Diário Oficial da União 
de terça-feira (13).

PAI E MARIDO
João Doria (PSDB) segue nas 

andanças pelo Brasil e considera 
que vai ter o número necessário 
de votos para vencer as prévias 
presidenciais em seu partido. En-
tre os seus trunfos é ser católico 
praticante, pai de família e marido 
heterossexual, como determina a 
Literatura Bíblica.

NO MUNDO CIVILIZADO
Encontro de Jair Bolsonaro 

com Luiz Fux, presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), valeu 
também para costurar como pode 
e deve ser o relacionamento entre 
os Poderes Executivo e Judiciário, 
bem como com o Poder Legislati-
vo (Câmara dos Deputados e Se-
nado). É assim que acontece pelo 
mundo civilizado.

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo diocesano

Vícios em Redes Sociais
Aline Rodrigues é psicóloga, especialista em saúde mental e missionária da Comunidade 

Canção Nova. Ela também atua com Terapia Cognitiva Comportamental no campo acadêmico, 
clínico e empresarial. Neste artigo, ela trata de um tema muito atual em nossas vidas nos últimos anos, 

principalmente durante o isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. Segue.
Vivemos em um tempo 

muito favorável, de facilidades 
e avanços. E tudo isso, graças 
às evoluções tecnológicas. As 
máquinas facilitam os trabalhos 
domésticos e especializados. A 
tecnologia nos trouxe uma am-
pliação do olhar e do conheci-
mento, jamais imaginado, e a 
internet nos conectou com tudo 
isso, inclusive nos aproximou 
de pessoas até já “esquecidas” 
em nossa memória.

É tão interessante poder 
pensar que hoje, através de uma 
busca, se pode encontrar um 
amigo de infância, um colega 
que estudou com você no en-
sino fundamental, e que juntos 
podem fazer memória daquele 
tempo, tudo de forma online.

Outro grande benefício é a 
possibilidade de trabalho, de 
divulgação de um produto ou 
serviço pessoal, de ampliar seu 
campo de atuação, interação e 
conhecimento. Aliás, é graças 
às redes que você lê este texto.

A internet e as mídias so-
ciais trouxeram tudo isso, que 
é muito bom. No entanto, fi-
cam as perguntas: como você 
tem se relacionado com essas 
tecnologias? Quanto tempo 
você tem investido ou desper-
diçado diante da tela de um 
computador ou do seu smart-
phone? Qual é a primeira coisa 
que tem feito ao levantar da 
cama? Já observou que, nos úl-
timos anos, você já levanta da 
cama com o celular na mão? 
Não consegue dormir com este 

pequeno aparelho longe do seu 
alcance, por ficar preso no dis-
curso que precisa dele por con-
ta do despertador?

No entanto, você esquece-
-se de observar que, ao longo 
de um dia inteiro, seu celular 
o acompanha como a própria 
sombra, sempre com uma des-
culpa diferente: “tenho que res-
ponder o whatsapp, estou traba-
lhando, estou pesquisando algo 
importante para comprar, estou 
resolvendo um problema, es-
tou... estou... Estou dependente 
dessa coisa e não percebi”.

Essa relação é tão vician-
te e séria, que tem chamado 
a atenção de muitos, a ponto 
de surgirem até mesmo, no-
vas doenças psicológicas, que 
creio, deva entrar na próxi-
ma edição do DSM (Manual 
diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais).

Isso tudo, porque, de fato, 
dentro do sistema cerebral, é 

acionado um mecanismo de 
recompensa, que gera prazer, 
durante o tempo gasto nessas 
operações. Afinal de contas, 
pesquisamos, ouvimos, assis-
timos, seguimos e nos relacio-
namos, apenas com aqueles 
que pensam como nós e estão 
ali nos “aplaudindo”, com seus 
comentários e curtidas.

A questão se amplifica e po-
tencializa, quando a quantidade 
de tempo, curtidas, comentários 
e aplausos não são mais suficien-
tes para gerar prazer. Daí é pre-
ciso buscar mais, mais e mais…

A melhor pose, a melhor 
frase, a informação mais quen-
te, o mais… o mais… o mais… 
e, assim, um novo mecanismo 
é acionado: a ansiedade!

Houve um aumento signi-
ficativo do transtorno de an-
siedade, em especial o TAG 
(transtorno de ansiedade ge-
neralizada), que é a ansieda-
de por tudo. Tudo me dispara 

ansiedade, inclusive a não rea-
ção imediata do whatsapp que 
enviei, da foto que postei, da 
pesquisa que realizei, da com-
pra que efetuei. O dedinho está 
sempre ali, “stalkeando” algu-
ma coisa e o aparelho ligado.

A questão é: como algo que 
é tão bom pode se tornar ruim, 
a ponto de gerar uma doença 
psicológica? Será que esta era 
a intenção daqueles que inicia-
ram esses projetos? Especial-
mente as mídias sociais?

Essas questões foram le-
vantadas no documentário 
“Dilema das Redes”, que 
mostra todo o efeito das redes 
sociais no comportamento do 
ser humano e que provoca um 
olhar diante do espelho, dessa 
nossa relação com elas.

Vale a pena assistirmos e 
revermos nossa postura. Nos-
sos recursos tecnológicos são 
bons, mas devem ser usados 
com moderação!

Dia Mundial dos Avós e Idosos
Prezados (as) irmãos (ãs),
Neste ano, ocorre pela pri-

meira vez o Dia Mundial dos 
Avós e Idosos, no quarto do-
mingo do mês de julho, por 
decisão do Papa Francisco.

Pelo fato de estar próximo 
da memória litúrgica de São 
Joaquim e Santa Ana, os san-
tos avós de Jesus, o Papa quer 
a cada ano lembrar a importân-
cia dos avós e dos idosos para 
a vida da Igreja e do mundo.

Quero, por isso, na circular 
deste mês, sugerir alguns as-
pectos do magistério do Papa 
Francisco sobre os avós e ido-
sos que acredito poderá ajudar-
-nos a celebrar esta data com 
maior consciência e devoção.

Também para este dia, o 
Papa dirigiu uma mensagem es-
pecial que tem como título “Eu 
estou contigo todos os dias”, em 
que ele diz que a pandemia, qual 
tempestade inesperada e furiosa, 
ceifou tantas vidas de pessoas 
idosas que partiram deste mun-
do, sem mesmo poderem despe-
dir-se de suas famílias.

Entretanto, também nesta 
noite escura em que a huma-
nidade vive, Deus continua a 
enviar “anjos”, como enviou a 
Joaquim, esposo de Ana, pai da 
Virgem Maria, (conforme um 
relato antigo), para lhe dizer que 

Deus ouvira a sua oração insis-
tente, e concedeu a Ana a graça 
de conceber na velhice Aquela 
que seria a Mãe do Salvador.

Também hoje, Deus se serve 
de um filho, de um neto, de um 
vizinho, para amparar idosos 
esquecidos; e serve-se também 
da sua Palavra para confortá-los 
nas suas tribulações. Em outras 
ocasiões, Francisco, citando o 
Papa Emérito Bento XVI, afir-
mou que a qualidade de uma so-
ciedade, de uma civilização, se 
mede pelo modo como se tratam 
os idosos e pelo lugar que lhe re-
servam na vida comum.

