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USO DE MÁSCARA LHE DARÁ A PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA NOVAS VARIANTES DO CORONAVÍRUS - “J.A.Puppio, empresário e autor do livro 

“Impossível é o que não se tentou”, relata neste artigo detalhes sobre a importância do uso de máscaras para conter a disseminação dos casos de covid 

19 e gripes, principalmente nesta nova onda que toma conta de todos os estados e municípios brasileiros. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

ATENÇÃO DOADORES 
DE SANGUE!!!

O hemonúcleo do Hospi-
tal de Amor, responsável por 
atender toda a DRS-V (que 
engloba 18 municípios da re-
gião de Barretos), está com 
os estoques de todos os tipos 
sanguíneos em estado crítico 
e deve ficar sem condições 
de suprir as necessidades das 
instituições atendidas nos pró-
ximos dois dias, caso não ocor-
ra um aumento considerável 
nas doações. Por isso, desde 
a última quarta-feira (12), o de-
partamento passou a funcionar 
em novo horário, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 14 horas, 
e aos sábados e domingos, das 
7 às 11 horas, na Rua Antenor 
Duarte Vilela, 1331 - Dr. Paulo 
Prata, Barretos. Para mais in-
formações, os doadores devem 
entrar em contato pelo telefone: 
(17) 3321-6600, ramal 6941.
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Prefeita Paula Lemos e vereador Paulo 
Correa confirmam obras e recuperação 
ambiental do Córrego Campo Redondo
Obras de contenção da erosão começam na próxima semana

Na última terça-feira (11), 
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Barretos, Paulo Cor-
rea, visitou o local onde serão 
iniciadas as obras de drena-
gem e recuperação ambiental 
do Córrego Campo Redondo. 
Correa estava acompanhado 
da prefeita Paula Lemos e 
ambos confirmaram o início 
da realização das obras para a 
próxima semana.

O grave problema ambien-
tal no Córrego Campo Redon-
do foi denunciado pelo muní-
cipe, Edson Lellis, ao vereador 
Paulo Correa, que acionou a 
prefeitura, os órgãos ambien-
tais (CETESB e DAEE) e o 
Ministério Público.

A 3ª promotora de Justi-
ça, Adriana Nogueira Franco, 
instaurou inquérito civil para 
apurar a denúncia. “As águas 
pluviais de cinco bairros são 
escoadas para seu leito, em 
grande velocidade, o que de-
sencadeou processo erosivo 
acentuado, assoreamento, 

comprometimento da estrutu-
ra das margens, carreamento 
de resíduos e instabilidade no 
solo nas proximidades, onde 
há edificações”, apontou a pro-
motora em sua manifestação.

“Estamos trabalhando des-
de o ano passado para iniciar 
essa obra o quanto antes para 
que possamos conter o cresci-
mento da erosão e tirar essas 
casas próximas do risco de 
desmoronamento”, afirmou a 
prefeita Paula Lemos, acom-
panhada do secretário munici-
pal de Obras, Raul Paganelli 
Guimarães, do vereador Nes-
tor Leonel, e dos munícipes 
Edson, Paulo e Marcos.

Segundo o secretário muni-
cipal de Planejamento e Desen-
volvimento, Carlos Henrique 
Gonçalves Lúcio, será realizada 
recuperação dos taludes, cria-
dos barramentos para reduzir 
a velocidade da água nos dias 
de chuvas intensas, além de au-
mento e melhorias nas macro e 
micro drenagens do local.

Hemonúcleo 
do Hospital de 

Amor alerta 
para estoques 
quase zerados

Fundo Social recebe mais de 3 toneladas de 
doações da campanha #SolidarizaBarretos
Criada pelo North Shopping Barretos, campanha segue até o dia 31 

e visa ajudar famílias vítimas do temporal do último dia 6
O Fundo Social de Solida-

riedade de Barretos já recebeu 
mais de 3 toneladas de doações 
arrecadadas nos primeiros dias 
da campanha #SolidarizaBarre-
tos, criada pelo North Shopping 
Barretos, para ajudar as famílias 
vítimas do temporal que caiu so-
bre a cidade no dia 6 de janeiro.

“Agradeço imensamente ao 
North Shopping e a todos que 
ajudaram de alguma forma es-
sas famílias que tiveram seus 
lares e móveis danificados com 
a forte chuva. Nossa população 
mostra a cada dia que é solidá-
ria e que está sempre disposta a 
ajudar o próximo”, destacou Le-
tícia Lemos, presidente do FSS.

As doações englobam ali-
mentos não perecíveis e ma-
teriais de limpeza e de higie-
ne pessoal. De acordo com o 
North Shopping, antes mes-
mo de completar uma semana 
de arrecadação, a campanha 

BARRETOS RECEBE 
DOAÇÃO DE 4 

TONELADAS DE 
ARROZ DA EMPRESA 

CDA ALIMENTOS

Com o aumento no nú-
mero de casos positivos de 
Covid-19 no município, a 
prefeitura de Barretos publi-
cou um novo decreto, que já 
está valendo, estabelecendo 
novos limites de público para 
eventos em espaços fechados 
e abertos na cidade. A medida 
passa a valer imediatamente.

Tanto para espaços fecha-
dos quanto abertos a capa-
cidade será limitada em 500 
pessoas, observando o espaço 
físico que deverá estar ocupa-
do em no máximo 70%. Para 
estádios a limitação é de 70% 
da capacidade de público. O 
decreto também determina a 

comprovação mínima de 2 do-
ses da vacina contra a Covid-19 
para a entrada nesses eventos.

Mesmo com a comprova-
ção da vacina, os organizado-
res de eventos devem manter 
as demais recomendações 
para evitar o contágio, como 
orientar o público quanto à 
necessidade do uso de másca-
ras, do uso do álcool em gel 
e ainda realizar a aferição de 
temperatura nas entradas.

