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NEM IMPEACHMENT NEM QUARTELADA - “O jornalista Gaudêncio Torquato, escritor, professor titular da USP e con-
sultor político,  emite com toda a sua estudiosa experiência, opinião sobre as mudanças realizadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro no quadro de ministros de seu governo.” EDITORIAL - Leia na página 2
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Política, opinião e muita informação

Página 4

Drive Thru 
de Vacinação 

aplica segunda 
dose nos idosos 
de 72 a 74 anos 

nesta sexta

A secretaria municipal de 
Saúde, com apoio da secreta-
ria de Ordem Pública, organi-
za nesta sexta-feira (9), mais 
um Drive Thru de Vacinação 
contra o Covid19, das 9 às 
16 horas, no Rochão. Desta 
vez será para a aplicação da 
segunda dose do grupo de 
idosos, de 72 a 74 anos. A tria-
gem dos pacientes será reali-
zada através da apresentação 
de documentos com fotos e 
CPF, e é obrigatória a apre-
sentação da carteirinha de 
vacinação da primeira dose. 
Depois de feito o cadastro e 
com a senha em mãos, são 
liberados para a área interna 
do estacionamento do Ro-
chão, onde recebem a vacina. 
Simultaneamente, nas Uni-
dades de Saúde dos bairros 
América, Barretos 2, Marília 
e Pimenta também haverá 
vacinação. Já os pacientes 
pertencentes aos territórios 
de Estratégia de Saúde da 
Família dos bairros Ibirapue-
ra, Nova Barretos, CSU, Luis 
Spina, Cecapinha, Cristiano 
Carvalho, Derby Clube, Los 
Angeles e São Francisco, re-
ceberão as equipes de vaci-
nação domiciliar. O secretário 
municipal de Saúde, Kleber 
Rosa, orienta que as pessoas 
que tomaram a primeira dose 
em uma unidade de saúde ou 
no drive thru retornem para 
tomar a segunda dose no 
mesmo local.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus e a todos os protocolos 
de distanciamento social, os barre-
tenses poderão participar de forma 
remota da fase de elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2022 e para o Plano 
Plurianual (PPA) dos exercícios de 
2022 a 2025, conforme informação 
da Secretaria Municipal de Finan-
ças. Assim, os munícipes podem 
enviar sugestões ou solicitar infor-
mações por meio do e-mail: conta-
to.financas@barretos.sp.gov.br até 
o dia 16 de abril. “A participação da 
população auxiliará a prefeitura a 
identificar quais as áreas prioritárias 
e possibilitar a melhoria constante 
dos investimentos, proporcionando 
maior efetividade à gestão publica”, 
explica Fernando Oliveira Soares, 
secretário municipal de Finanças. 
As audiências públicas presenciais, 
neste momento, serão substituídas 
pelo meio de comunicação eletrô-
nico e funcionarão como instru-
mentos de consulta e participação 
popular, sem caráter deliberativo, 
previstos na Lei de Responsabili-
dade Fiscal e Lei de Transparência. 
O prazo para a Prefeitura protoco-
lar o Projeto de Lei da LDO 2022 
e Projeto de Lei do PPA 2022-2025 
na Câmara Municipal se encerra no 
dia 30 de abril deste ano.

São 22 páginas de informa-
ções passadas de maneira fácil 
e didática. A “Cartilha Sobre a 
Reforma da Previdência dos 
Servidores e Pensionistas do 
Município de Barretos” é uma 
iniciativa dos advogados Alex 
Augusto de Andrade, Mateus 
Bonatelli Malho e Paulo Hen-
rique Zaggo Alves, integrantes 
do escritório ZAAB/Socieda-
de de Advogados, que atua na 
defesa de servidores públicos 
desde 2014.

Lançada nesta semana, o 
documento tem o objetivo de 
levar aos servidores informa-
ções consistentes e úteis so-

bre a Reforma da Previdência 
Municipal, vigente desde a 
publicação da Lei Municipal 
5.996/20, aprovada no final 
de dezembro do ano passado, 
onde alterou os direitos e de-
veres dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas.

A cartilha com conteúdo 
meramente informativo, em 
formato digital, foi enviada 
para os clientes e advogados 
parceiros do escritório, po-
dendo ser acessada através do 
site www.zaab.online/cartilha 
ou solicitada pelo WhatsApp 
(17) 98123-2312 ou e-mail 
contato@zaab.adv.br.

Advogados lançam cartilha que explica 
mudanças na previdência municipal

A Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB)  
e o Sincomércio realizam con-
curso virtual para a escolha da 
mãe que vai estampar o mate-
rial de divulgação da Campa-
nha de Dia das Mães 2021 do 
comércio de Barretos.

A promoção acontece na 
plataforma Instagram da ACIB 
e consiste na escolha da foto 
com o maior número de curti-
das de uma mãe, representando 
um momento de maternidade 
pessoal entre mãe e filho(a).

As fotos foram enviadas de 
maneira privada para a rede 
social da Associação e posta-
das no feed (modo público) 

Prédio da Câmara agora 
é denominado “Olímpio 

Jorge Naben –Euripinho”Após ficar 14 dias com seus atendimentos oncológicos ambulatoriais e hospitalares inter-
rompidos diante do agravamento a pandemia, o Hospital de Amor retomou, na última segun-
da-feira, 5 de abril, suas atividades, parcialmente. De acordo com o diretor clínico do HA, Dr. 
Marcos Duarte de Mattos, a instituição tentará manter 50% dos atendimentos, dando priori-
dade para os tratamentos. Já os retornos e seguimentos serão postergados ou realizados via 
telemedicina. O hospital ressalta que os pacientes que estiverem procedimentos agendados 
nesse período, serão notificados e não terão seus tratamentos prejudicados.

Hospital de Amor retoma seus 
atendimentos de maneira parcial

“Lembramos aos associados que neste mês de abril/2021, o 
Rio das Pedras oferece desconto de 20% na mensalidade”. Este 
é o aviso da diretoria do Rio das Pedras Country Club de Barre-
tos. Conforme já informado anteriormente pelo clube, em razão 
da pandemia e com a sede de campo fechada, foi proporcionado 
este desconto para março e abril/2021. “Seguimos com melhorias 
e as devidas manutenções na academia e sede de campo para que, 
quando esta fase passar, os associados encontrem o clube pronto 
para melhor atende-los”, reforçou a diretoria do clube campestre.

Rio das Pedras mantém 
desconto da mensalidade 

de seus associados

Barretenses 
podem enviar 
sugestões para 

leis orçamentárias 
do município

ACIB realiza concurso virtual para escolher 
mãe da campanha do Dia das Mães

na segunda e terça- feira, dias 
5 e 6 de abril, pela equipe de 
comunicação da ACIB. Foram 
enviadas ao todo  204 fotos.

Nesta sexta- feira, dia 9, 
será feita a contagem das cur-
tidas e divulgação da ganha-
dora. A responsável pela foto 
com o maior número de cur-
tidas ganhará uma produção 
de beleza, um look completo 
e uma sessão de fotos com os 
filhos, além de estampar a capa 
da promoção do Dia das Mães.

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, a campa-
nha tem como objetivo, mais 
uma vez, integrar a associação 
e população barretense e ho-
menagear as mães da cidade.

“Trabalhamos por uma asso-
ciação mais participativa. Além 
disso, a promoção homenageia não 
só a mulher que será a ganhadora 
da promoção, mas sim mais de du-
zentas mães que estampam nossas 
redes sociais”, disse Rossini.

Um ato simbólico realizado nesta quinta-feira(8), marcou a fi-
xação de letreiro em homenagem ao ex-vereador Olimpio Jorge 
Naben “Euripinho” no prédio da Câmara Municipal. O nome da 
sede do Poder Legislativo foi definido pela Lei Municipal nº 6.010/ 
2021, aprovada por todos os vereadores. Euripinho, que estava 
no 6º (sexto) mandato consecutivo como Vereador, morreu em 
outubro de 2020, vítima da Covid-19. Nas eleições de 2008 e 2012 
foi o vereador mais votado da região (mais de 3 mil votos). Para 
evitar aglomerações, o ato simbólico foi realizado após o horário 
de funcionamento da Câmara e contou com a presença da es-
posa de Euripinho, Waldecler Naben, os filhos Michel, Matheus 
e Marcelo. Durante o Ato, os vereadores da Mesa, Paulo Correa 
(PL), Ricardo Bodinho (PP) e Gabriel Uchida (DEM) se solidari-
zaram com as famílias que perderam pessoas queridas para a 
Covid-19 e reforçaram que todos os vereadores estão trabalhan-
do para aprovar projetos que auxiliem na Saúde pública e não 
prejudiquem a atividade econômica.
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

para a coluna.Contato: 
falecom@igorsorente.com.br

NINGUÉM AGUENTA
Até quando vai permane-

cer esse lockdown de mentira? 
Até quando ficaremos de olhos 
fechados? Os setores que têm 
lobby forte estão abertos e en-
riquecendo. O pequeno comer-
ciante sofre há muito tempo. 
É preciso agir com diálogo e 
transparência com os setores.