Na vida da Igreja, muitas ve-
zes, a convivência com os idosos 
gerou uma bagagem de sabedo-
ria, que faz jus ao que diz o livro 
do Eclesiástico: “Não desprezes 
os ensinamentos dos anciãos, 
dado que eles aprenderam dos 
seus pais. Estudarás com eles a 
arte do conhecimento, e a arte 
de responder de modo oportuno” 
(Eclo 8, 11-12); por isso ela não 
pode tolerar uma mentalidade 
de intolerância, e muito menos 
de desprezo e indiferença para 
com eles. Se a sociedade tende a 
descartar os idosos, Deus jamais 
descarta ninguém; pois Ele nos 
chama em todas as fases da vida.

Na Exortação “Amoris Lae-
titia”, o Papa diz que “os idosos 

são homens e mulheres, pais e 
mães que, antes de nós, percor-
reram o nosso próprio caminho, 
estiveram na nossa mesma casa, 
combateram a nossa mesma ba-
talha diária por uma vida digna”.

Por isso, como gostaria de 
uma Igreja que desafia a cultura 
do descarte com a alegria trans-
bordante de um novo abraço en-
tre jovens e idosos!” (AL 191).

Na sua mensagem para o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos, 
Francisco insiste na importância 
que os idosos têm nesta crise em 
que vivemos. Eles não deixam 
de sonhar um mundo novo de 
justiça, de paz e de solidariedade. 
Eles têm a arte de recordar, fazer 
memória e transmitir esta memó-
ria às novas gerações, permitin-
do que construamos um mundo 
mais humano e acolhedor.

Enfim, lembrando o Papa 
emérito Bento XVI, Francis-
co diz que a oração deles pode 
proteger o mundo, ajudando-o 
talvez de modo mais incisivo 
do que a fadiga de tantos.

A oração dos idosos é um 
dom precioso, é como um pul-
mão para a Igreja e o mundo. 
Celebremos com alegria o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos 

no próximo dia 25 de julho!
Que eles encontrem em nos-

sas comunidades o respeito que 
merecem e o apoio necessário 
para poderem continuar a enri-
quecer as comunidades, os lares 
e o mundo com a sua sabedoria 
repleta de experiência e de valor.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer dez anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer cem anos de prosperidade, cultive pessoas.” (Provérbio Chinês)

A terça-feira (13) foi de bolo, guaraná e muitas felicitações de 
parabéns para Caio Ferreira Menezes. O jovem estudante que 
completou seus 16 anos, estuda na escola Sesi, e recebeu todo 
o carinho dos pais Márcio e Marina Menezes. Felicidades Caio!

Filho de Jéssica Corrêa e Guilherme Bernardo Abon Ali, Henrique 
Bernardo Corrêa Ali, vidrado em jogos eletrônicos e fã de super-

-heróis, completou 06 anos na última terça-feira (13), com direito a 
bolo de chocolate com morango, muitos presentes, e claro, muito 

amor e carinho de familiares e amigos. Parabéns Henrique!

Quem virou mais uma folhinha do calendário no último dia (12), 
foi Gustavo Matos, que completou 20 anos. O atirador, que é são-
-paulino roxo, recebeu os cumprimentos dos amigos, dos pais An-
dré e Claudete, dos irmãos Fabrício, Felipe e Geovanny, e o carinho 

todo especial da namorada Vitória Marçal. Felicidades Gustavo!

Os pais de hoje em dia não deixam passar um click de 
seus bebês, e no caso de Letícia Carminatti e Fernando 

Cançado, não está sendo diferente. O filho Conrado 
completou 11 meses no último dia (03) e o ensaio foto-
gráfico foi com o tema Escolinha, e claro, que ficou uma 

fofura. #rumo ao 1° aninho! (foto: Camila Siqueira)

O barretense Thiago Tavares - Luthier, na pessoa da empresa 
Madeira Prima Luthieria, recebeu o prêmio Revelando, no Palácio 

dos Bandeirantes, na terça-feira (13). Um destaque para Barretos e 
para a cultura do município. Na foto, ele está ao lado de Rogério 

Teodósio, Secretário de Cultura do município de Barretos. Sucesso!

Descanso merecido para o casal, Michel Mak e 
Luciana Barcellos. O destino foi Ilha Grande, litoral Sul
 do Rio Grande, local integrante do Município de Angra 

dos Reis. Eles ficaram encantados com o local e ainda 
saborearam a comida típica da região. Tudo de bom!

Na quarta-feira (14), o que não faltou, foram muitos 
votos de felicidades para Micheli Ramadan Camolesi que 

celebrou seus 40 anos. Devido ao momento atual que estamos 
vivendo, não teve festa, como ela tanto gosta, apenas um 

jantar romântico com o marido Álvaro Zapella Camolesi. Os 
parabéns ficaram por conta dos amigos e familiares!
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POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

GRAVES PROBLEMAS AMBIENTAIS NO CÓRREGO
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), 

solicitou informações sobre graves problemas ambientais 
deflagrados no Córrego Campo Redondo, atrás do Hospital 
do Amor, com despejo de esgoto em área de nascente.

PARA ESPANTAR OS PASSARINHOS
Um estudo técnico visando amenizar os problemas causa-

dos pelas aves que pernoitam nas árvores nas áreas urbanas, 
em especial na Região dos Lagos, Estação Rodoviária e centro 
da cidade, foi requerido pelo vereador Raphael Leite (DEM).

ANEL VIÁRIO OU PONTE SOBRE A RODOVIA
O vereador Gabriel Uchida (DEM) defende a implanta-

ção de anel viário ou ponte sobre a Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, interligando os bairros São Francisco e Santa Terezinha.

HORTAS ESPALHADAS PELA CIDADE
A implantação de hortas comunitárias em áreas estratégi-

cas do município é uma reivindicação do vereador Ricardo 
Bodinho (PP).

MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL
Melhorias na infraestrutura e na iluminação pública no Distri-

to Industrial II foram solicitadas pelo vereador Fuad Daher (PSL).

O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
O funcionamento do Aterro Sanitário por empresa tercei-

rizada é questionado pelo vereador Raphael Silvério (PSDB). 
Ele também pediu cópia do contrato firmado entre a Prefei-
tura e a empresa.

ATRATIVOS PARA NOVAS EMPRESAS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) pediu que a pre-

feita Paula Lemos (DEM) encaminhe à Câmara um projeto 
de lei para desburocratizar o PROINDENB (Programa de In-
centivos para o Desenvolvimento das Atividades Econômi-
cas) ou outra lei de incentivos para atrair novas empresas 
para o município.

TÍTULOS DE CIDADANIA BARRETENSE
É de autoria do vereador Ângelo Tegami (PV) projeto de 

decreto legislativo que concede título  de cidadão honorário 
de Barretos ao deputado federal, Ricardo Augusto Macha-
do da Silva (PSB). O vereador Paçoca (SD) propôs título de 
cidadã benemérita de Barretos a senhora Dulcelina de Jesus 
Anastácio Malpica.

EM TEMPOS DE RESTRIÇÕES...
... não deixe seu cachorro fazer cocô na calçada alheia. 

Nem permita que o animal faça cocô na sua.