“Com a colaboração de to-
dos, passaremos deste momento. 
Por favor, vamos continuar nos 
vacinando e usando máscara.”, 
clamou a prefeita Paula Lemos 
após confirmar o novo decreto.

Desde a quinta (13) até neste 
sábado (15), a vacinação contra 
Covid-19 em Barretos acontece 
somente no drive-thru no esta-
cionamento do Ginásio Rochão. 
Está sendo registrado grande 
número de pessoas buscando a 
imunização. Vale lembrar que a 
cidade tem registrado alta na taxa 
de transmissão da doença nesse 
início de 2022, por isso, é de suma 
importância a cobertura vacinal. 
O atendimento será feito das 9 às 
20 horas, nesta sexta, e das 9 às 
16 horas no sábado. Estão sendo 
aplicadas a primeira e a segunda 
doses para pessoas com 12 anos 
ou mais e faltosos; terceira dose 
em todos que completaram interva-
lo de 4 meses da segunda dose e 
dose adicional Janssen para todos 
que completaram intervalo 61 dias 
da dose única. É importante levar 
um documento com foto, o CPF e, 
caso já tenha tomado alguma dose, 
o comprovante de vacinação.

contabilizou mais de três to-
neladas de donativos, tudo re-
passado diariamente ao FSS, 
responsável pela entrega à po-
pulação atingida.

CAMPANHA SEGUE 
ATÉ O DIA 31

O ponto de coleta da #Soli-
darizaBarretos ficará até o dia 
31 ao lado da esteira do super-
mercado Savegnago, em frente 
ao Acesso D do Shopping.

“Agradecemos pelas mais 
de três toneladas de alimentos 
não perecíveis arrecadadas já 
nos primeiros dias da campa-
nha, mas ainda precisamos de 
mais, pois há muitos barretenses 
que necessitam destes alimentos 
e dos itens de higiene/limpeza 
também. Toda ajuda é muito 
válida”, afirmou o gerente geral 
do North Shopping Barretos, 
Ricardo Martins Marques.

Vacinação contra 
Covid-19 somente 

no drive-thru 
do RochãoNovo decreto reduz 

para 70% a capacidade 
de público em eventos

A prefeitura de Barre-
tos recebeu uma doa-
ção de 4 toneladas de 
arroz da empresa CDA 
Alimentos, de Anápolis/
GO, dona da marca Ar-
roz Tio Jorge. Os 800 
sacos de 5 kg de arroz 
serão encaminhados 
ao Fundo Social de So-
lidariedade, para serem 
entregues às famílias 
atendidas. A doação 
veio através do secre-
tário municipal de Turis-
mo, Cuiabano Lima.

Santa Casa limita visitas e acompanhantes devido 
ao aumento de casos de Covid e gripes
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Opinião

Aline Tayná de Carvalho 
Barbosa Rodrigues
Psicóloga Escolar no 

Instituto Canção Nova em 
Cachoeira Paulista (SP)

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

ASSOMBRAÇÃO 
DE BARRETOS

Vereador Raphael Oliveira 
(PRTB) afirmou que Paula Lemos 
(DEM) não tem pulso firme. “Sem-
pre coloca a culpa na administra-
ção passada, ou quando não faz 
isso põe a culpa em forças ocultas”.

FUNCIONOU OU 
NÃO FUNCIONOU? 1

“A obra funcionou. Agora 
tem que regularizar as constru-
ções irregulares para baixo da 
obra”. É o que disse Guilherme 
Ávila (PSDB) em relação à publi-
cação desta coluna sobre a obra 
de drenagem da Avenida 43. Na 
época, o ex-prefeito afirmou que 
estava colocando fim nas en-
chentes ao redor do clube União.

FUNCIONOU OU 
NÃO FUNCIONOU? 2

No entanto, não é o que diz 
o comerciante Rogério Cantarin 
em notícia publicada no Jornal 
de Barretos. “(...) enxurrada sem-
pre correu forte na Rua 22, mas 
após as obras executadas o pro-
blema se agravou”.

NÃO POUPA NINGUÉM
A Covid-19 não poupa nin-

guém, nem os prefeitos. Nos úl-
timos dias positivaram no teste: 
Oscar Luiz (SD) de Icém; Doutora 
Tânia (PSD) de Nova Granada; 
Mireli Martins (PSDB) de Orin-
diúva; e Professor Dilmo (DEM) 
de José Bonifácio.

INTERNAÇÕES EM ALTA
O número de pacientes in-

ternados em leitos de enfermaria 
aumentou na região em um mês 
com nova onda de casos de Co-
vid. A criação de novas vagas é um 
novo desafio da saúde pública.

VAI SE EQUILIBRANDO
Geninho Zuliani (DEM) e Itamar 

Borges (MDB) tentam se equilibrar 
entre palanques adversários a Jair 
Bolsonaro. Geninho chegou a dizer 
em 2018 que era 95% compatível 
com o capitão.

APADRINHADOS POLÍTICOS
Rodrigo Malaman (PSDB) 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

denunciou que a prefeitura 
de Barretos está direcionando 
licitações para apadrinhados 
políticos. O tucano se refere à 
contratação de Jhony Antônio 
Barboza para promover seminá-
rios e formações pedagógicas, 
cursos e palestras, pelo valor 
anual de R$ 169.500,00. “Profes-
sor Jhony” foi candidato a ve-
reador na eleição de 2020.

DESAPROVAÇÃO 
DO PRESIDENCIÁVEL

A presidente do Podemos, 
Renata Abreu, mira o Sul e o 
Sudeste como as principais re-
giões para alavancar a candi-
datura do ex-juiz Sérgio Moro 
à Presidência da República. No 
entanto, é bom deixar claro 
que a pesquisa Genial/Quaest 
da quarta-feira (12) os maiores 
rejeitados pelos brasileiros: Jair 
Bolsonaro (66%), João Doria 
(60%) e Sérgio Moro (59%).