ABRE OU FECHA
É preciso haver união entre 

governos em um plano nacio-
nal de combate à pandemia. 
Abertura gradual dos setores, 
escalonamento de horários 
para o comércio e revezamento 
de dias de semana para tipos 
de lojas. Precisamos de organi-
zação e não de abre e fecha.  

É PROIBIDO FUMAR
O projeto de lei do verea-

dor Ricardo Rocha, o “Bodi-
nho” (Progressista) de proibir 
o fumo em parques infantis é 
bem-vindo e serve para reto-
mar a discussão sobre o uso de 
cigarros em locais públicos. No 
entanto, a dificuldade na im-
plementação da lei pode levar 
a “efetividade nula”, pois, afinal 
de contas, quem vai fiscalizar?

SEMANA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 1

Vereador Paçoca (SD) votou 
contra a criação da “Semana 
da Cidadania LGBTQI+”. No en-
tendimento dele, a “sociedade 
precisa ser ouvida” através de 
audiência pública. Afirmou não 
ter preconceito e nada contra 
ninguém. Lamentou que não 
pode discutir com representan-
tes de religiões. Ainda votaram 
contra Fabricio Lemos (PSL) e 
Raphael Oliveira (PRTB).

SEMANA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 2

Os vereadores estão preocu-
pados que as palestras orienta-
tivas irão “influenciar” as crianças 
a se tornarem gays, lésbicas ou 
transexuais. Ângelo Tegami (PV) 
afirmou que não quer ‘penetra-
ção’ dentro de escolas e que “se 
tiver bagunça a gente volta atrás”. 

SEMANA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 3

O projeto de lei é de autoria 
do ex-vereador Raphael Du-
tra (PSD) e teve forte apoio da 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil). Na semana de 17 de 
maio de todos os anos, a pre-
feitura promoverá palestras, 
debates e atividades com o ob-
jetivo de promover direitos e 
combater a homofobia. Carlão 
do Basquete (PSD) se manteve 
ausente da votação.

FOME NA PANDEMIA
Falando em audiência públi-

ca, espera-se que o Legislativo 
promova reunião virtual para 
discutir medidas de combate à 
fome em Barretos, decorrente 

PAINEL 
da situação de emergência pro-
vocada pela pandemia.

CONTRA O CAOS NA SAÚDE
A população aguarda que a 

Comissão de Saúde composta 
pelos vereadores Angelo Tega-
mi (PV), Fabrício Lemos (PSL) e 
Vagner Chiapetti (Republicanos) 
promovam Audiência Pública 
para discutir a elaboração de um 
plano estratégico para abasteci-
mento de oxigênio nas unida-
des de saúde do município.

CASA DOS IDOSOS
Adilson Ventura (PL) pediu a 

construção da segunda unida-
de do Centro Dia do Idoso no 
bairro Santa Cecília. A sugestão 
é prevenir situações de risco 
pessoal e social dos idosos.

PROCURA-SE O ENGENHEIRO
A fonte luminosa instalada 

na Praça Francisco Barreto no 
final de 2020 está desativada. 
Instalada entre os quiosques 
de lanches e a antiga bibliote-
ca, nota-se que não houve pla-
nejamento para a construção. 
Um cadeirante não passa de 
um lado para outro da praça.

OUVINDO A POPULAÇÃO
A Ouvidoria da Câmara Mu-

nicipal de Barretos registrou 
apenas 09 solicitações em 2020, 
sendo que 08 foram respondi-
das e 01 negada. Consta que 
70% dos registros são sugestões.

DISSE “SIM”
Rodrigo Garcia (DEM) ne-

gociou sua ida para o PSDB. O 
vice-governador do Estado de 
São Paulo revela sua tentativa de 
substituir João Doria (PSDB) nas 
eleições de 2022. Agora tentam 
convencer Geraldo Alckmin a 
disputar o Senado ou a Câmara.

LOBBY FEDERAL
Jair Bolsonaro jantou quar-

ta-feira (7) com empresários de 
grandes conglomerados que 
querem vender seus lobbies. E 
depois cobram juros altíssimos, 
assim como fizeram com Collor, 
FHC, Lula, Dilma e Temer. Entre 
os lobbies está a reforma tribu-
tária a favor dos seus setores.

Fábio Akiyama
Atua na área da saúde 

desde 2009. É fisioterapeuta e 
trabalha com a microfisioterapia, 
terapia que estimula a autocura 

através do toque, ou seja, faz 
com que o corpo reconheça seu 
agressor e inicie o processo de 

reprogramação celular.

Nem impeachment nem quartelada
O jornalista Gaudêncio Torquato, escritor, professor titular da USP e consultor político,  emite com toda a sua estudiosa expe-
riência, opinião sobre as mudanças realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro no quadro de ministros de seu governo. Segue.

Nem impeachment nem 
golpe. Essa é a conclusão deste 
analista político sobre o episó-
dio que culminou com a saída 
dos comandantes do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica 
do governo Bolsonaro.

E os motivos são claros: as 
circunstâncias não propiciam o 
afastamento do presidente pela 
via congressual e nem uma 
quartelada com apoio dos quar-
téis para conferir ao mandatário 
a condição de ditador ou dar-
-lhe mais poder do que prescre-
ve a carta constitucional.

Comecemos com a leitura 
do momento em que vive o 
país. A pandemia que já cei-
fou a vida de cerca de 320 
mil pessoas é uma gigantes-
ca sombra que cobre a po-
pulação, causando pavor e 
tolhendo seus movimentos, 
principalmente as grandes 
mobilizações populares.

Sem povo, sem o clamor 
incessante da grita social, 
afasta-se o risco de impeach-
ment, eis que os representan-
tes costumam tomar decisões 
com um olho em seus interes-
ses e outro nas ruas.

Ora, na seara dos interesses 
individuais e grupais, ao que 
se infere, as coisas caminham 
ao gosto do freguês, no caso o 
núcleo parlamentar que forma 
maioria nas casas congressuais.

O Centrão avança a todo 

tempo na roça governamental, 
ganhando cargos e posições 
e aumentando sua influência 
sobre o presidente. Bastou um 
recado no puro idioma francis-
cano (“os remédios são amar-
gos”), dado pelo presidente da 
Câmara, deputado Arthur Lira, 
para que o capitão aceitasse 
sua indicação para nomear a 
deputada Flávia Arruda (PL-
-DF) como ministra da articu-
lação institucional.

O Centrão percebe que sua 
pressão gera efeitos junto ao 
Executivo. E usará esse méto-
do para calibrar sua caminhada 
até o pleito eleitoral de 2022, 
se não saltar do barco antes das 
borrascas que façam naufragar 
o transatlântico presidencial.

Este, por sua vez, precisa 
do rolo compressor dos cen-
tralistas para evitar embosca-
das e jogadas brutas do time 
parlamentar, principalmente 
da oposição, comuns em ci-
clos próximos ao pleito.

Portanto, nos vãos da políti-
ca, cabe fechar todos os buracos. 
No Senado, o estilo moderado 
de Rodrigo Pacheco parece não 
aceitar bombas de efeito demo-
lidor, como o impeachment.

Na área militar, teria havi-
do uma operação traumática, 
longe, porém, de provocar se-
quelas de alto grau. Com a de-
missão dos comandantes das 
Forças, Bolsonaro, sem que-

rer, conseguiu torná-las mais 
unidas em torno de seu ideá-
rio funcional. Conversas com 
renomados nomes do Exérci-
to apontam para esta hipótese.