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

A prefeita Paula Lemos 
sancionou na última terça-fei-
ra (13) a lei nº 6.083, de au-
toria do vereador e presidente 
da Câmara de Barretos, Paulo 
Correa, que obriga a disponi-
bilização de tendas e cadeiras 
pelas agências bancárias, à 
população que aguarda aten-

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) lançou na última 
segunda-feira (12 de julho), o seu 
primeiro informativo de presta-
ção de contas de seu mandato.

A escolha de fazer um 
mandato diferente e compro-
missado com a população bar-
retense vem sendo buscada 
dia a dia pelo vereador.

Em 10 páginas são registra-

Um novo levantamento rea-
lizado pelo “Mapa das Câma-
ras”, do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP), 
aponta que o custo das Câmaras 
Legislativas paulistas (exceto a 
capital) foi de aproximadamen-
te R$ 3 bilhões, no período de 
maio de 2020 a abril de 2021.

Em todo o Estado, são 
6.921 vereadores distribuídos 
por 644 Câmaras Municipais 
e, de acordo com o estudo, 23 
delas não teriam como funcio-
nar se não fossem os repasses 
do Estado ou União.

“Pelo que as prefeituras ar-
recadam com impostos como 
IPTU, ISSQN ou ITBI, por 
exemplo, esses municípios 
não apresentam sequer con-
dições de manter funcionan-
do a própria Câmara. Os gas-
tos empregados no custeio e 
no pagamento de pessoal su-
peram as receitas advindas de 
tributos municipais”, expli-
ca o professor e economista, 
Walter Penninck Caetano, di-
retor da Conam - Consultoria 
em Administração Municipal.

Em meio a esse cenário 
crítico, o especialista alerta 
que o elevado custo, em al-
guns casos, se agrava por mau 
uso do dinheiro público.

“É preciso que os gesto-
res tenham mais consciência 
e bom senso com suas des-
pesas, com os gastos de seus 
gabinetes, especialmente com 
a contratação de pessoal, em 
um número nem sempre com-
patível com as reais necessi-
dades para que trabalhem de 
forma eficiente”, complemen-
ta o diretor da Conam.

Para Caetano, casos de ex-
cesso de cargos comissionados 
se repetem à exaustão nas admi-
nistrações municipais. “Ė uma 
situação preocupante e que de-
veria merecer muito mais pru-
dência por parte dos nossos go-
vernantes”, alerta Caetano.

De acordo com os núme-
ros do estudo, a Câmara Mu-
nicipal de Campinas (foto), 
com 33 parlamentares, foi a 
mais custosa no período ana-
lisado, ultrapassando a marca 
de R$ 107 milhões.

As cidades turísticas do es-
tado de São Paulo receberam 
R$ 75,7 milhões para obras 
e melhorias de infraestrutu-
ra no primeiro semestre. Os 
recursos, do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísticos 
(Dadetur) atenderam 119 mu-
nicípios. Barretos e Olímpia 
receberam R$ 603 mil 

“A manutenção dos re-
passes faz com que as cida-
des possam concluir as obras, 
ação fundamental para a qua-
lificação da oferta turística 
do Estado”, lembra Vinícius 
Lummertz, secretário de Tu-

rismo e Viagens do Estado.
São Paulo tem 210 cida-

des que podem receber recur-
sos do Dadetur: 70 estâncias 
e 140 municípios de interesse 
turístico (MITs).

As prefeituras devem apro-
var os projetos nos conselhos 
municipais de turismo e depois 
formalizar a solicitação ao Con-
selho de Orientação e Turismo 
do Fundo de Melhoria das Es-
tâncias. Se aprovado, será de-
senvolvido o projeto, indicando 
a alocação dos recursos e, feita 
a avaliação técnica do Dadetur, 
assinado o convênio que garan-
tirá os recursos.

O governador João Doria 
anunciou na última quarta-
-feira (14) o início das inscri-
ções para o programa Bolsa do 
Povo Educação. Em Barretos 
a iniciativa irá contratar 107 
responsáveis de alunos da rede 
estadual de ensino para prestar 
apoio geral às escolas, com um 
benefício mensal de R$ 500 
por mês durante seis meses.

Eles vão atuar, principal-
mente, no acompanhamento de 
protocolos sanitários, garantin-
do o retorno presencial seguro 
para estudantes e funcionários. 
Em todo estado serão 20 mil 
beneficiados pelo programa.

As inscrições acontecem de 
19 a 31 de julho e podem ser 

feitas pelo site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/. Após 
as inscrições, os candidatos se-
rão entrevistados pelas próprias 
unidades de ensino. Depois da 
aprovação das escolas, as Di-
retorias de Ensino vão fazer a 
validação para efetivar contra-
tações a partir de 16 de agosto. 

O Bolsa do Povo Educa-
ção tem como principal obje-
tivo auxiliar as famílias a su-
perar os desafios educacionais 
e financeiros provocados pela 
pandemia e ampliar o envolvi-
mento de toda a comunidade 
escolar, reforçando vínculos 
entre alunos, professores e ser-
vidores da Educação e gerando 
novos postos de ocupação.

AGORA É LEI
Agências bancárias terão que 

disponibilizar tendas e cadeiras à população
Prefeita Paula Lemos sancionou no dia 13 de julho lei de Paulo Correa

dimento na área externa.
“Todo começo de mês ve-

mos longas filas sendo for-
madas em frente às agências 
bancárias. São idosos, pessoas 
com deficiência, gestantes e 
mulheres com crianças de colo 
que ficam horas na rua sujeitos 
ao sol e chuva, um verdadeiro 

desrespeito com a população”, 
disse Paulo Correa.

O autor da lei destaca ain-
da que as agências bancárias 
lucram muito e investem pra-
ticamente nada no atendimen-
to aos clientes e usuários. “Os 
grandes bancos brasileiros lu-
craram R$ 18,6 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2021, o que 
representa uma alta de 35,2% 
quando comparado ao mesmo 
período do ano passado”.

De acordo com a lei, as 
agências bancárias serão obri-
gadas a instalarem tendas com 
fechamento lateral para pro-
teção contra sol e chuva, ca-
deiras em número suficiente 
obedecendo aos grupos prio-
ritários, dispor de um funcio-
nário próprio ou terceirizado 
para cuidar da organização e 
protocolos de segurança.

Para instalação da tenda os 
bancos deverão entrar em en-
tendimento com a prefeitura 
para disponibilização de área 
próxima aos estabelecimen-
tos. O descumprimento da lei 
acarretará aos bancos multa 
de R$ 3 mil para cada consu-
midor reclamante e multa em 
valor dobrado em caso de re-
incidência da reclamação. As 
denúncias serão feitas direta-
mente ao Procon.

TEMPO DE ESPERA
Será contado a partir do 

momento da abertura da agên-
cia bancária, sendo que o fun-
cionário responsável pela or-
ganização distribuirá senhas à 
população que aguarda aten-
dimento nas tendas, respei-
tando o tempo de espera es-
tabelecido na Lei Municipal 
3.271/1999.

Vereador Ricardo Bodinho lança jornal interativo 
online de prestação de contas de seu mandato

das as principais ações dos seis 
meses do seu mandato, com des-
taque para fiscalização, transpa-
rência e participação popular.

Segundo o vereador, a pres-
tação de contas tem o objetivo 
de mostrar à população o que 
tem sido feito, mas também ou-
vir sugestões, opiniões e críticas.