NADA DIPLOMÁTICO
Governador João Dória 

(PSDB) está deixando a diplo-
macia de lado e afirma que vai 
para o segundo turno com Lula 
(PT). Diz que derrotará também 
Geraldo Alckmin, que poderá ser 
vice de quem até ontem chama-
va de criminoso.

SÓ SE FOR MULHER
Waldemar Costa Neto (PL) 

pode interferir na escolha de 
DEM e Republicanos e lançar o 
vice na chapa de Jair Bolsonaro. 
O dono do PL quer uma candida-
ta mulher. 

Uso de máscara lhe dará a proteção eficaz 
contra novas variantes do coronavírus

J.A.Puppio, empresário e autor do livro “Impossível é o que não se tentou”, relata neste artigo detalhes 
sobre a importância do uso de máscaras para conter a disseminação dos casos de covid 19 e gripes, 
principalmente nesta nova onda que toma conta de todos os estados e municípios brasileiros. Segue.
O coronavírus se mostra 

bastante suscetível a mutações. 
Como o controle mundial por 
meio de medidas protetivas e 
da vacinação ainda se mostra 
insuficiente, até por conta de 
correntes negacionistas que 
ainda encaram a pandemia 
como algo simples e se mos-
tram refratárias à imunização, 
o vírus da Covid-19 encontra 
o ambiente propício para gerar 
novas variantes, cada vez mais 
preocupantes como o sarampo, 
a tuberculose, etc.

Essa faceta cruel só torna 
ainda mais premente a necessi-
dade de conscientização sobre a 
importância de cuidados tão ele-
mentares, como o uso de másca-
ra de proteção que, aliás, prote-
ge não só da Covid-19, mas de 
outras doenças infectocontagio-
sas propagadas por meio de go-
tículas espalhadas no ar.

Nesses 20 meses de con-
vivência com a pandemia do 
coronavírus, aprendemos que 
a vacina não garante 100% de 
imunidade. Assim, a máscara 
de proteção usada corretamente 
ocupa o papel de segunda me-
dida muito eficaz no combate à 
propagação do coronavírus.

Com a descoberta da va-
riante ômicron da Covid, países 
europeus, como a Alemanha, 
passaram a exigir o uso de más-
caras profissionais pela popula-
ção em locais públicos e com 

grande circulação de pessoas.
Especialistas afirmam que 

o modelo N95, ou PFF2 (peça 
facial filtrante), é o mais efi-
caz para evitar a infecção por 
aerossóis, mas deve ser usado 
com todas as recomendações. 
Dados disponíveis até o mo-
mento apontam que a ômicron 
tem maior potencial de disse-
minação e de reinfecção de 
pessoas que já tiveram Covid.

No cenário brasileiro, a 
nova variante reforçou a im-
portância das máscaras PFF2 
ou N95, e fez retroceder a 
possibilidade de relaxamen-
to da obrigatoriedade do uso 
deste tipo de proteção.

Um estudo da USP apontou 
a eficiência de filtragem de al-
guns tipos de máscaras disponí-
veis no Brasil. As N95 ou PFF2 
são as mais indicadas, com uma 
eficácia superior a 98%.

Outro estudo, dessa vez do 
Fundo Monetário Internacional, 
tendo como base as regras para 
uso da proteção nos Estados 
Unidos, estimou que a obrigato-
riedade do uso de máscaras pre-
servou cerca de 87 mil vidas e 
potencialmente poderia ter pou-
pado a vida de mais 58 mil ame-
ricanos, caso o uso obrigatório 
se estendesse para todo o país.

Mas elas não agem sozi-
nhas. É preciso ainda manter o 

distanciamento social, cuidar da 
higienização correta das mãos e 
respeitar o calendário vacinal.

Desta forma, se não po-
demos vencer o risco pandê-
mico, que tem se mostrado 
cíclico, fazendo a nossa parte, 
conseguimos ao menos con-
viver com ele sem grandes 
riscos para a nossa saúde e de 
toda a comunidade.

Precisamos ter o cuidado 
especial ao escolher a másca-
ra correta para podermos ter a 
segurança correta. Por esta de-
cisão, ao adquirir sua proteção, 
não esquecer que somente as 
máscaras Pff2 ou N95 podem 
lhe trazer a proteção necessária.

Férias: hora de se divertir
Se tem um tempo que é 

muito esperado pelas crianças, 
esse tempo é o das férias. Mes-
mo sendo recente o retorno 
presencial delas à escola, esse 
período, onde não há grandes 
preocupações e horários para 
cumprir seus afazeres, é muito 
desejado, aguardado e carrega-
do de expectativas.

O momento ideal para apro-
veitar ao máximo o tempo li-
vre, se divertir e sair da rotina.

É muito legal quando toda a 
família consegue sair de férias 
ao mesmo tempo e aprovei-
tar esse período com passeios 
e viagens, e isso já garante 
muitos momentos de diver-
são. Porém, não são todas as 
famílias que contam com essa 
possibilidade, pois muitos pais 
não conseguem conciliar seu 
período de descanso do traba-
lho com as férias escolares, e 
aí se encontra um grande desa-
fio, proporcionar momentos de 
alegria sem sair de casa.

Não podemos esquecer que 
ainda estamos vivendo uma 
realidade onde os cuidados 
com nossa saúde e daqueles 
que estão ao nosso redor se 
fazem necessários, por isso, é 
bom considerar atividades que 

possam ser realizadas dentro de 
casa ou em ambientes abertos.