O princípio constitucio-
nal que as torna instituições 
do Estado e não de Governo 
é o lume que guia e guiará as 
Forças. Não há clima, não há 
motivos, não há motivação, 
não há condição para qual-
quer gesto ou ruptura da letra 
constitucional.

Pensar diferente é ignorar 
a trajetória das FFAA no país. 
São profissionalizadas. O dile-
ma que hoje enfrentam é o de 
ver inseridos na máquina go-
vernamental quadros da ativa.

Não há objeção sobre a 
participação de militares da 
reserva na gestão pública. 
Mas há certo mal-estar com a 
entrada no Executivo de perfis 
ainda na ativa.

O general Edson Pujol, 
ex-comandante do Exército, 
expressava com muita clareza 
seu ponto de vista sobre a po-
litização das Forças. A César 
o que é de César e a Deus o 
que é de Deus. Parecia dizer.

Bolsonaro tentou, sim, po-
litizar as Forças, chegando, 
certa feita, a proclamar: “meu 
Exército”. Com boa vontade, 
podemos, até inferir que se 
referia à corporação onde ser-
viu, o Exército.

Mas o pronome abriga a 
ideia de que a Força lhe dá 
apoio, engaja-se ao bolsona-
rismo, é aliada de seu escopo. 
Nada mais errado. As três Ar-
mas dão suporte à Constituição 
e como instituições de Estado, 
preservam a res publica e to-
dos os eixos que a sustentem.

A disciplina, sob a qual se 
instala a hierarquia, é regra ina-
fastável das Forças Armadas. É 
o princípio que lhe confere res-
peito e admiração. Por isso, os 
militares procuram preservá-la, 
sob a crença de que se trata de 
um manto protetor. O critério 
de antiguidade, por exemplo, é 
norteador de decisões.

O capitão Bolsonaro sabe 
muito bem disso. E o general 
Braga Netto, agora ministro 
da Defesa, sob o receio de au-
mentar as tensões, escolhe os 
três novos comandantes das 
Forças entre os mais antigos. 
Alívio geral.

Em suma, as frentes polí-
tica e militar atuarão nesses 
tempos nebulosos sob o con-
dão do bom senso, evitan-
do que fogueiras acesas por 
oportunistas de plantão (dos 
lados da situação e da oposi-
ção) não provoquem incêndio 
nos pilares da República. Não 
alimentarão radicais.

Essa é a leitura que nos 
afasta do impeachment e da 
quartelada.

Home Office: do preventivo ao perpétuo
A pandemia, algo que ja-

mais havíamos esperado, vem 
em nossa direção e modifica 
todo o nosso dia a dia e estrutu-
ra. Transformamos a nossa casa 
em escola, trabalho, academia e 
tudo mais que frequentávamos 
no nosso dia a dia.

Não estávamos prepara-
dos para tamanha mudança de 
maneira inesperada, nem nós 
e nem a nossa casa.

Algo que a gente acredita-
va que fosse durar no máxi-
mo três meses, já está cami-
nhando para quase um ano e, 
pelo que estamos percebendo, 
pode ser que dure ainda por 
um bom tempo.

Ciente dessa realidade, 
muitas empresas estão adotan-
do de maneira permanente o 
home office e, nessa situação, 

temos que nos perguntar se es-
tamos preparados para isso.  

Como profissional fisio-
terapeuta, percebo a grande 
quantidade de pessoas que têm 
sido vítimas do home office.

Isso aconteceu porque boa 
parte passou a trabalhar mais 
horas e em um ambiente im-
próprio. E acabam tendo mui-
tas dores na região lombar, 
cervical ou cefaleias tensionais 
que são rebeldes aos tratamen-
tos medicamentosos, além da 
famosa coluna “travada”.

Percebi que estava em uma 
batalha injusta. As pessoas 
passam uma hora por sema-
na comigo e o resto do tempo 
em seu posto de trabalho que, 
muitas vezes, é em uma mesa 
de jantar com uma cadeira de 
altura inapropriada e com o 

computador fora do alcance 
de seus olhos.

Percebi, então, que a in-
tervenção terapêutica também 
deveria ocorrer no “ambien-
te”. Após isso, comecei a ver 
que meu trabalho tinha me-
lhores resultados. Antes dis-
so, era como se eu estivesse 
limpando o peixe jogando-o 
de volta no aquário sujo.

Cada corpo, posto de traba-
lho, cada tipo de computador, 
são únicos e precisam estar de 
acordo com cada usuário ou 
podem causar desarmonias.

Precisamos entender o que 
precisa ser mudado. As pedras 
demoram a se adaptar, mas a 
areia se adapta fácil. Então, 
precisamos descobrir as pe-
dras e os pedregulhos, e dei-
xar que a areia se adapte.

Foi então que hoje eu tra-
balho entrando de maneira 
virtual ou presencial na casa 
dos meus pacientes e os aju-
do a deixar o seu ambiente de 
home office mais apropriado e 
menos nocivo para seu corpo.

Foi assim que percebi que as 
dores nas costas e as colunas tra-
vadas não tinham mais recaídas.

Se você sente dores nas cos-
tas, pescoço ou tem tido dores 
de cabeça no final do dia, pode 
ter certeza que seu ambiente 
está inapropriado para tantas 
horas em que você fica sentado 

na sua casa trabalhando.
Hoje estamos propondo 

ajustes no posto de trabalho 
e em alguns casos tratamento 
com alongamentos e exercí-
cios guiados de maneira vir-
tual, para que esse tempo de 
trabalho seja cada vez mais 
natural e menos nocivo.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O caminho do bem é o único caminho. Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Você só precisa ser uma boa pessoa.” (Ana Ávila)

Dona de um sorriso encantador, Marina Dias 
Cambauva completa mais um ano de vida amanhã (10). 

E comemora em família, recebendo todo amor e carinho de 
seus pais Alessandro e Bel, e da irmã Ana Luísa. Parabéns!

A terça-feira (06) foi dia de parabéns para 
Marcelo Belini que completou idade nova, recebendo

 na data, as felicitações de amigos e familiares!

Mirene Benincasa virou mais uma folhinha no calendário 
da vida terça-feira (06). Os beijos e abraços especiais 

ficaram por conta do filhão Miguel e do marido Breno (foto), 
e claro, dos familiares e amigos. Parabéns Mirene!

Helena Quintiliano Macedo Camargo completou seu primeiro 
aninho de vida dia 26 de março. Por conta do momento atual 

não permitir aglomerações, os papais Fabiano e Marcela 
organizaram uma festinha entre eles para comemorar a data 

especial. Parabéns lindinha, muita saúde e felicidades!

A empresária do ramo de bolos caseiros e confeitados, Simone Pardini, brindou mais um ano de vida segunda-feira (05). 
A data especial foi comemorada ao lado do maridão André e das filhas Bruna e Eduarda (foto). Felicidades Simone!

Devota de Nossa Senhora Aparecida, apaixonada por bichos 
de estimação, em especial pelo filho de quatro patas, o Théo, 

e tendo como esporte a bike, essa é Cristiane Silva Souza, que 
festejou mais um aniversário no último sábado (03) ao lado 

dos familiares, recebendo o carinho dos amigos. Felicidades!

Essa menina crescida, tão amada e protetora dos animais, é 
Maria Cecília Girardi Lambert, que completou quarta-feira 
(07) seus 9 anos, colorindo ainda mais os dias da família. O 

carinho especial ficou por conta da mamãe Ana Giulian e dos 
irmãos João Pedro e Maria Luiza. Parabéns!
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A CRENÇA E A DESCRENÇA NA CÂMARA
O vereador Carlão do Basquete (PSD) duvida que João 

Dória (PSDB) vai construir o prédio do IML (Instituto Médi-
co Legal) em Barretos. Várias vezes ele chamou o governador 
de Pinóquio e mentiroso. Já seu colega Juninho Bandeira (PL) 
acredita que a edificação do IML sairá o mais rápido possível. 
O edil, Angelo Tegami (PV), confessou que implora e reza 
para que saia logo esse IML, cuja obra não dependa do PSDB.

A INHACA QUE INCOMODA
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) solicitou informa-

ções sobre o mau cheiro produzido pelas empresas JBS S/A 
e Minerva Foods. Alega que a catinga causa grande descon-
forto a moradores dos bairros Vida Nova, City Barretos, Re-
sidencial Minerva, Gomes e outros. Ele quer uma solução 
para a fedentina.