“A prestação contínua de 
contas será um compromisso 
meu, pois garante a transpa-
rência nas ações e possibilita 
a todo cidadão intervir com 
proposições e, assim, cons-
truirmos uma representação 
de verdade”, disse Bodinho.

Ricardo Bodinho destaca 
que o informativo é um meio 
de comunicação muito impor-
tante e dinâmico e que pode 
ser utilizado não só para di-
vulgação das atividades legis-
lativas, mas também de inte-
ração com o povo.

O informativo possui em 
cada título um link que permite 
que o internauta acesse as ma-
térias completas que são dire-
cionadas às suas redes sociais, 
ao seu blog ou a um vídeo.

“Nosso objetivo é ofere-
cer cada vez mais transparên-
cia nos atos públicos, mostrar 
para a população o que estou 
fazendo, dar visibilidade ao 
trabalho da Câmara Munici-
pal”, disse o vereador.

O vereador espera que des-
sa forma, com transparência, 
possa prestar contas à socieda-

de e assim contribuir para que 
a informação chegue a todos.

“O informativo online vem 
para agregar, para tornar-se 
mais uma ferramenta de co-
municação, além das mídias 
já existentes deste vereador, 
na busca pela excelência do 
processo de comunicação ins-
tituído”, explicou Bodinho.

“A população de Barretos 
vai poder acompanhar o meu 
trabalho nos mínimos detalhes 
e, assim, nos ajudar a fazer um 
mandato cada vez mais demo-
crático e popular”, garante.

Câmaras Municipais de SP 
custam quase R$ 3 bilhões ao ano
Excesso de servidores ajuda a elevar os gastos

Cidades turísticas do estado 
receberam R$ 75,7 milhões 

no primeiro semestre
Recursos para obras e melhorias de infraestrutura chegaram 
a 119 municípios; região de Barretos ficou com R$ 600 mil

Bolsa do Povo Educação 
terá benefício de R$ 500 

para 107 pessoas 
da região de Barretos

Objetivo de programa é auxiliar responsáveis 
por alunos a superar desafios educacionais 

e financeiros da pandemia e ampliar 
envolvimento da comunidade escolar

PARA PARTICIPAR É NECESSÁRIO: 
• Ser responsável legal por aluno da rede estadual (um res-
ponsável por família); 
• Estar desempregado há pelo menos três meses; 
• Ter entre 18 e 59 anos; 
• Morar próximo à unidade escolar (raio de dois quilômetros).

SÃO CRITÉRIOS PREFERENCIAIS: 
• Estar cadastrado no CadÚnico; 
• Ser mãe de aluno da rede estadual; 
• Ter filho estudando na escola de interesse; 
• Proximidade entre endereço residencial e escola; 
• Maior idade. 
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SOLIDARIEDADE

Os cursos técnicos têm 
sido a opção de muitos alu-
nos que terminam o Ensino 
Médio, profissionais que 
querem se manter no merca-
do, MEI’s e até graduados.

Cursos rápidos (máximo 
de dois anos), baixo valor 
das mensalidades, facilidade 
em conseguir emprego e ní-
vel salarial alto são atrativos 
para a formação técnica.

Tendo como meta a forma-
ção de mão de obra qualificada 
e a certificação profissional, o 
LiceuTec, há 40 anos, capacita 
jovens e adultos proporcionan-
do emprego, relacionamento e 
qualidade de vida.

O LiceuTec está instala-
do em área de 10 mil metros 
quadrados distribuídos em 
salas de aulas, laboratórios, 
biblioteca, anfiteatros, secre-
taria, área de convivência e 
amplo estacionamento.

O corpo docente é for-
mado por professores gra-
duados e pós-graduados que 
possuem ampla vivência 
profissional. Essa combi-
nação promove aos alunos 
aulas que mesclam a base 
teórica com a prática, de ma-
neira a atender às necessida-
des do mercado de trabalho.

Acolhe alunos de mais 
de 30 cidades circunvizinhas 
que se deslocam de suas ci-
dades através de ônibus ou 
vans fretadas que deixam os 
alunos em frente à escola.

Todos os cursos são mi-
nistrados no período noturno 
com aulas de segunda a sexta 
feira, das 19h15 h às 22h30 
e alguns cursos são ministra-
dos também aos sábados.

Segundo o decreto nº 

65.849 de 6 de julho de 2021, 
divulgado por Paulo Mene-
zes, coordenador do Centro de 
Contingência do Coronavírus, 
“permanecer com as escolas 
abertas e seguras para o desen-
volvimento de aulas e ativida-
des presenciais, ainda durante 
a pandemia de COVID-19, é 
medida essencial para garantir 
a aprendizagem e a manuten-
ção da segurança física e men-
tal de crianças e jovens”.

É neste cenário que o Li-
ceuTec anuncia o retorno às 
aulas para o início do mês de 
agosto de 2021, nas modali-
dades presencial ou híbrido.

Com as mudanças sociais 
ocorridas, tanto nos meios 
corporativos, quanto nas 
áreas da saúde e tecnologia, 
e após queda brusca na eco-
nomia devido à grande perda 
de trabalhadores, a qualifica-
ção nunca se fez tão neces-
sária e títulos como técnicos 
nas áreas da Saúde, Gestão, 
Elétrica e Tecnologia, estão 
sendo muito procurados.

Para aqueles que não têm 
a disponibilidade das aulas 
presenciais, poderão op-
tar pelo ensino híbrido, que 
oferece uma flexibilidade na 
grade de horários em relação 
às aulas presenciais obri-
gatórias, práticas e estágios 
obrigatórios.

Para candidatar-se ao 
concurso de bolsas, o can-
didato pode acessar o site 
da instituição http://www.
liceutec.com.br/concurso-de-
-bolsas-2021-inscricao-pre-
sencial/ (17) 3323.3333 ou 
pelo chat do whatsapp (17) 
99609.9989. (Na foto, alunos 
de Barretos no LiceuTec)

Com a chegada do inver-
no, muitas famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social 
enfrentam dificuldades para 
se proteger das baixas tempe-
raturas que atingem diferentes 
regiões do Brasil.

Neste sentido, a Minerva 
Foods, líder em exportação de 
carne bovina na América do 
Sul e uma das maiores empre-

A Ambev concluiu na últi-
ma sexta-feira (9) a entrega de 
1.004 cilindros de oxigênio em 
unidades de saúde localizadas 

A rede escolar Sesi São 
Paulo está com processo sele-
tivo aberto em diversas regiões 
do estado, incluindo Barretos.

Há vagas para o 1º e o 2º ano 
do Ensino Médio, exclusivas 
para estudantes atualmente ma-
triculados em escolas públicas 
e que atendam aos requisitos de 
baixa renda instituídos pelo SE-
SI-SP. Neste caso, será concedi-
da isenção de mensalidade.

Na região, as escolas Sesi 
com vagas são Barretos (2º 
ano – 6 vagas), Catanduva (2º 

Escolas SESI da região de Barretos prorrogam 
inscrições para vagas no Ensino Médio

LiceuTec disponiliza 
bolsas de estudos

Minerva Foods lança campanha de arrecadação e doação de roupas 
para instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade

Iniciativa “Roupa Boa a Gente Doa” beneficiará pessoas e organizações assistenciais do município

sas na produção e comerciali-
zação de carne in natura e seus 
derivados na região, deu iní-
cio à Campanha “Roupa Boa 
a Gente Doa” 2021, que tem 
importância ainda maior nesse 
momento em que muitas fa-
mílias foram impactadas pela 
pandemia e isolamento social.