Contar com a ajuda de 
avós, tios, padrinhos e amigos, 
pode ser uma ótima opção para 
colocar em prática a diversão 
que as crianças esperam.

No entanto, é importan-
te organizar o dia a dia das 
crianças para que elas pos-
sam aproveitar as férias com 
qualidade, já que muitas delas 
se prendem aos meios eletrô-
nicos, e isso não quer dizer 
que não poderão, em nenhum 
momento, utilizar celular, ta-
blets ou computador, mas vale 
apresentar outras possibilida-
des que sejam compatíveis 
com cada momento.

Nem sempre é fácil tirar a 
criança do “seu mundo”, por isso 
é importante integrar-se a ele e 
contar com a criatividade e a de-
dicação para tornar esse tempo 
prazeroso e cheio de significado.

Pensando nisso, seria legal 
aproveitar os momentos em 
família para criar situações 
que venham a estreitar os la-
ços afetivos e garantir um mo-
mento divertido, como assistir 
a um filme, fazer uma noite de 
jogos, uma noite do pijama, 
desenho, pintura, caça ao te-

souro, o preparo de um lanche 
ou refeição, teatro, contação 
de história, uma competição 
com jogos tradicionais, pique-
nique, entre outros.

Poderiam ainda pensar em 
atividades que agreguem con-
ceitos pedagógicos como brin-
car de escolinha, fazer a lista 
do mercado, escrever uma his-
tória contando como está sen-
do esse período de férias.

Para saber o que a criança 
deseja e espera deste período 
é importante ouvi-la, tirar um 
tempo para conhecer suas ex-
pectativas, seus planos e, prin-
cipalmente, o que esperam de 
você pai, mãe, avô (ó), tio (a).

O tempo precisa ter qua-
lidade tanto para a criança 

quanto para você, por isso 
aproveite e divirta-se!
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“Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio.” (Mário Quintana)

Quem completou 5.0 no último dia (08), foi Marcos 
Aurélio Ventura. O Sargento da Polícia Militar, comemorou 

o meio século de vida ao lado da esposa Dirce Nogueira (foto) 
e das filhas Jéssica e Luiza. Felicidades Marcos!

E neste domingão (16), quem vai trintar, é o guairense Fabrício Car-
doso. O Engenheiro Civil comemora a data na companhia de amigos 
e familiares, e recebe todo o carinho dos pais Sinomar e Andrea, da 

irmã Yara, e de sua amada Bruna Scofoni. Felicidades Fabrício!

13 DE JANEIRO DE 1988 
E lá se vão 34 anos de servidor público!!! Tiro de Guerra, 

Procon, Restaurante Popular, Centro Dia do Idoso e, atual-
mente, na Defesa Civil. Por todos os setores que passei fiz o 
meu melhor, deixei a minha marca e fiz grandes amizades 

que serão para toda minha vida. Ajudei muitos companhei-
ros de trabalho. São muitos que têm sua gratidão por mim. 

Reconhecimento é tudo!!! As fotos representam 5 dessas 
grandes amizades: Sargentos Mauro, Lima, Cândido, Carlos 
Alberto e Juliandro. Que Deus nos dê muita saúde, saúde e 
saúde para atingirmos os 35 anos e daqui um tempo a tão 

almejada aposentadoria. Obrigado a todos os prefeitos 
que trabalhei, começando com o Professor Milton Ferreira, 
até o atual, Paula Lemos. Obrigado também a todos meus 
chefes, do Sargento Mauro ao atual, pastor Elson Santos. 
Valeu pessoal!!! Nosso lema sempre foi e será servir bem, 

fazer o bem e ajudar aos necessitados. Tamo juntos!!!

Amanhã (15), tem comemoração para Rosário Noris, que vira mais 
uma folhinha do calendário da vida. A Protetora de Animais e empresária 
do segmento de escola de idiomas, brinda idade nova ao lado das filhas 

Juliana e Janaina, e da neta Sophie (foto), e das centenas de bebês de 
04 patas, que ajuda através da ONG. Felicidades Rosário!

A quinta-feira (13) foi de festa para Victor Belela, 
que completou 26 anos. O Gerente do Magalu do 

Shopping, que também é cantor e compositor, 
passou o dia recebendo milhares de cumprimen-

tos de amigos e familiares. Parabéns Victor!

E depois de vários eventos em Barretos e região, claro, todos 
seguindo os protocolos de segurança, levando e encantando a 

todos com suas deliciosas comidas e porções, através da Cozinha 
Delivery, Flavio Domingos, o Domingão Mestre Cuca e sua esposa 
e braço direito, Lucia (foto), tiraram umas férias parar descansar e 

também praticar seu esporte preferido, a bike, para poder renovar 
as energias e se prepararem para a maratona de 2022. Sucesso!

O advogado Ítalo Ramos Diniz deu uma pausa nos afazeres do 
escritório para recarregar as energias em meio a natureza. O local 
escolhido foi a Praia da Lagoinha em Ubatuba/SP. Tudo de bom!
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POLÍTICA

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

CORREU PROPINA PARA TODO CANTO
Os loteamentos em Barretos foram criminosos, sem plane-

jamento e infraestrutura, na avaliação do ex-prefeito Uebe Re-
zeck (MDB). Afirmou que correu propina para todo lado, para 
todo canto, durante programa de entrevista na Rádio Jornal FM.

O CONSELHO DO MESTRE PARA A PREFEITA
Na mesma emissora, o médico Uebe Rezeck aconselhou a 

prefeita a esquecer o coronavírus e não tomar medidas precipita-
das. Segundo ele, é uma gripe forte e teremos muitos casos. “Va-
mos tirar essa carga emocional, abaixar esse medo descomunal”, 
frisou, lembrando a necessidade de tomar os devidos cuidados.