O CUSTO DA COLETA DE LIXO
O presidente do legislativo barretense, Paulo Correa (PL), 

está curioso para saber quanto o município gastou com a co-
leta de lixo desde outubro do ano passado até os dias de hoje.

POLÍTICA É DIFERENTE DE VIDA PESSOAL
Segundo o vereador Angelo Tegami (PV), política é dife-

rente da vida pessoal. Na política é cada um por si e Deus por 
todos. Ressaltou ainda que a posição de vereador é fiscalizar. 
Adiantou que nas próximas sessões do legislativo comentará 
sobre perseguições nas secretarias.

VEREADOR PEDAL DE OURO
O líder da prefeita na Câmara Municipal, Nestor Leonel 

(DEM), contou que diariamente pega a sua “magrelinha” e pe-
dala 40 quilômetros. “Pode ser que vocês não acreditem”, co-
mentou. Acrescentou que durante os passeios ciclísticos sem-
pre encontra com o colega vereador, Ricardo Bodinho (PP).

UMA NOVA VIDA PARA O CEMITÉRIO
O vereador Gabriel Uchida (DEM), entre outros pedidos, 

solicitou uma ampla reforma no cemitério municipal, com a 
revitalização do espaço geral, melhora na segurança com a 
colocação de vigias, concertinas, superpostes de iluminação.

EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
A posição do advogado Robson Machado frente à Comis-

são de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), 7ª subseção de Barretos, foi elogiada pelo verea-
dor professor Adilson Ventura (PL).

A TARIFA MÍNIMA E O CORTE DE ÁGUA
O valor arrecadado com tarifa mínima de 2.018 a 2.020 

pelo SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barre-
tos) é questionado pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB). 
Ele também quer saber quantos contribuintes sofreram cor-
te de fornecimento de água entre março de 2.020 até os dias 
atuais e quantos ainda não tiveram a religação neste período.

O 14º SALÁRIO DO PROFESSORADO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) defende o pagamento 

do 14º salário para os professores da rede municipal de ensino.

EM TEMPOS DE CEM DIAS DE GOVERNO...

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)A prefeita de Barretos, Pau-

la Lemos, visitou na última 
terça-feira (6), a sede da Defe-
sa Civil de Barretos, no antigo 
Paço Municipal. Lá, a chefe do 
Executivo pode notar a grande 
diferença na estrutura, após 
uma reforma feita pelos pró-
prios servidores da pasta nos 
primeiros dias do mandato.

“A prefeita esteve aqui antes 
da reforma e agora ela pode ver 
o quão melhor ficou o nosso es-
paço, mais limpo e organizado”, 
destacou Elson Santos, secretá-
rio da Defesa Civil municipal.

O mutirão dos servidores 
consertou a estrutura do te-
lhado, pintou e reorganizou 
todo o espaço. “Fiquei muito 
feliz em ver o resultado do 
que eles fizeram. Estão to-
dos de parabéns pelo empe-
nho. Essa dedicação será re-
vertida em bom atendimento 
a todas as pessoas da nossa 
cidade”, disse a prefeita.

A prefeitura de Barretos, 
por meio do Departamento de 
Licitações da Secretaria Mu-
nicipal de Negócios Jurídicos, 
realizou pregão presencial nes-
ta última quinta-feira (8), para a 
escolha do novo fornecedor de 
combustíveis para toda a frota.

A escolha, na modalidade 
menor preço, incluiu o forne-
cimento de gasolina, etanol 
e óleo diesel pelo período de 
12 meses. O edital do proces-
so licitatório foi publicado no 
Diário Oficial do município 

do dia 23 de março. O pregão 
presencial aconteceu no De-
partamento de Licitações.

Segundo o secretário de 
Ordem Pública, José Roberto 
Coutinho, esse contrato é de 
suma importância. “Estão in-
cluídos veículos do Samu, do 
Corpo de Bombeiros, da Vigi-
lância Epidemiológica e de to-
das as demais áreas essenciais 
do serviço público municipal, 
visando prestar atendimento 
às necessidades das pessoas”, 
explicou o secretário.

Na última terça-feira (6), 
durante a entrega das chaves 
dos 537 imóveis do Residencial 
Vida Nova 3, o vereador e pre-
sidente da Câmara de Barretos, 
Paulo Correa (PL), conversou 
com a prefeita Paula Lemos e 
o diretor de negócios do Grupo 
Pacaembu, Victor Almeida, so-
bre um pedido antigo dos mo-
radores do Vida Nova Barretos.

O pedido é com relação a 
requerimentos elaborados por 
Paulo Corrêa, questionando a 
possibilidade de ser realiza-
da a pavimentação da estrada 
municipal BA-04, localizada 
aos fundos do residencial. O 
vereador foi informado pelo 
diretor de negócios, Victor 
Almeida, de que há um com-
promisso do Grupo Pacaembu 

O deputado federal, Geni-
nho Zuliani, do DEM/SP, fará 
a abertura, no próximo dia 12 
de abril, do webinar “Políticas 
Públicas no Setor de Resíduos 
Sólidos no Brasil: Reflexos do 
Novo Marco de Saneamento 

O governador João Do-
ria anunciou a abertura de 
pré-cadastro para vacina-
ção contra a COVID-19 via 
WhatsApp. Inédita no Bra-
sil, a iniciativa fará a inte-
gração entre o site Vacina Já 
e o canal oficial do Governo 
de São Paulo no aplicativo 
de mensagens, garantindo 
agilidade e praticidade nos 
futuros atendimentos nos 
postos de vacinação.

A parceria entre as se-
cretarias de Comunicação 
e da Saúde do Governo de 
São Paulo e o WhatsApp 
viabilizou o uso de um as-
sistente virtual que oferece-
rá as informações necessá-
rias para o pré-cadastro.

Além disso, o chatbot ofe-
rece informações confiáveis 
sobre o programa de imuni-
zação estadual, incluindo o 
calendário de vacinação atua-
lizado, dados sobre o Plano 
São Paulo e tira-dúvidas so-
bre o coronavírus.

Para acessar o serviço 
no WhatsApp, basta adi-
cionar o número +55 11 
95220-2923 à lista de con-
tatos e enviar um “oi”.

O pré-cadastro permite 
uma economia de até 90% no 
atendimento de cada pessoa 
apta a se vacinar. O preen-
chimento do formulário não 
é obrigatório e não funcio-
na como agendamento, mas 
contribui para evitar filas nos 
postos de vacinação.

Até a última quarta-feira 
(7), cerca de 4,9 milhões de 
pessoas já efetuaram o pré-
-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br.

“É a tecnologia da co-
municação sendo usada em 
benefício da saúde pública 
e da vida no Estado de São 
Paulo”, destacou Regiane de 
Paula, coordenadora do Cen-
tro de Controle de Doenças.

A Câmara de Barretos apro-
vou, na sessão ordinária da úl-
tima segunda-feira (05), o Pro-
jeto de Lei Complementar nº 
03/2021, de autoria do vereador 
Ricardo Rocha “Bodinho” (PP), 
que proíbe o consumo de cigar-
ro ou qualquer outro fumígeno, 
derivado do tabaco ou não, nos 
parques infantis da cidade.

O documento aprovado 
afirma ainda que, nesses locais 
deverão ser afixadas placas em 
que conste o aviso de que ali é 
proibido beber e/ou fumar, as 
sanções aplicáveis e os telefo-
nes dos órgãos de fiscalização.

De acordo com o vereador, o 
objetivo é defender a saúde pú-
blica daqueles que são expostos 
involuntariamente às más in-
fluências e aos malefícios que o 
álcool e os produtos fumígenos 
acarreta, de modo muito espe-
cial às crianças e adolescentes.

“Esta propositura é de 
suma importância, pois não 

Paula Lemos parabeniza servidores 
por reforma na sede da Defesa Civil

Governo 
de SP faz 

parceria com 
WhatsApp 
para pré-

cadastro de 
vacinação

Prefeitura de Barretos promove licitação para 
fornecimento de combustíveis para toda sua frota

Pavimentação da estrada de 
terra no bairro Vida Nova Barretos

com a prefeitura de Barretos 
para pavimentação da estrada.

“Uma boa notícia para os 
moradores, em especial da rua 

VN2 – José Santana da Rocha, 
que sofrem diariamente com a 
poeira causada pela estrada de 
terra”, disse Paulo Corrêa.