Muito além das roupas de 
frio, a iniciativa ampliou esfor-

ços para arrecadar vestuários 
para todas as estações, roupas 
de cama, banho e outros.

Até o dia 30 de julho, a em-
presa organizou pontos para 
coleta de roupas em endereços 
nas cidades onde está presente, 
como Barretos, por exemplo.

Além disso, nesta sexta-
-feira, 16 de julho, acontece o 
“DIA D”, em que a unidade de 
Barretos contará com um per-
curso de coleta, no sistema Dri-
ve-Thru, para que a população 
local também possa contribuir 
com ainda mais segurança, sem 
a necessidade de sair do carro.

PONTO DE COLETA
O ponto de coleta em Bar-

retos neste Dia D, sexta-feira, 
16 de julho, funcionará das 14 
às 17 horas, em frente à sede 
do Minerva Foods, em sis-
tema drive-thru, na Avenida 
Antônio Manso Bernardes - 

Chácara Minerva.
O objetivo da campanha 

é arrecadar roupas como cal-
ças, camisetas e agasalhos de 
todos os tamanhos, além de 
roupas de cama e cobertores, 
em bom estado.

Os voluntários que contri-
buírem via drive-thru deverão 
comparecer nos locais utili-
zando máscara e permanece-
rem em seus veículos.

“O mês de julho costuma 
ser uma época de frio intenso 
em todo o Brasil. Mas inde-
pendentemente do período em 
si, lançamos a campanha de 
arrecadação com o objetivo de 
ajudar aqueles que mais preci-
sam, sejam roupas de frio, de 
calor e para higiene pessoal”, 
explica José Roberto Affonso, 
diretor de Recursos Humanos 
da Minerva Foods.

“O importante é unirmos 

forças para compartilhar com 
os mais carentes vestuários 
básicos para o dia a dia. Além 
de pedirmos aos voluntários 
que os itens doados estejam 
em boas condições de uso, 
faremos um trabalho de hi-
gienização, para garantir que 
as pessoas recebam roupas 
de qualidade e em condições 

adequadas”, completa o dire-
tor de RH da empresa.

Assim como no último ano, 
em decorrência da pandemia 
de COVID-19, todas as peças 
recebidas serão devidamente 
higienizadas antes da triagem 
e entrega, buscando prevenir e 
garantir segurança sanitária a 
todos os beneficiários.

ano – 7 vagas), Bebedouro (2º 
ano – 2 vagas) e Fernandópo-
lis (1º ano – 12 vagas). 

As vagas abertas serão prio-
ritariamente preenchidas por 
filhos de trabalhadores da in-
dústria. Demais públicos serão 
contemplados após atendimen-
to à categoria, de acordo com 
a disponibilidade de vagas. A 
seleção será feita por meio de 
sorteio e análise de rendimento 
(histórico escolar), referente ao 
ano letivo de 2019.

Os procedimentos para com-

provação de renda bem como a 
indicação de unidades escolares 
com vagas disponíveis devem ser 

conferidos no site de inscrições, 
que podem ser feitas apenas onli-
ne em www.sesisp.org.br.

Ambev entrega 1.004 cilindros de oxigênio 
em unidades de saúde da região de Barretos

na região de Barretos. Foram 
entregues 290 cilindros para 
Bebedouro, 470 para Olímpia, 
88 para Serrana, 144 para Ter-

ra Roxa e 12 para Viradouro.
Os cilindros foram produ-

zidos na usina montada na fá-
brica da Colorado, em Ribeirão 
Preto, para auxílio à rede de 
pronto atendimento que sofre 
com alta demanda de oxigênio 
em decorrência da pandemia.

Nesta etapa, a companhia 
entregou ao todo 1.467 cilin-
dros para UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) do inte-
rior do Estado de São Paulo 
em parceria com a Air Liquide. 
Além da região de Barretos, 

doações foram realizadas para 
as cidades de Batatais, Arara-
quara, Pontal e Severínia.

Em março de 2021, a Am-
bev iniciou a adaptação da 
cervejaria Colorado para pro-
dução e envase de oxigênio 
hospitalar. A fábrica, operada 
por equipes da companhia, 
tem capacidade para produ-
zir 120 cilindros de 10 metros 
cúbicos por dia, volume su-
ficiente para manter até 166 
pessoas por dia com oxigênio.

O preço da arroba do boi 
gordo teve alta de quase 1%, 
nesta quinta-feira (15), em São 
Paulo, sendo comercializada 
a R$ 320,70. Em Barretos, o 
preço da arroba do boi gordo 
ficou estável com venda a R$ 
308,50. Em Goiânia (GO), a 
arroba do boi gordo foi vendi-
da a R$ 297,50 e no norte de 
Minas Gerais, a R$ 298,50. 

O preço do quilo do fran-
go congelado também teve 
alta de quase 1,5%, sendo co-
mercializado em São Paulo a 
R$ 7,51. Em Santa Catarina o 
preço do quilo do frango con-
gelado ficou cotado a R$ 7,00, 
e a R$ 7,10 em Porto Alegre. 

O preço da carcaça do suí-
no teve alta de quase 1%, em 
São Paulo com venda a R$ 
9,52 o quilo. No Paraná e em 
Santa Catarina, a carcaça do 
suíno foi comercializada a R$ 

Preços do boi gordo, suíno e frango 
ficaram em alta nesta quinta-feira

9,50. Em Mato Grosso, a car-
caça do suíno foi vendida a R$ 
9,00 no Mato Grosso.

CAFÉ, MILHO 
E AÇÚCAR

O preço da saca de 60 quilos 
do café arábica teve alta de qua-
se 2%, nesta quinta-feira (15), 
em São Paulo, com venda a R$ 
850,48. O preço da saca de café 
robusta também teve alta de qua-
se 2%, com venda a R$ 531,30. 

O valor da saca do açúcar 
cristal está estável, em São 
Paulo, sendo comercializada a 

R$ 115,55. Em Ribeirão Preto, 
a saca do açúcar bruto é vendi-
da a R$ 115; a R$ 118,00 em 
Maringá (PR); e a R$ 116,00 
no Triângulo Mineiro (MG). 

O preço da saca do milho 
teve alta de quase 1% sendo 
comercializada a R$ 97,19, 
em São Paulo. Em Uberaba 
(MG), a saca do milho tem co-
tação de R$ 94,00, a R$ 84,00 
em Rondonópolis (MT); a R$ 
100,00 em Campinas (SP). 

Os valores são do Canal 
Rural e Cepea.
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Fim do incentivo ao vale-
refeição deve prejudicar 

trabalhadores mais pobres
Além da precarização dos trabalhadores formais, proposta 
também deve desestruturar setor de bares e restaurantes

A proposta de reforma tri-
butária do governo Bolsonaro 
coloca em risco os benefícios 
dos vale-refeição e vale-ali-
mentação para milhões de tra-
balhadores.

Por sugestão da equipe 
econômica do ministro Paulo 
Guedes, o relator do projeto, 
deputado federal Celso Sabino 
(PSDB-PA), incluiu na pro-
posta o fim dos incentivos fis-
cais ao Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador (PAT).