FORÇAS OCULTAS PAIRAM SOBRE BARRETOS
Atribuído a “forças ocultas” o desastre ambiental em Barretos 

em decorrência de fortes chuvas. A justificativa lembra Jânio Qua-
dros, em 1961, quando renunciou à presidência da República.

VEREADOR CRÊ NOS SINAIS DOS TEMPOS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) acredita que é o início 

do fim das tragédias que aconteceram em Barretos e em ou-
tros lugares, conforme profetiza a Bíblia.

ESTUDOS SOBRE FORÇAS OCULTAS
A obra “Libertos das Forças Ocultas”, do padre Vagner 

Baia, publicada pela Canção Nova, é uma sugestão de leitu-
ra a políticos e outros temerosos dos tempos vindouros, se-
gundo um amigo livreiro. Ele também indica Dominando As 
Forças Ocultas, de K. Monic, edição do Clube dos Autores.

DE OLHO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) e outros colegas 

da oposição à prefeita Paula Lemos (DEM) prometem acom-
panhar a prestação de contas do projeto de R$ 5 milhões 
aprovado pela Câmara. O dinheiro é destinado à reparação 
de estragos causados pelas chuvas recentemente.

CARTEIRADA DE POLÍTICO NÃO COLA
Um político barretense tentou dar uma carteirada numa 

badalada festança. A argumentação utilizada não deu certo. 
Ele não entrou no evento.

PROGNÓSTICOS PRESIDENCIAIS ATÉ 2050
Na esquina do pecado, um pseudoanalista eleitoral deu 

seu prognóstico: sucessores aguardam com ansiedade João 
Mulata deixar o comando do Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais e o veterano, Osmir Titão, largar a presidência da 
Liga Barretense de Futebol. Estima-se que o prazo limite 
seja 2050. O tempo dirá.

ANOTE NA AGENDA POLÍTICA
Sessões ordinárias da Câmara Municipal retornam em 7 

de fevereiro, às 19 horas. Com ou sem gripe.

NO TOCO DO JACARÉ
Tem gente que assiste a Copinha. A maioria prefere Copão.

Vereadores aprovam projeto de R$ 5 milhões 
para reparar estragos causados pelas chuvas
Sessão teve 1 minuto de silêncio em memória da senhora Antônia Yoshida, vítima das enchentes do dia 6 de janeiro

Após decretar Situação de 
Emergência no município, a 
prefeita Paula Lemos (DEM) 
encaminhou à Câmara um ofí-
cio solicitando a convocação 
de sessão extraordinária para 
aprovar projeto de abertura de 
crédito para ajudar a reparar os 
estragos causados pelas chuvas.

Com isso, o presidente da 
Câmara, Paulo Correa (PL), 
convocou sessão extraordiná-
ria, que foi realizada na última 
terça-feira-feira, dia 11. 

O único tema da pauta foi 
o projeto de lei de autoria da 
prefeita Paula Lemos, que 
AUTORIZA O PODER EXE-
CUTIVO A ABRIR, POR 
DECRETO, CRÉDITO ADI-
CIONAL ESPECIAL NO 
VALOR DE R$ 5.000.000,00 

A prefeita Paula Lemos visi-
tou no último sábado, dia 8, os 
pontos mais atingidos pela for-
te chuva do dia 6 de janeiro em 
Barretos, acompanhada do depu-
tado estadual, Carlão Pignatari, 
presidente da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, e do deputa-
do federal, Geninho Zuliani.

A comitiva visitou a Aveni-

Sempre pautado na trans-
parência, o vereador Ricardo 
Rocha “Bodinho” (PP) lançou 
na última segunda-feira, dia 
10 de janeiro, o seu segundo 
informativo de prestação de 
contas de seu mandato.

O jornal de prestação de 
contas de atuação do vereador 
Ricardo Bodinho é mais um 
compromisso com a popula-
ção barretense, garantindo a 
transparência nas ações e pos-
sibilitando a todo cidadão in-

tervir, construindo assim uma 
representação de verdade.

Em 9 páginas são regis-
tradas as principais ações dos 
últimos seis meses do seu 
mandato, com destaque para 
fiscalização, transparência e 
participação popular.

O informativo possui em 
cada título 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.

(CINCO MILHÕES DE 
REAIS) PARA INFRAES-
TRUTURA URBANA EM 
RAZÃO DAS CHUVAS IN-

TENSAS QUE AFETARAM 
O MUNICÍPIO.

Na oportunidade, os verea-
dores também fizeram um mi-

nuto de silêncio em memória 
da senhora Antônia Yoshida, 
vítima das enchentes do dia 6 
de janeiro.

Prefeita recebe apoio de deputados e fala em planejamento 
a curto, médio e longo prazo pra solução do problema de 

drenagem nas regiões mais atingidas pelas chuvas

da Fraternidade Paulista (Bar-
retos 2) e a região central da ci-
dade. Junto da equipe técnica da 
secretaria de Obras, a prefeita 
mostrou os locais que precisam 
de reparos emergenciais, mas 
também de obras de infraestru-
tura que sejam duradouras.

“Já conseguimos R$ 5 mi-
lhões do governo estadual para 

ajudar na recuperação das vias 
de forma emergencial, mas es-
tamos trazendo um especialis-
ta em questões pluviais para 
que ele faça um projeto para 
solucionar de vez a drenagem 
no Córrego São Sebastião, na 
área central, e no Córrego Bar-
ro Preto, na região do Barretos 
2”, explicou Paula Lemos.

APOIO DO GOVERNO 
ESTADUAL

Segundo o deputado, Car-
lão Pignatari, Barretos deve 
contar com o apoio do gover-
no estadual nessa missão de 
reconstrução. “Estamos aqui 
numa missão de prestar soli-
dariedade às vítimas e a toda 
cidade de Barretos e dizer que 
o governador Doria e o vice 
Rodrigo Garcia me pediram 
para vir aqui mostrar que o 
Estado irá liberar os recursos, 
para que Barretos se recupere 
rapidamente e fique ainda me-
lhor”, afirmou.