Geninho discute saneamento 
na política nacional de resíduos
Deputado federal fará abertura de webinar promovido pela PUC-SP no próximo dia 12

Básico na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos”, promo-
vido pela PUC-SP. 

Uma das principais vozes 
sobre o tema no cenário po-
lítico brasileiro, Geninho Zu-
liani foi o relator, em 2019, 

na Câmara dos Deputados, do 
Novo Marco Legal do Sanea-
mento Básico, recém-sancio-
nado pelo governo federal.

Desde sua nomeação para 
a relatoria, Geninho já parti-
cipou de mais de 60 eventos 
presenciais e online sobre sa-
neamento básico no país, pro-
movidos pela iniciativa públi-
ca e privada. 

Do webinar no dia 12 de 
abril, participam também 
Marcos Penido, secretário de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente do Estado de São Pau-
lo; Luiz Gonzaga, da ABE-
TRE, e Consuelo Yoshida, 
coordenadora do Grupo de 
Pesquisa da PUC-SP. 

O evento terá transmissão 
online. A participação requer 
inscrição prévia.

Projeto que proíbe o consumo 
de cigarros em parques infantis, 
de autoria do vereador Ricardo 

Bodinho, é aprovado

combina o uso de produtos fu-
mígenos em um espaço como 
parque infantil, seja ele aberto 
ou fechado”, disse Bodinho.

“Nós levamos nossos fi-
lhos aos parques infantis e ve-
mos muita gente ali fuman-
do ao lado das crianças e até 
da gente que não fuma, e isso 
acaba fazendo mal e causando 
grande incômodo, principal-
mente às crianças”, conclui.

A matéria seguirá para 
sanção da prefeita, que terá 15 
dias úteis a partir da data do 
recebimento para analisar.
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Barretos inicia 2021 com previsão
 de crescimento do setor imobiliário na cidade

Hoje em dia são poucas as 
pessoas que já não tiveram sua 
casa ou bem violados. A inse-
gurança fez com que pessoas e 
empresas começassem a pen-
sar em soluções mais ativas 

Habib Jajah é consultor imobiliário da Link Empreendimentos em Barretos

A Secretaria de Turismo 
de São Paulo (Setur) lançou 
nesta semana uma platafor-
ma eletrônica de boas práti-
cas para auxiliar os prefeitos 
paulistas a encontrar soluções 
para enfrentar a crise imposta 
pela pandemia.

A ideia é que a ferramenta 
colaborativa ajude a compor 
um catálogo de experiências 
bem-sucedidas e possa ser re-
plicada por gestores públicos 
em todo o estado. 

“Os desafios são comuns a 
boa parte dos municípios, de 
modo que a solução de um pode 
também ser também a do outro”, 
disse o secretário Vinicius Lum-
mertz. “É por isso que a troca de 
boas experiências é uma forma 
de abreviar o caminho para a re-
cuperação econômica do nosso 
setor”, completou.

O primeiro projeto disponí-
vel é o Viva Rua SP, que traz 

A Secretaria de Estado da 
Habitação promoveu na últi-
ma terça-feira (6), reunião com 
prefeitos para tratar da constru-
ção de novas moradias do Pro-
grama Nossa Casa - CDHU em 
cidades na região administrati-
va de Barretos. Esses empreen-
dimentos serão edificados em 
um novo formato.

O encontro ocorreu de for-
ma virtual, com a participa-
ção do secretário de Estado da 
Habitação, Flávio Amary, do 
presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano (CDHU), Rei-
naldo Iapequino, e dos direto-
res da companhia, Aguinaldo 
Quintana e Marcelo Hercolin.

Na região de Barretos se-
rão construídas 528 unidades 
habitacionais nos municípios 
de Guaíra (232), Guaraci 
(225) e Jaborandi (71).

Os conjuntos habitacionais 
serão edificados em terrenos 
doados pelos municípios e ur-
banizados pela CDHU. A pre-
visão anterior era de que a Cai-
xa Econômica Federal seria 
responsável pela construção e 
pelo financiamento das casas.

Para conferir mais agilida-
de na produção dos empreen-

A Tereos está com inscri-
ções abertas para o programa 
de estágio Jovens Talentos. Há 
vagas para as oito unidades do 
Grupo, localizadas nas cidades 
de Colina, Guaraci, Guaíra, 
Olímpia, Pitangueiras, Severí-
nia, Tanabi e Palmital. O prazo 
para participar segue aberto 
até o dia 16 de maio.

Neste ano, o programa abre 
oportunidades para estudantes 
de várias áreas do ensino supe-
rior, entre elas: Administração, 
Agronomia, Comércio Exte-
rior, Contabilidade, Direito, 
Economia, Engenharia Agro-
nômica ou Agrícola, Engenha-
rias em geral, Psicologia, Pu-
blicidade, Matemática. Ciência 
da Computação, Comunicação 
Social, Relações Internacio-
nais, Tecnologia da Informa-
ção, Química e Nutrição.

Para se candidatar, é pre-
ciso que os interessados pos-
suam nível intermediário em 
inglês ou francês, além de 

domínio em informática, com 
habilidades em programas do 
pacote Office e internet, além 
de disponibilidade para esta-
giar seis horas por dia, de se-
gunda a sexta-feira.

As vagas disponíveis estão 
distribuídas pelas mais diver-
sas áreas da companhia, desde 
a operação até funções admi-
nistrativas.

O programa tem duração 
de 11 meses e, durante o tra-
balho, os jovens podem par-
ticipar de atividades como o 
Job Rotation, em que esco-
lhem outras áreas da empresa 
para conhecer melhor durante 
o período de estágio. Além 
disso, participam de trilhas de 
desenvolvimento, com dinâ-
micas de grupo e gamificação.

O “Jovens Talentos” terá 
início em agosto, com pos-
sibilidade de efetivação ao 
término do programa. Entre 
os benefícios oferecidos pela 
Tereos estão: bolsa-auxílio, 

plano de saúde, seguro de 
vida, transporte, refeições na 
empresa e vale-alimentação.

“Hoje, o nosso programa 
é um dos mais conceituados 
e atrai talentos de todo o país, 
sendo um dos principais meios 
de seleção para vagas no Gru-
po Tereos. No programa atual-
mente em curso, a despeito 
das dificuldades impostas pela 
pandemia, estamos desenvol-
vendo nossos jovens talentos e 
conseguindo um alto índice de 
efetivação”, destaca o gestor 
de Aquisição de Talentos, Teo 
Gebrim Oliveira.

INSCRIÇÃO
Para se inscrever, os in-

teressados deverão acessar o 
portal, em https://bit.ly/39R-
05ks. O processo seletivo será 
composto por provas on-line 
de raciocínio lógico, idiomas 
(inglês ou francês) e conhe-
cimentos gerais, além de vi-
deoentrevistas e entrevistas 
presenciais.

para a segurança de seu carro, 
imóvel, moto e até celular.

Após um ano de pande-
mia, iniciada em março do 
ano passado, além do trabalho 
que já é realizado em segu-

rança, as pessoas começaram 
a viver mais suas casas, prin-
cipalmente com o distancia-
mento social e teletrabalho. 

Além do investimento em 
segurança, muitas pessoas op-

taram por condomínios fecha-
dos, pensando no conforto que 
poderia trazer para a família.

Avaliando todo o investi-
mento que é feito em seguran-
ça por cada família em bairros 
tradicionais, os condomínios 
são uma solução para quem 
quer trabalhar mesmo em 
casa, mas com paz.

Os serviços de proteção 
oferecidos em condomínios 
trazem diversos equipamentos 
e instrumentos que vêm sen-
do desenvolvidos para realizar 
funções com facilidade, agili-
dade e precisão e, se tratando 
de segurança condominial, isso 
garante medidas de segurança 
essenciais para as pessoas.

Em Barretos, com um 
“boom” de empreendimentos 
imobiliários desde 2015, no-
vos moradores estão se adap-
tando ao novo jeito de morar, 
mas com resultados positivos, 
como proximidade do traba-
lho, asfaltamento da região, 
facilidade no pagamento, lotes 

de tamanhos diversos, áreas 
verde e de lazer, parques, aca-
demias, campos de futebol, 
lotes prontos para construir, 
além da infraestrutura.

Importante ressaltar a di-
versidade de escolha de cada 
empreendimento, como pré-
dios, casas populares, lotes, 
mansões e até chácaras, em di-
ferentes regiões do município.