Atualmente, as empresas 
podem deduzir do Imposto 
de Renda o dobro das despe-
sas com alimentação dos seus 
empregados.

De acordo com o diretor 
técnico do Dieese, Fausto Au-
gusto Júnior, o fim dos incen-
tivos pode representar a volta 
das “marmitas azedas”.

Ele afirmou que os trabalha-
dores que recebem os menores 
salários e que estão menos or-
ganizados serão os principais 
prejudicados. Isso porque, sem 
essas isenções fiscais, apenas 
as categorias mais organizadas 
conseguirão manter os bene-
fícios, por meio de acordos e 
convenções coletivas.

“A proposta do atual gover-
no é cada vez mais aproximar 
os trabalhadores formais dos 
informais. Só que ao contrá-
rio”, disse Fausto em entrevis-
ta a Glauco Faria, para o Jornal 
Brasil Atual, nesta quinta-feira 
(15). “No limite, vamos cami-
nhar para ter um trabalhador 
formal que é muito próximo, 

do ponto de vista de direitos, 
do informal”, acrescentou.

BARES E 
RESTAURANTES

Além de fragilizar os di-
reitos dos trabalhadores, o fim 
do vale-refeição ainda deve 
causar uma desestruturação 
no setor de bares e restauran-
tes. De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Benefícios 
ao Trabalhador (ABBT), um 
restaurante é criado a cada 
100 trabalhadores que rece-
bem o vale-refeição.

Com o desestímulo ao bene-
fício, a projeção da ABBT é que 
cerca de 100 mil estabelecimen-
tos podem fechar nos próximos 
dois anos, agravando ainda mais 
a crise no setor, já bastante fragi-
lizado pela pandemia.

JUSTIFICATIVA
Com o fim dos incentivos 

ao PAT – que custam aos co-
fres públicos cerca de R$ 1,2 
bilhão ao ano, a equipe econô-
mica pretende cobrir parte das 
perdas com a redução do Im-
posto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ).

A proposta de reforma 
tributária pretende reduzir as 
alíquotas para as empresas, 
dos atuais 15% para 5% no 
primeiro ano e, depois, para 
2,5%. Segundo Fausto Júnior, 
a proposta de reforma deveria 
avançar no sentido de cobrar 
mais impostos dos mais ri-
cos. Em vez disso, o governo, 
mais uma vez, aposta em reti-
rar direitos dos trabalhadores. 
(Fonte: RBA)

Na última segunda-feira 
(14), o professor Ângelo Davis, 
reitor eleito do Unifeb (Centro 
Universitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos), recebeu 
a imprensa para anunciar seus 
planos de gestão para a institui-
ção, no quadriênio 2021/2025. 

De acordo com Davis, entre 
suas prioridades de gestão está 
o desenvolvimento da forma-
ção acadêmica dos alunos do 
centro universitário. “Nós so-
mos uma instituição tradicio-
nal que tem a missão de ajudar 
no desenvolvimento profissio-
nal de nossa região. Por isso, 
vamos priorizar a qualidade de 
ensino e inovação”, destacou. 

A Coelhoterapia é um pro-
jeto desenvolvido pelo curso 
de Zootecnia do Unifeb (Cen-
tro Universitário da Fundação 
Educacional de Barretos) em 
parceria com a prefeitura de 
Barretos, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, 
que promove atendimento a 
crianças com deficiência.  

As sessões terapêuticas 
são realizadas na Brinquedo-
teca do centro universitário, 
com acompanhamento do 
curso de Zootecnia e da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, além de suporte do curso 
de Pedagogia, seguindo todos 
os protocolos sanitários con-
tra a Covid-19. 

De acordo com a profes-
sora de Zootecnia, Gabriela 
Pombo, a Coelhoterapia busca 
estudar o efeito da participação 
de coelhos em sessões de tera-
pia com crianças do programa 
de educação inclusiva.

“O projeto começou a ser 
elaborado quando apresentei 
para a X Turma da Zootecnia os 
conceitos de Zooterapia. A ma-
téria era cunicultura, que tem o 
objetivo de ensinar aos alunos a 
criação de coelhos para fins pet, 
e não só para consumo humano 
da carne”, lembrou. 

Gabriela Pombo ressalta 
que o uso da TAA (Terapia 
Assistida com Animais) é bem 
difundida mundialmente. Es-
tudos com cavalos e cães para 
tal finalidade são bem com-
preendidos no meio acadêmi-
co, no entanto, o uso de outros 
animais ainda está em análise.

Reitor eleito do Unifeb anuncia seus planos de gestão
Angelo Davis destaca que pretende realizar uma administração voltada ao desenvolvimento da formação acadêmica dos alunos com foco na qualidade de ensino e inovação

Entre os principais desafios, 
o novo reitor destacou a pande-
mia que interferiu no formato de 
ensino que hoje ocorre de forma 
híbrida (presencial/remoto). “Es-
tamos na expectativa para que, 
de fato, se consolide o retorno 
presencial total das aulas no se-
gundo semestre, considerando 
que a vacinação tem avançado 
no Estado de São Paulo”, disse. 

Ele também citou o pri-
meiro laboratório de Medici-
na Veterinária, que deverá ser 
inaugurado logo no início de 
sua gestão, além da implanta-
ção de novos cursos. “Nossa 
expectativa é lançar um novo 
curso por ano e o primeiro será 

na área da Saúde”, enfatizou.  
Em relação à situação eco-

nômica, Ângelo Davis destacou 
que, no ano passado, o centro uni-
versitário teve um superávit eco-
nômico e que sua gestão será con-
duzida de forma conservadora.

“Para podermos nos dife-
renciar e manter um equilíbrio 
financeiro temos que trazer no-
vidades, investir em cursos de 
graduação e especialização, que 
sejam direcionados para nossa 

região. Precisamos olhar a crise 
como oportunidade”, ressaltou. 

O reitor eleito ainda explicou 
que o Unifeb é uma instituição 
comunitária e o acesso aos cur-
sos pode também ocorrer pelas 
modalidades de financiamento 
governamental e também por 
financiamento particular. “Nós 
somos uma universidade vo-
luntária, nascemos para servir 
a comunidade e isso que vamos 
continuar a fazer”, finalizou.

Coelhoterapia desenvolvida no Unifeb beneficia 
alunos do programa municipal de educação inclusiva
As sessões terapêuticas ocorrem na Brinquedoteca do centro universitário, com acompanhamento 

do curso de Zootecnia e Secretaria Municipal de Educação, além de suporte do curso de Pedagogia

“A ideia de avaliar o bem-
-estar dos animais pós-terapia 
é pouco discutida. Além dis-
so, desenvolvemos um proto-
colo de treinamento com esses 
coelhos para que fiquem aptos 
para fins terapêuticos, algo 
inédito na literatura”, disse. 

Apesar de já existirem al-
guns profissionais que já tra-
balham com este tipo de te-
rapia, no Brasil ainda não se 
encontra avaliação científica 
sobre o tema, tornando o pro-
jeto pioneiro.