O deputado federal, Geninho 
Zuliani, também esteve presente 
e destacou a importância de não 
apenas reparar os prejuízos des-
sa chuva, mas planejar melhor e 
corrigir erros para que isso não 
aconteça mais.

“A Paula tem capital polí-
tico para buscar esses recur-
sos no Estado e fazer essas 
obras importantes. Estou aqui 
para dar todo o apoio, no que 
Barretos precisar”, afirmou.

Vereador Ricardo Bodinho 
lança o segundo jornal 
interativo de prestação 

de contas de seu mandato

Estado restringe a 70% 
torcida em futebol e pede que 

cidades limitem eventos

O governo de São Paulo 
anunciou na última quarta-feira 
(12) uma determinação de limi-
te de 70% na ocupação da torci-
da em estádios durante jogos de 
futebol. A regra passa a valer a 
partir do dia 23 de janeiro, com 
a volta do campeonato paulista.

Para outros eventos de aglo-
meração, como eventos musi-
cais, o governo do Estado dele-
gou para cada prefeitura decidir 
se restringe novamente o públi-
co permitido. Mas a recomen-
dação do estado para os municí-
pios é que haja redução de 30% 
no número de pessoas presentes 
nos locais de aglomeração.

Não foram anunciadas res-
trições ao comércio nem a 
outros serviços, o que já era 
esperado. O coordenador-exe-
cutivo do comitê epidemioló-
gico, João Gabbardo, ressal-
tou que é uma sugestão.

“Todos os eventos devem 
exigir o comprovante da va-
cina completa. Se possível, 
teste PCR. E recomendamos 
para as prefeituras que redu-
zam a taxa de ocupação nesses 
eventos, de 30% na capacida-
de de público, mas deixamos 
isso em aberto de acordo com 
a situação epidemiológica do 
município”, disse. Gabbardo.
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Por conta do aumento na 
procura por atendimento de 
pacientes com queixas de 
sintomas gripais (suspeitos 
de Influenza ou Covid-19), a 
prefeitura de Barretos, através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, anunciou a instalação 
de dois gripários na cidade: na 
UPA e no ARE 1 (Postão).

Na UPA, os pacientes com 
sintomas gripais terão uma ala 
específica e equipe de profis-
sionais exclusivos 24 horas por 
dia. Dessa forma, haverá uma 
separação dos demais atendi-
mentos de urgência e emergên-
cia que continuarão a ser pres-
tados normalmente na unidade.

Já no Postão (Ambulatório 
Referência em Especialidades), 
na rua 32, esquina da avenida 
23, no centro, o atendimento a 
pessoas com sintomas gripais ou 
suspeita de Covid-19 será das 7 

A direção da Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos di-
vulgou comunicado limitando 
a presença de acompanhantes 
e visitas no hospital, devido 
ao número de casos de Covid 
19, Influenza e outras gripes

“Devido ao número de ca-
sos de Covid 19, Influenza e 
outras Gripes, estamos limi-
tando a presença de acompa-
nhantes no hospital para evi-
tar aglomerações dentro de 
nossa unidade a partir do dia 
07/01/2022”, diz o comunica-
do. Terão direito para perma-
nência de acompanhantes:
- Pacientes com idade menor 
que 18 anos.
- Pacientes com idade maior 
que 65 anos.
- Gestantes e puérperas.
- Portadores de deficiência 
mental.
- Portadores de deficiência físi-
ca: cadeirantes, uso de muletas 
e de macas; traumas graves.

ATENÇÃO
Os acompanhantes de pa-

No último dia 6 foi rea-
lizada a limpeza dos decan-
tadores dos tanques de água 
da Estação de Tratamento 
de Água da Unidade Baroni 

Santa Casa limita visitas e 
acompanhantes devido ao aumento 

de casos de Covid e gripes

cientes com idade menor que 
18 anos, com idade maior que 
65 anos, gestantes e puérpe-
ras, portadores de deficiência 
mental e portadores de defi-
ciência física, poderão perma-
necer no hospital pelo tempo 
de 24 horas ou poderá revezar 
com mais outro acompanhan-
te dentro do período das 7 às 
19 horas.  “Sendo assim po-
derá entrar até 2 pessoas para 
ficar de acompanhante (sendo 
um por vez) e sendo segundo 
aquele que irá dormir com o 
paciente”, diz o comunicado.

OUTROS SETORES
UTI Neo, Ucinco e Ucin-

ca: presença da mãe - 24 ho-
ras / Visita Pai – das 15 às 17 
horas; UTI Pediátrica: acom-
panhante - 24 horas / Visita – 
das 15 às 17 horas; Emergên-

cia 1: acompanhante das 16 às 
17 horas; Psiquiatria: 1 acom-
panhante das 15 às 18 horas; 
UTI - 5° Andar - Unidade I: 
1 acompanhantes em rodízio 
das 15 às 18 horas; UTI - 5° 
Andar - Unidade II: 1 acom-
panhantes em rodízio das 15 
às 18 horas; UTI - 6° Andar: 
1 acompanhantes em rodízio 
das 15 às 18 horas.

IMPORTANTE
Não será possível realizar 

mais de 2 trocas de acompa-
nhantes por dia. Também não 
poderá ficar de acompanhan-
tes quem apresentar sintomas 
de gripe tipo: febre, dor de 
garganta, coriza, espirros e 
outros, e para ficar de acom-
panhante, é necessária a apre-
sentação de um documento 
com foto na recepção.