Segundo a CBIC (Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção Civil), o mercado 
imobiliário brasileiro terá cres-
cimento de 5 a 10% neste ano, 
considerando o crescimento 
em torno de 3,5% do PIB bra-
sileiro, diminuição da taxa de 
juros e avanço em reformas 
administrativas e tributárias.

O consultor de negócios 
imobiliários, Habih Jajah, da 
Link Empreendimentos, fa-
lou conosco sobre a espera do 
crescimento do setor em 2021 
também para a cidade.

Segundo o especialista, as 
pessoas começaram a enten-

der que o pagamento de taxa 
mensal de condomínio pode 
trazer benefícios em seguran-
ça e, no final das contas, isso 
proporciona tranquilidade.

“As crianças podem brin-
car na rua, podem deixar os 
brinquedos na garagem aberta 
e voltar para brincar depois. 
Hoje em dia, isso é inimagi-
nável em casas fora de con-
domínios. Dá para resgatar a 
infância das crianças, brincar 
na areia. A segurança e tran-
quilidade é essencial”, afir-
mou Jajah.

Assim como outros casos, 
adquirir um imóvel, seja casa 
ou apartamento em condomínio 
fechado, é um excelente inves-
timento. Por serem cobiçados, 
possui boa liquidez no setor.

Mas o fator mais impor-
tante é que há ótima possibili-
dade de valorização, já que os 
condomínios são reconheci-
dos pelos benefícios de morar 
bem. (Texto: Lucas Mattar e 
foto de Lucas de Toledo)

Secretaria da Habitação promove 
reunião com prefeituras da região para 
tratar da construção de novas moradias

dimentos, a CDHU assumirá a 
construção que será executada 
em duas etapas. Na primeira 
fase, será realizada a urbani-
zação dos lotes com pavimen-
tação e implantação de água, 
esgoto e outros itens. Na se-
quência será feita a edificação 
das unidades habitacionais.

As casas terão dois dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro 
e lavanderia. O projeto dos 
imóveis incorpora as melho-
rias estabelecidas como dire-
trizes de qualidade pela com-
panhia, como pisos cerâmicos 
com rodapé e laje de concreto 
em todos os cômodos, azule-
jos nas paredes hidráulicas, 
estrutura metálica nos telha-

dos e sistema gerador de ener-
gia fotovoltaica.

Os sorteios para a seleção 
das famílias já foram reali-
zados e serão mantidos para 
este novo formato. O finan-
ciamento dos imóveis seguirá 
os critérios da companhia e 
as novas diretrizes da Política 
Habitacional do Estado.

A Política Habitacional do 
Estado prevê juros zero para fa-
mílias com renda mensal de até 
cinco salários mínimos. Assim, 
as famílias pagarão pratica-
mente o mesmo valor ao longo 
dos trinta anos de contrato, que 
sofrerá apenas a correção mo-
netária calculada pelo IPCA, o 
índice oficial do IBGE.

Turismo lança plataforma de boas 
práticas para enfrentar a pandemia
Vitrine eletrônica de experiências bem-sucedidas, site foi criado para inspirar municípios 

paulistas a enfrentarem desafios da gestão pública a partir de casos que deram certo

todos os passos sobre como 
aproveitar melhor o espaço 
público e potencializa as ati-
vidades econômicas relaciona-
das ao turismo. Na descrição, 
há desde detalhes da imple-
mentação jurídica do modelo, 
sugestões de ferramentas ad-
ministrativas e o passo a passo 
da modelagem para diferentes 
perfis de municípios.

Uma sondagem prévia com 

os municípios já revelou práti-
cas de sucesso com potencial de 
serem replicadas, como o auxí-
lio financeiro a trabalhadores do 
turismo, a manutenção do forne-
cimento de gás, água ou eletri-
cidade a inadimplentes, além de 
programas especiais de crédito.

Para conhecer as experiên-
cias, basta acessar o site da 
secretaria estadual com ícone 
melhores práticas.

Tereos abre inscrições para 
programa de estágio 2021
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“Estamos pagando a falta 
de vacinas com a vida dos 
trabalhadores”, diz Dieese
Trabalhadores formais que não puderam ficar em 

casa, como frentistas, caixas e motoristas de ônibus 
também deveriam ter prioridade na vacinação

Levantamento realizado 
pelo estúdio de inteligência 
de dados Lagom Data, pu-
blicado na segunda-feira (5) 
pelo jornal El País Brasil, 
mostrou o aumento da leta-
lidade entre trabalhadores 
considerados essenciais, e 
que deveria ter prioridade na 
fila da vacina.

Entre janeiro e fevereiro 
deste ano, com o agravamen-
to da pandemia, frentistas de 
postos de gasolina, caixas de 
supermercado e motoristas 
de ônibus tiveram aumento 
de mais de 60% dos óbitos 
registrados, na comparação 
com o mesmo período de 
2020, ainda antes da eclosão 
da doença.

O estudo, feito com as 
bases de dados do Novo Ca-
ged, ligado ao Ministério da 
Economia, inclui apenas os 
trabalhadores formais. Mas, 
de acordo com o supervisor 
do escritório do Dieese em 
São Paulo, Victor Pagani, os 
índices de letalidade para os 
trabalhadores informais de-
vem ser equivalentes.

Além da demora na pror-

rogação do auxílio emergen-
cial – que voltou a ser pago 
com valores ainda mais re-
duzidos – Pagani atribui a 
gravidade desses números, 
tanto dos trabalhadores for-
mais, quanto informais, ao 
atraso do governo federal na 
aquisição de vacinas.

Da mesma forma, esses 
índices de letalidade de-
monstram que tais grupos 
também deveriam ser incluí-
dos entre os prioritários a se-
rem vacinados.

“Houve a vacinação dos 
profissionais de saúde. Estão 
na fila os profissionais da se-
gurança pública e educação. 
A gente vê, por esses dados, 
que outros setores também 
deveriam ser priorizados. 
Mas como não houve a com-
pra das vacinas por parte do 
governo quando havia a dis-
ponibilidade, agora a gente 
está pagando esse preço da 
pior forma possível. Com 
a morte de trabalhadores”, 
afirmou o supervisor do 
Dieese, em entrevista ao Jor-
nal Brasil Atual, na terça-fei-
ra (6). (Fonte: RBA)

A Minerva Foods, líder em 
exportação de carne bovina 
na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção 
e comercialização de carne in 
natura e seus derivados na re-
gião, anunciou que sua unida-
de localizada em Barretos teve 
a certificação pela Professional 
Animal Auditor Certification 
Organization (PAACO), con-
cedida pela QIMA/WQS, re-
novada até janeiro/2022.

Este é o quinto ano conse-
cutivo que a companhia é re-
conhecida pela organização. 
Durante toda a auditoria, a 
unidade de Barretos recebeu 
as mais elevadas avaliações 
em todos os quesitos, sem 
apontamentos de não-con-
formidade, estando 100% em 
acordo com o protocolo.

Em paralelo às certifica-
ções conquistadas por meio 
de órgão independente, as 
unidades industriais da Mi-
nerva Foods contam ainda 
com auditorias de segunda 
parte para os clientes impor-
tantes no mercado, que utili-
zam o protocolo de Bem-estar 
Animal próprio e específico 
similar ao da PAACO, como 
o McDonald’s. Desde 2010, a 
rede realiza auditorias e cer-
tifica a unidade de Barretos 
pela excelência e compromis-
so nos processos de produção.

“O Bem-Estar Animal é a 
base de nosso negócio e orienta 
nossa produção de ponta a pon-
ta. Mantemos uma área de go-
vernança corporativa específica 
sobre o tema, com profissionais 
especializados e de dedicação 
exclusiva em todas as unida-
des do Brasil e do exterior, para 
reforçar as melhores práticas e 
o nosso compromisso de pa-
dronização e modernização 
dos métodos humanitários de 
manejo, embarque, transporte, 
desembarque, e demais proces-
sos realizados com animais em 
nossas instalações e em nossos 
parceiros pecuaristas. Sermos 
reconhecidos pelo quinto ano 
consecutivo só reforça o resul-
tado do esforço contínuo em 
mantermos os mais elevados 
padrões em bem-estar animal”, 
destaca Tâmara Borges, Coor-
denadora de Bem-Estar Animal 
da Minerva Foods.