“Além do ineditismo do 
protocolo para treinamento, 
avaliação do animal e pós-te-
rapia, nosso objetivo é acom-
panhar as crianças do ensino 
fundamental, por exemplo, 
até o final do curso, o que será 
inédito também”, enfatizou a 

professora. 
Além da segurança dos 

alunos atendidos, outro aspec-
to que o projeto preza é com a 
saúde e bem-estar dos coelhos.

“Uma simples queda para 
um animal do tamanho de um 
coelho adulto, pode vir a ma-
chucá-lo seriamente, assim 
como alguma reação inespe-
rada de crianças com alto grau 
de transtornos. O importante é 
confiar na pedagoga que esta-
rá com o assistido, nos infor-
mando das possíveis reações 
da criança, para que possa-
mos tomar todos os cuidados 
necessários, desde apenas 
permitir que o aluno observe 
o animal, até entender quando 
ele estará preparado para inte-
ração”, ponderou. 

A professora Gabriela 

Pombo reforça a importância 
deste projeto não só para a 
vida dos assistidos, mas tam-
bém para uma quebra de para-
digma em relação aos animais 
de potencial comercial.

“Este é um projeto com o 
propósito de ajudar crianças e 
famílias que precisam de au-
xílio, mas vale ressaltar que a 
ideia surgiu de uma vontade 
imensa de manter ou melho-
rar o bem-estar de animais de 
estimação, que possuem po-
tencial para fins comerciais. 
Nós podemos criar animais 
não apenas para fins de produ-
ção e a zootecnia pode e tem o 
dever de inserir os animais na 
vida dos seres humanos, para 
que possamos viver em equi-
líbrio com tudo aquilo que nos 
cerca”, finalizou a professora.
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O período chuvoso ainda 
está longe de chegar a Barre-
tos, mas as equipes do Con-
trole de Vetores da prefeitura 
já trabalham antecipadamente 
para eliminar possíveis cria-
douros do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da Den-
gue, Chikungunya, Zika, en-
tre outras doenças.

O foco dessa semana é o 
Cemitério Municipal da Paz. 
Os agentes de Controle de 
Vetores realizam a limpeza e 
o preenchimento com areia 

A prefeita de Barretos, Paula 
Lemos, acompanhada da secre-
tária municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Hu-
mano, Vitória Saretta, recebeu 
na última segunda-feira, 12, 
representantes de quatro enti-
dades assistenciais de Barretos. 
Durante o encontro, realizado 
na prefeitura, foi anunciado o 
repasse de R$ 395.640,00.

O valor é proveniente de 

recursos federais para a pan-
demia da Covid-19 e será di-
vidido entre quatro entidades 
que atendem idosos, pessoas 
com deficiência e moradores 
de rua. As entidades deverão 
apresentar plano de trabalho 
para recebimento do recurso.

A verba deverá ser inves-
tida em gastos relacionados à 
Covid-19 como produtos de 
limpeza, custeio de funcioná-

rios extras e equipamentos de 
proteção individual.

“É uma felicidade imensa 
poder ajudar nossas entida-
des em um momento de tan-
ta necessidade. Sabemos da 
seriedade do trabalho de cada 
uma e temos a certeza de que 
o dinheiro será empregado pra 
melhorar ainda mais o atendi-
mento realizado aos assisti-
dos”, declarou Paula Lemos.

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Barretos iniciou na úl-
tima quarta-feira (14), a entrega 
de cobertores e agasalhos para 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social da cidade.

Segundo Letícia Lemos, 
presidente do FSS, essa ação 
foi pensada para atender não 
somente quem está nos cri-

térios atendidos pelo Fundo 
Social, mas para toda a popu-
lação carente da cidade. “Está 
prevista uma nova frente fria 
e por isso precisamos levar 
esse acolhimento a quem pre-
cisa”, comentou.

Ao todo, já foram mais de 
mil cobertores e cerca de 1.200 
agasalhos entregues desde o iní-

cio da campanha. “Ainda temos 
peças para atender as famílias 
barretenses com o que arreca-
damos junto a parceiros. Mas, 
como sempre, estamos à disposi-
ção para receber novas doações. 
Aqui é um lugar organizado e 
preparado para receber doações e 
encaminhá-las a quem mais pre-
cisa”, pontua Letícia Lemos.

O governador João Doria 
anunciou na última terça-feira 
(13) a ampliação do Programa 
#JuntosPelaCultura, uma par-
ceria das secretarias de Cultu-
ra e Economia Criativa e de 
Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo.

O Estado vai destinar R$ 
10,6 milhões - valor 45% maior 
que os R$ 7,3 milhões de 2020. 
“Quem respeita a cultura res-
peita seu povo, sua origem, sua 
brasilidade”, disse Doria.

O #JuntosPela Cultura une 
poder público e segmentos 
artísticos com o objetivo de 
fomentar e difundir a cultura. 
Em 2021, as chamadas públi-
cas passaram de oito para 12, 
sendo sete para municípios, 
quatro para artistas e uma 
para organizações.

De um total de 853 projetos 
selecionados, 524 foram apre-
sentados por 161 prefeituras, 
enquanto que outros 329 são 
de produtores culturais. Ao 

Toda a população adulta do 
estado de São Paulo será vacina-
da contra a Covid-19, com pelo 
menos uma dose, até o dia 20 de 
agosto. O anúncio foi feito pelo 
próprio governo estadual, no últi-
mo domingo (11). Anteriormen-
te, o prazo divulgado para imu-
nização dos paulistas maiores de 
18 anos era 15 de setembro.

A antecipação do calendário 
de vacinação se deve à aquisi-
ção, pelo governo paulista, de 4 
milhões de doses extras da va-
cina CoronaVac. Segundo o go-
vernador João Doria, até o mo-
mento, quase 3 milhões de doses 
já começaram a ser distribuídas 
aos municípios do estado.

“Temos mais 1,3 milhões de 
doses que chegam até o dia 30 

Prefeitura elimina criadouros do mosquito 
da dengue no Cemitério Municipal

dos vasos de flores ao redor 
dos túmulos. Com as chuvas, 
esses recipientes acumulam 
água e acabam se tornando 
criadouros do mosquito. Com 
ações como essa, a prefeitura 
dá sequência no trabalho de 
eliminar os focos de reprodu-
ção do Aedes.

A prefeita Paula Lemos 
parabenizou o empenho dos 
servidores e pediu a colabora-
ção da população. “Contamos 
com a ajuda de cada família 
para o controle dos casos de 

dengue. Atitudes simples no 
dia a dia, como a limpeza dos 
quintais, ajudam na preven-
ção e controle do mosquito”, 
pontuou a prefeita.

Dados da plataforma Info 
Tracker, desenvolvida pela 
USP (Universidade de São 
Paulo) e UNESP (Univer-
sidade Estadual Paulista), 
mostram que a taxa de trans-
missão da Covid-19 na re-
gional de Barretos caiu 48% 
entre os dias 25 de junho e 
13 de julho, saindo de 1,74 e 
chegando a 0,90.

Isso significa que, no dia 
25 de junho, cada 100 pes-
soas contaminadas trans-
mitiram o vírus para outras 
174, aumentando os casos 
da doença. Já na última ter-
ça-feira, dia 13 de julho, a 
mesma quantidade de 100 
contaminados transmitiram o 
vírus para outras 90. Assim, 
a regional de Barretos passa 
a ter uma efetiva redução no 

número de casos.
O mesmo site aponta que 

a taxa de transmissibilidade 
do novo Coronavírus na re-
gional de Barretos pode che-
gar a 0,46 no dia 19 de julho, 
próxima segunda-feira, sig-
nificando uma redução de 
73% em relação à transmis-
sibilidade do dia 25 de junho.