Barretos passa a ter 
gripários no Postão e na UPA
Secretaria Municipal de Saúde reorganizou unidades para atender alta demanda de casos gripais

às 19 horas, de segunda a sex-
ta-feira, e das 7 às 13 horas no 
sábado, sempre com uma equipe 
médica e de enfermagem exclu-
sivas, entrega de medicamentos 
e realização de teste rápido para 
Covid-19. Por conta dessa altera-
ção, as consultas eletivas na uni-
dade serão suspensas por 15 dias.

É importante destacar que 
o laboratório de análises clí-
nicas do Postão, o LaborSUS, 
continuará funcionando, mas 
terá uma entrada exclusiva. 
Já a sala de vacinas (que aten-
de recém-nascidos, crianças 
e realiza o teste do pezinho) 
será deslocada para o Centro 
de Reabilitação, que fica ao 
lado da UPA, com horário de 
funcionamento de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 horas.

VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19
Nesta sexta-feira (14), das 

9 às 20 horas, e no sábado, dia 
15, das 9 às 16 horas, a vaci-
nação contra a Covid-19 será 
realizada exclusivamente no 
sistema drive- thru, localizado 
no estacionamento do Rochão.

Estarão sendo aplicadas a 
primeira e a segunda dose para 
pessoas com 12 anos ou mais 
e faltosos; terceira dose em to-
dos que completaram intervalo 
de 4 meses da segunda dose e 
dose adicional Janssen para to-
dos que completaram intervalo 
de 61 dias da dose única.

SAAE Barretos realiza a limpeza de 
Decantadores dos Tanques da ETA Baroni

(ETA Baroni), que fica na 
sede do SAAE Barretos.

“O Decantador é um tan-
que onde se realiza uma das 
etapas do processo de trata-

mento da água captada su-
perficialmente. As partículas 
de sujeira presentes na água 
bruta vão se depositando no 
fundo do decantador, sendo 
assim responsável pela cla-
rificação da água”, explicou 
Fabiano Ribeiro de Oliveira, 
químico do SAAE.

“A limpeza dos decanta-
dores na ETA Baroni ocorre 
uma vez por mês e é neces-
sária para manter a eficiência 
no processo de tratamento e, 
assim, garantir a qualidade 
da água fornecida aos nossos 
clientes”, pontuou o superin-
tendente da autarquia, Waldo 
Villani Júnior.
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Inflação em alta: IPCA e INPC 
fecham 2021 acima dos 10%. 
Gasolina subiu quase 50%

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), considerado o 
índice oficial da inflação, 
subiu 10,06% em 2021. O 
indicador é mais que o do-
bro do que o do ano anterior 
(4,52%) e o maior desde 
2015 (10,67%), segundo o 
IBGE, que divulgou os da-
dos na terça-feira (11).

Já o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) fechou com alta 
de 10,16%, ante 5,45% em 
2020, e também com o maior 
resultado em seis anos. O 
INPC é o mais utilizado 
como referência para nego-
ciações salariais.

Como se viu ao longo 
de 2021, alguns itens tive-
ram impacto maior sobre a 
inflação. Caso da gasolina, 
por exemplo, que aumentou 
47,49% em 2021, enquanto o 
etanol aumentou 62,23%. Já 
a energia elétrica teve alta de 
21,21%. O gás de botijão teve 
aumento médio de 36,99%. 
Assim, das 16 regiões áreas 
pesquisadas pelo IBGE, 10 
terminaram em 2021 com in-
flação de dois dígitos.

TRANSPORTE POR 
APLICATIVO

Entre os grupos que com-
põem o IPCA, o de Trans-
portes teve a maior variação 
(21,03%) e também o maior 
impacto no resultado geral 
(4,19 pontos percentuais). De-
pois vieram os grupos Habi-
tação (13,05% e 2,05 pontos, 
respectivamente) e Alimenta-
ção de Bebidas (7,94% e 1,68 
pontos). Somados, os três cor-
responderam a 79% do total.

Em Transportes, além 
dos combustíveis, o IBGE 
apurou alta de 16,16% nos 
preços de automóveis novos 
e de 15,05% nos usados, em 
2021. As passagens aéreas 
aumentaram 17,59% e o cus-

to com transportes por apli-
cativos subiu 33,75%.

No grupo Habitação, o 
instituto lembra que na ques-
tão das tarifas de energia o 
país conviveu, ao longo do 
ano, com as bandeiras ama-
rela e vermelha – e depois 
com a bandeira chamada Es-
cassez Hídrica, que entrou 
em vigor em setembro e de-
verá ser mantida até o próxi-
mo mês de abril.
CAFÉ AUMENTOU 50%

A variação de Alimenta-
ção e Bebidas foi menor que 
em 2020 (de 14,09%, naque-
le ano, para 7,94%). O item 
alimentação no domicílio 
subiu 8,24%, com destaque 
para o café, com aumen-
to de 50,24% e impacto de 
0,15 ponto no índice anual. 
O preço médio da mandioca 
subiu 48,08% e o do açúcar 
refinado, 47,87%. Caíram 
os preços de produtos como 
batata inglesa (-22,82%) e 
arroz (-16,88%).

Já no grupo Artigos de 
Residência (alta de 12,07% 
em 2021), o IBGE cita os 
itens mobiliário (15,73%) e 
eletrodomésticos e equipa-
mentos (13,62%), além de 
produtos de TV, som e infor-
mática (10,55%). Em Vestuá-
rio (10,31%), destaque para 
joias e bijuterias (12,76%) e 
roupas masculinas (12,60%).