A companhia mantém, 
também, como parte de sua 
estratégia de Bem-Estar Ani-
mal o Trajeto do Boi, uma 
ferramenta desenvolvida para 
garantir a conformidade das 
instalações.

Este é um projeto de diag-
nóstico de pontos críticos com 
o objetivo de buscar a melho-
ria contínua de estruturas in-
dustriais, bem como toda a 
frota de veículos.

A prefeita de Barretos, 
Paula Lemos, e a secretária 
municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Maria Adé-
lia Espinha de Lima Bueno, 
anunciaram a chegada de uma 
linha emergencial de crédito 
para atender micro e pequenas 
empresas da cidade.

O crédito será oferecido 
pelo Banco do Povo, em uma 
parceria do governo estadual 
com o Sebrae, para empresas 
que tenham em seu CNAE 
o CNPJ das seguintes ativi-
dades: Academias, Beleza e 
Estética, Comércio, Ativi-
dades Imobiliárias, Cultura, 
Economia Criativa, Turismo, 
Hotéis, Bares e Restaurantes, 
bastante afetadas pela pande-
mia de Covid-19.

Os valores vão de R$ 
200,00 a R$ 5.000,00 para ca-
pital de giro, com juros zero, 
até 30 meses para pagar e com 
06 meses de carência. O perío-
do para este empréstimo acon-
tecerá de 12 de abril a 30 de 
junho. Os interessados devem 
procurar a unidade do Banco 
do Povo, na antiga sede da pre-
feitura, na rua 30, esquina da 

A Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), órgão ligado à Secre-
taria de Estado da Habitação, 

O Programa Paulista de 
Capacitação para Exporta-
ções, Exporta SP, prorrogou 
as inscrições para a seleção de 
200 micro, pequenas e médias 
empresas de todas as regiões 
do estado, interessadas em re-
ceber treinamento para aces-
sar o mercado internacional. 
Os empresários têm até o dia 
16 de abril para fazer o cadas-
tro pelo site da InvestSP.

O projeto da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, gerido pela Agência Pau-
lista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade, 
está finalizando a capacitação 
da primeira turma de 150 em-
presas e começa a selecionar 
os empreendedores que farão 
parte da segunda turma do 
programa, com previsão de 
início para o dia 29 de abril.

O Exporta SP é o maior 

Banco do Povo terá crédito sem 
juros para pequenos empresários

avenida 33, nas salas 36 e 37.
A prefeita Paula Lemos 

destacou que é uma verba 
considerável para ajudar os 
empresários barretenses nesse 
momento econômico difícil 
devido à pandemia.

“Nossos funcionários es-
tão aqui para auxiliar a todos 
os empreendedores que aten-
dam aos requisitos a conse-

guirem esse importante be-
nefício, assim nosso governo 
ajuda estes setores prejudica-
dos neste período”, comentou.

Para a secretária de De-
senvolvimento Econômico, 
Maria Adélia, a mudança de 
endereço do Banco do Povo, 
agora na antiga sede da prefei-
tura, servirá para que o prédio 
se torne um centro voltado ao 

empreendedorismo local. “A 
ideia é poder oferecer linhas 
de créditos e também capa-
citações para os empresários 
barretenses”, informou.

A prefeita completou que o 
objetivo do seu governo, pres-
tes a completar 100 dias, tem 
sido equilibrar a saúde das pes-
soas, mas sem deixar de lado a 
manutenção da economia local.

CDHU alerta para golpe do boleto 
de cobrança falso pelo WhatsApp

Estelionatários estão enviando cobrança ilegal pelo WhatsApp para 
mutuários; companhia não faz negociações nem envia boletos pelo aplicativo

alerta para a ação de golpistas 
que estão entrando em contato 
com mutuários pelo Whats App 
para fazer cobranças falsas.

Os estelionatários se fa-
zem passar por funcionário da 
CDHU, oferecem negociação 
da dívida com grandes descon-
tos e enviam os boletos falsos 
pelo WhatsApp ou por e-mail 
que não pertence à CDHU.

Os endereços de e-mail ofi-
ciais da CDHU terminam sem-
pre com @cdhu.sp.gov.br ou 
@apoiocdhu.sp.gov.br. A em-
presa não usa e-mail público 
(gmail, hotmail, ig e outros).

Para não ser vítima dos 
fraudadores, o mutuário deve 
estar ciente de que a CDHU 
não negocia nem envia bole-
tos por WhatsApp; não soli-
cita depósito ou transferência 
bancária para pagamento de 
boletos ou quitação de débi-

tos; e seus boletos são emiti-
dos apenas pela Caixa Eco-
nômica Federal ou Banco do 
Brasil, cujos códigos de bar-
ras iniciam com 104 ou 001.

Outra orientação é conferir 
sempre o nome do titular e o 
endereço do imóvel, impressos 
no boleto. Em caso de dúvida, 
consulte apenas os canais ofi-
ciais, como o site http://www.
cdhu.sp.gov.br ou ligue para o 
Alô CDHU: 0800 000 2348.

A CDHU comunica que está 
tomando todas as providencias 
necessárias para coibir a ação 
destes golpistas. As famílias con-
tatadas estão sendo orientadas a 
fazer Boletim de Ocorrência, in-
dependentemente de terem efe-
tuado ou não pagamentos.

Prorrogadas as inscrições para 200 
vagas de capacitação do Exporta SP

Programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, gerido pela InvestSP, é gratuito e focado em MPMEs
programa de capacitação para 
exportações já executado no 
Estado de São Paulo e tem o 
diferencial de incluir em seu 
escopo de atuação, startups 
e empresas do setor de servi-
ços. Ele visa descentralizar as 
ações de apoio à exportação, 
sendo realizado totalmente por 
meio de plataformas on-line.

COMO FUNCIONA
A capacitação tem a du-

ração de 4 meses e aborda os 
temas que mais desafiam os 
empresários no processo de 
internacionalização de seus 
produtos e serviços. Ao longo 
do treinamento, temas sobre 
inteligência comercial, for-
mação de preços, adequação 
de produtos e serviços, planos 
de negócios, marketing e ven-
das são ministrados por espe-
cialistas da Fundação e Insti-
tuto de Administração (FIA).

Para participar do Exporta 
SP, os interessados devem se 
cadastrar no site da InvestSP e 
passar por um processo de se-
leção. Ele avaliará o estágio em 
que a empresa se encontra para 
acessar o mercado externo.

Se for selecionada, a em-
presa receberá o contato de 
um tutor que irá prepará-la 
para cumprir todas as etapas 
do treinamento.

Ao longo da capacitação, o 

empreendedor terá aulas e aces-
so à plataforma online de con-
teúdo chamado AVA (Ambien-
te Virtual de Aula), que utiliza 
o modelo Canvas, a ferramenta 
mais utilizada atualmente para 
planejamento de negócios.

Também serão realizados 
workshops, que auxiliarão os 
participantes a construir uma 
rede de contatos de empresá-
rios que buscam a inserção no 
mercado internacional.

Unidade de Barretos 
da Minerva Foods tem 

certificação PAACO 
renovada pelo quinto 

ano consecutivo
Desde 2017, companhia é avaliada e 

reconhecida pela certificação, que contempla as 
políticas e Boas práticas de Bem-Estar Animal
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A escolha do novo material 
pedagógico para a rede munici-
pal de ensino de Barretos teve 
início nesta quinta-feira, 8 de 
abril, quando ocorreu o rece-
bimento – e posterior abertura 
- dos envelopes com as propos-
tas das empresas interessadas.

A licitação é na modalida-
de concorrência pública, do 
tipo melhor técnica e preço, 
ou seja, será avaliada a qua-
lidade do material, além do 
preço ofertado.

Será contratado um siste-
ma didático para a Educação 
Infantil, Anos Iniciais e Anos 
Finais do Ensino Fundamen-
tal, incluindo assessoria peda-
gógica continuada e suporte à 
equipe de docentes. O edital 
com as informações foi publi-
cado no Diário Oficial de Bar-
retos do dia 12 de fevereiro.

Aguardado por toda a rede 
de ensino municipal, o novo 
material será implantado assim 
que o processo licitatório for 
finalizado pelo Departamento 
de Licitações da Prefeitura.