AÇÕES EFETIVAS
Trazendo para a realidade 

de Barretos, a maior cidade 
da região e a principal sede 
hospitalar com leitos dedi-
cados ao tratamento de pa-
cientes com Covid-19, essa 
queda na taxa de transmissi-
bilidade se deve ao período 
de medidas mais restritivas, 
pois diminuiu a circulação de 
pessoas, e também ao avanço 
da vacinação contra a Co-

vid-19, já que Barretos lidera 
o ranking da imunização.

Para que esse cenário fi-
que cada vez mais positivo, 
os barretenses podem seguir 
colaborando ao adotar as me-
didas de prevenção à trans-
missão e comparecendo aos 
postos de vacinação para se 
imunizar contra a doença.

A prefeita de Barretos, 
Paula Lemos, agradeceu aos 
barretenses que têm evitado 
adotar comportamentos de 
risco e confiado na vacina. 
“Cada dose de vacina é olha-
da e cuidada com carinho 
porque sabemos que é a nossa 
esperança. Vacinar é garantia 
de vida. Juntos com os bar-
retenses estamos na batalha 
para controlar esta pande-
mia”, completou a prefeita.

Taxa de transmissão do novo 
Coronavírus cai 48% na região de Barretos

Fundo Social inicia entrega de cobertores a 
pessoas em situação de vulnerabilidade social

Prefeitura repassará quase R$ 400 
mil para entidades assistenciais
Em reunião realizada na última segunda-feira, 12, Paula Lemos 

anunciou a distribuição da verba proveniente de recursos federais

Covid-19: calendário de vacinação em São 
Paulo é antecipado pelo governo estadual

de julho. Com essas 4 milhões 
de doses da vacina prontas, va-
mos garantir o cumprimento 
desse novo cronograma de imu-
nização em São Paulo. Daqui a 
40 dias, todos os adultos que vi-
vem em São Paulo e que podem 
ser vacinados, estarão com, pelo 
menos, uma dose da vacina no 
braço”, afirmou Dória.

VACINAÇÃO DE 
ADOLESCENTES

Ainda de acordo com o go-
verno estadual, a vacinação de 

adolescentes com idade entre 12 e 
17 anos começa a partir de 23 de 
agosto. Esse público conta com 
3,2 milhões de pessoas. O objeti-
vo é imunizar todos os adolescen-
tes nessa faixa etária, com ao me-
nos uma dose, até 30 de setembro.

“Na primeira etapa, outra 
boa notícia. Grávidas e ado-
lescentes que possuem algum 
tipo de comorbidade estarão 
sendo vacinados exatamente 
no período de 23 de agosto a 5 
de setembro”, destaca Doria.

de 15/7 a 18/7: 35 e 36 anos;
de 19/7 a 4/8: 30 a 34 anos;
de 5/8 a 12/8: 25 a 29 anos;
de 13/8 a 20/8: 18 a 24 anos;
de 23/8 a 5/9: 12 a 17 anos 

com deficiência, comorbi-
dade e gestantes;
de 6/9 a 19/9: 15 a 17 anos;
de 20/9 a 30/9: de 12 a 14 
anos.

NOVO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO EM SÃO PAULO

Governo de SP amplia em 45% os 
recursos do programa #JuntosPelaCultura, 

com R$ 10,6 milhões em 2021
Foram anunciados 853 projetos selecionados e 9,6 mil artistas 

beneficiados. Quatro cidades da região de Barretos estão entre as escolhidas

todo, o programa vai benefi-
ciar 9,6 mil artistas neste ano. 
Na região de Barretos as ci-
dades selecionadas são Barre-
tos, Colina, Guaíra e Olímpia.

“O programa inovador 
#JuntosPelaCultura foi lança-
do em 2019 pelo Governador 
João Doria. Ele une o Governo 
do Estado de São Paulo às pre-
feituras pelo desenvolvimento 
da cultura em todas as regiões 
do estado com uma visão mu-
nicipalista”, afirmou Sérgio Sá 
Leitão, Secretário da Cultura e 

Economia Criativa.
Todas as ações realizadas 

pelos municípios podem ser 
acessadas gratuitamente na pla-
taforma de vídeo por demanda 
e de streaming #CulturaEmCa-
sa e também no perfil @cultu-
raemcasasp nas redes sociais.

O balanço das propostas re-
cebidas em 2021 registrou 1.573 
inscrições de prefeituras; 961 de 
artistas e 78 de organizações -- 
estas em seu ano de estreia. Em 
2020, foram 478 propostas de 
prefeituras e 687 de artistas.
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O Brasil vive o menor nível 
de chuvas dos últimos 91 anos e 
o SAAE Barretos, que trabalha 
para que o município não volte 
a sofrer com a falta de água, ini-
ciou na última quarta-feira (14), 
uma campanha de conscientiza-
ção para que a população evite o 
desperdício de água.

Por meio de vídeos e artes pos-
tados nas redes sociais da autarquia 
(Facebook, Instagram e YouTube), 
e viralizados pelo WhatsApp, o 
SAAEB vai incentivar os barre-
tenses a terem novos hábitos como 
reaproveitar a água de máquinas 
de lavar roupa e tanquinhos para 
lavar calçadas e quintais.

“Por mais que o SAAEB es-
teja fazendo a sua parte, como in-
tensificar a finalização das obras 

no reservatório do bairro San 
Diego, que foi inaugurado pela 
gestão passada sem ter como ope-
rar, precisamos reforçar ou criar o 
hábito, por exemplo, de escovar 
os dentes e ensaboarmos de uma 
única vez a louça com a tornei-
ra fechada. Medidas assim irão 
contribuir para que continuemos 
tendo a água garantida no municí-
pio”, diz Waldo Villani Júnior, en-
genheiro civil e superintendente.

No primeiro vídeo da campa-
nha, a autarquia informa que Bar-
retos tem mais de 50 mil ligações 
de água. Enfatiza que banhos cur-
tos de até 5 minutos criam uma 
economia de mais de mil litros de 
água por mês e que uma torneira 
pingando gasta mais de 46 litros 
de água por dia. Por mês, pode 

chegar a 1.380 litros.
Com isso, o SAAEB quer 

estimular os barretenses a se 
ensaboar durante os banhos 
com o chuveiro desligado e a 
fazerem a manutenção preven-
tiva nas torneiras evitando o 
desperdício de água e o aumen-
to do valor da fatura.

“Nesse período de seca e sem 
previsões de chuva precisamos ur-
gente da colaboração dos barreten-
ses para que o SAAEB continue 
captando, tratando e levando água 
potável até as residências. Por isso, 
é muito importante que todos nós 
economizemos água!”, finaliza o 
superintendente.

O vídeo está disponível no 
Facebook, Instagram e YouTu-
be da autarquia.

SAAE Barretos inicia campanha para 
que população evite o desperdício de 

água no período de estiagem
Brasil vive crise hídrica nunca vista em 91 anos

Ponte sobre o Rio Grande que liga os Estados de São Paulo e Minas Gerais