“Era um compromisso de 
campanha da prefeita Paula 
Lemos a realização desta li-
citação, demonstrando a lega-
lidade que pauta as ações do 
governo”, afirma a professora 
Jéssica Maria Santos, secretá-
ria de Educação do município.

Ainda de acordo com a se-
cretária, a aquisição do material 
didático representa o compro-
misso com a consolidação de 

O Círculo de Umbanda do 
Cacique Ubirajara arrecadou e 
fez a doação de cestas básicas 
para os Centros de Referên-
cia em Assistência Social, os 
CRAS, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial e Desenvolvimento Hu-
mano, que encaminhará para as 
famílias carentes de Barretos.

Os alimentos foram ad-
quiridos com investimento do 
próprio centro e também doa-
dos por frequentadores.

De acordo com o sacer-
dote de umbanda, Elvis José 
Ribeiro, há quase três déca-
das é feito esse trabalho de 
doação, mas foi aumentado 

agora devido à pandemia. 
“Pedimos para que as pes-
soas se sensibilizem e pra-
tiquem esse ato generoso de 
doação”, afirma Ribeiro.

Ao receber as doações, 
o secretário municipal da 
pasta, Renan Paulo Quirino 
Lopes, agradeceu e lembrou 
que “diante do cenário pan-
dêmico e o agravamento da 
vulnerabilidade de várias 
famílias, é louvável e de 
grande importância destacar 
ações como essa”.

O Círculo de Umbanda 
fica na Avenida 37, n° 138, 
no centro da cidade. Qualquer 
pessoa pode fazer doações de 

alimentos, que depois serão 
reunidos em cestas básicas.

“É impressionante como 
as pessoas em Barretos têm a 
capacidade de promoverem a 
doação. Isto me encanta e des-
perta a vontade de trabalhar 
ainda mais para as pessoas. 
É como um círculo virtuoso 
do bem. Quanto mais fizer-
mos o bem, mais ele retornará 
para quem praticar”, afirmou 
a prefeita Paula Lemos, que 
agradeceu á doação.

A cidade possui quatro uni-
dades do CRAS, localizadas 
nos bairros Ibirapuera, Santa 
Cecília, Zequinha Amêndola 
(Barretos 2) e Monte Alegre.

Como lidar com a ansie-
dade dos idosos em ter a vida 
normalizada depois da aplica-
ção da segunda dose da vaci-
na contra a Covid?

Segundo a psicóloga do 
Residencial Club Leger, insti-
tuição voltada ao acolhimento 
das pessoas da terceira idade, 
Daniela Bernardes, é preciso 
ter bastante atenção à informa-
ção passada a estas pessoas.

A vacinação, por si só, não 
garante o retorno ao convívio 
com parentes e amigos. Os 
cuidados sanitários e o afasta-
mento social continuam sendo 
fundamentais neste processo.

“Primeiramente devemos 
compreender que somos seres 
imediatistas, temos enorme di-

ficuldade de aceitar que ações 
presentes irão demorar para o 
efeito futuro desejado, fator 
esse que necessita de atenção 
redobrada quando se está co-
tidianamente em contato com 
idosos”, explica Bernardes.

O Residencial Club Leger 
realiza um trabalho junto aos 
seus hóspedes baseado na em-
patia e informações constantes a 
cada um dos moradores. O ob-
jetivo é que cada idoso consiga 
aceitar a situação, a partir de re-
cursos emocionais próprios.

“Não basta dizer ao idoso 
que todos precisam seguir as 
regras obrigatoriamente, mas 
ouvir as angústias dele diante 
dessa nova realidade e validar 
o sofrimento desse período 

duro. As chances de ser efe-
tivamente ouvido e atendido 
em seu pedido, após uma es-
cuta empática e acolhedora, 
aumentam consideravelmen-
te”, avalia a psicóloga.

Para ela, individualizar o 
sofrimento pode ser uma es-
tratégia muito importante em 
momentos de sofrimento co-
letivo, pois cada um sofre a 
seu modo.

“Podemos identificar as 
reais necessidades de cada 
idoso e familiar envolvido 
nesse contexto desafiador de 
pandemia, em que todos nós 
estamos inseridos, e do qual 
sairemos, certamente, melho-
res e mais resilientes”, con-
clui Bernardes.

Licitação escolherá novo material 
pedagógico da Educação municipal

um ensino pautado na quali-
dade dos conteúdos, no de-
senvolvimento dos objetivos 
educacionais essenciais, no 
cumprimento da matriz curri-
cular e da Base Nacional Co-
mum Curricular, na formação 
docente e principalmente na 
equidade de oportunidades aos 
estudantes de nosso município.

“O sistema apostila garan-
te a todos os alunos o contato 
com um planejamento didáti-
co cuidadoso, que considera 
as necessidades e interesses 
dos alunos, observando as ca-
racterísticas de cada faixa etá-
ria e também os conhecimen-
tos pedagógicos científicos 
contemporâneos, com atua-

lizações constantes”, destaca 
Jéssica Santos.

O material será escolhido 
por uma comissão de avaliação 
compostas por profissionais re-
presentantes de todas as áreas e 
etapas, considerando critérios 
pedagógicos e didáticos rígi-
dos e coerentes com a proposta 
educacional da rede e com o 
plano de governo da prefeita 
Paula Lemos, primando pelos 
princípios da gestão pública.

“É mais um compromisso 
de campanha que efetivamos 
pensando sempre nas nossas 
crianças e na qualidade da 
educação municipal que será 
uma marca deste governo”, 
afirma a prefeita Paula Lemos.

Instituição religiosa doa 
cestas básicas para famílias 

atendidas pelos CRAS

Mesmo com a segunda dose da vacina, 
idosos devem manter os cuidados
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A partir da próxima terça-
-feira, dia 13, o trecho da 
avenida 1 entre a rua 16 e 
Alameda Ministro Lindolfo 
Color, no bairro Nogueira, es-
tará interditado para obras de 
melhoria. O bloqueio da via 
seguirá até o dia 23.

Serão refeitas as canaletas 
de passagem de água em todo 
este trecho, localizado nas 
proximidades da rotatória de 
acesso à Avenida Nações Uni-
das, beneficiando todos que 
transitam pela região.

O serviço será executado 
após a empresa contratada na 

gestão anterior ter sido notifi-
cada pela Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Ur-
banos para corrigir distorções 
apresentadas na obra.

O período de 10 dias de 
interdição se justifica por 
causa do tempo de cura do 
concreto. O entulho será 
deixado no local para servir 
como barreira e garantir que 
a obra seja concluída no me-
nor tempo possível.

“Peço a compreensão de 
todos que transitam por ali 
porque esta obra será de muita 
importância, já que é uma via 

muito movimentada de nossa 
cidade”, diz o secretário de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Reinaldo Garcia.

“Todas as obras que es-
tão em período de garantia e 
tiverem distorções técnicas 
serão objeto de notificação e 
posterior reexecução dos ser-
viços, tendo em vista que já 
foram pagas com o dinhei-
ro público. Isto demonstra o 
compromisso deste governo 
com a eficiência e a qualida-
de dos serviços prestados às 
pessoas”, justificou a prefeita, 
Paula Lemos.

Trecho da avenida 1 ficará 
interditado para obras de melhoria

Fundo Social de Solidariedade 
recebe doações de lojistas do 

North Shopping Barretos

A presidente do FSS (Fun-
do Social de Solidariedade) 
de Barretos, Letícia Lemos, 
recebeu na última quarta-feira 
(7), lojistas e representantes do 
North Shopping Barretos. Na 
oportunidade, foi realizada a 
doação de 105 cestas básicas e 
210 litros de refrigerantes para 
auxiliar diversas famílias, que 
estão em situação de vulnera-

bilidade social devido à pande-
mia de coronavírus.

“Diante deste cenário que 
estamos vivendo, acredito 
mais do que nunca que este é 
o momento de união. Receber 
apoio de todos esses empresá-
rios nos faz ter a certeza que, 
juntos, iremos superar todos 
os obstáculos, nos abastecen-
do de fé e esperança. Estou 

imensamente grata”, declarou 
Letícia Lemos.

Aqueles que desejarem 
colaborar com as ações do 
Fundo Social de Solidarieda-
de podem efetuar as doações, 
das 14 às 17 horas, na sede 
do FSS, localizado na rua 26 
entre as avenidas 25 e 27, nº 
929, ou através de chave PIX 
- 17991616161.