Entre as áreas, a maior alta 
do IPCA foi registrada na re-
gião metropolitana de Curiti-
ba: 12,73%). A menor varia-
ção foi em Belém (8,10%). Na 
Grande São Paulo, o índice 
variou 9,59%. E ficou acima 
dos 10% em Vitória (11,50%),  
Rio Branco (11,43%), Por-
to Alegre (10,99%), Cam-
po Grande (10,92%), Sal-
vador (10,78%), Fortaleza 
(10,63%), Recife (10,42%), 
Goiânia (10,31%) e Aracaju 
(10,14%). (Fonte: RBA)

Brasileiros também tiveram de suportar 
aumentos frequentes da energia e do gás de botijão, 

além do café, entre outros produtos

O Fundo Social de São 
Paulo (FUSSP) autorizou, em 
ofício datado de 7 de janeiro 
de 2022, a distribuição de 574 
cestas básicas que estão ar-
mazenadas no Almoxarifado 
Municipal de Barretos.

As cestas chegaram ao mu-

A cidade de Barretos rece-
be nos dias 20 e 21 de janeiro 
a carreta do Road Show Solar, 
um curso itinerante gratuito 
sobre o uso de energias reno-
váveis. As aulas serão divididas 
em quatro turmas de 15 alunos, 
totalizando 60 no máximo. Para 
se inscrever, basta acessar o site 
roadshowhuaweisolar.com.br e 
fazer o cadastro.

Para participar, é solici-
tada apenas a doação de um 
quilo de alimento não perecí-
vel que será entregue a enti-
dades assistenciais da cidade. 
A carreta ficará estacionada 
na Praça Peão de Boiadeiro, 
em frente ao Recinto Paulo de 
Lima Correa.

O Unifeb (Centro Univer-
sitário da Fundação Educacio-
nal de Barretos) adotou uma 
agenda ESG (Environmental, 
Social and Governance), com 
o objetivo de melhorar o rela-
cionamento com o meio am-
biente e sociedade.

Em função disso, o centro 
universitário recebeu o Selo 
Natureza, indicado pela FA-
CISB (Faculdade de Ciências 
da Saúde de Barretos) Dr. 
Paulo Prata, em reconheci-
mento como instituição am-

A campanha de vacinação 
infantil contra a COVID-19 é 
aprovada por 84% dos pais e 
mães do estado de São Paulo. 
É o que aponta uma pesquisa 
do Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados), apre-
sentada pelo diretor executi-
vo, Bruno Caetano, na última 
segunda-feira (10), que mos-
tra que a maioria dos respon-
sáveis por crianças, entre 5 
e 11 anos de idade, pretende 
vaciná-las assim que as doses 
estiverem disponíveis.

A pesquisa foi feita no úl-
timo dia 6, com 1.127 entre-
vistas por telefone com pais 
e mães de todas as regiões do 

Após solicitação formalizada pelo Fundo Social de Barretos 
em dezembro, Estado autoriza entrega de 574 cestas básicas
Cestas chegaram ao município nos dias 8 e 20 de setembro e distribuição foi suspensa pelo Fundo Social de São Paulo no dia 28 do mesmo mês

nicípio nos dias 8 e 20 de se-
tembro, mas no dia 28 do mes-
mo mês, o FUSSP determinou 
a suspensão da entrega dos kits 
por conta de desconformida-
des no feijão e na carne seca.

Com essa autorização, as 
cestas podem agora ser distri-

buídas às famílias atendidas 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade de Barretos, mas sem dois 
itens que compunham os kits 
inicialmente: o feijão e a carne 
seca, que estão, de acordo com 
o Governo do Estado, em des-
conformidade e que geraram 
essa suspensão da entrega.

Assim, de acordo com Letí-
cia Lemos, presidente do FSS de 
Barretos, as cestas básicas serão 
distribuídas nos próximos dias 
às famílias atendidas de acordo 
com os critérios da entidade.

Inicialmente, havia a pos-
sibilidade da troca das cestas 
no dia 14 de dezembro, o que 
não foi feito pelo FUSSP. Por 

conta disso, um ofício do FSS 
de Barretos datado de 27 de 
dezembro pediu a liberação 
imediata da entrega às famí-
lias sem esses dois itens que 
estão em desconformidade.

“Por termos em nosso mu-
nicípio 3.600 famílias em situa-
ção de vulnerabilidade, pedimos 
atenciosamente a possibilidade 
de retirarmos os itens em descon-
formidade e aproveitar os outros 
itens para atender as famílias, de 
acordo com os critérios do Fundo 
Social de Solidariedade de Bar-
retos”, diz o ofício assinado pela 
presidente do FSS, Letícia Le-
mos, e que teve resposta positiva.

A presidente do FSS de 

Barretos afirmou, ainda, que 
toda a documentação deste 
processo ocorrido entre 28 de 

setembro de 2021 e 7 de janei-
ro de 2022 está à disposição 
para consulta na sede do FSS.

Unifeb é reconhecida como instituição 
ambientalmente responsável

O Centro Universitário recebeu o Selo Natureza indicado pela FACISB 
em função do compromisso com as boas práticas ambientais

bientalmente responsável. 
De acordo com o reitor, Ân-

gelo Davis, o Unifeb está im-
plementando modernos proces-
sos de melhoria na governança 
com foco no cuidado ao meio 
ambiente e que impactam de 
forma positiva a sociedade.

“Estamos encerrando a 
emissão de boletos em papel 
e migrando para o formato 
eletrônico. Isso permitirá uma 
considerável diminuição no 
consumo de papel pela ins-
tituição. Além disso, outros 

processos internos estão sen-
do implantados eletronica-
mente permitindo a desburo-
cratização”, ressaltou Davis. 

O Selo Natureza foi recebi-
do pelo pró-reitor acadêmico, 
professor Claudinei da Cruz, 
durante solenidade ocorrida 
em dezembro na FACISB.  

A certificação é válida por 
um ano (um ciclo da campa-
nha) e poderá ser utilizada até 
dezembro de 2022, quando 
um novo selo será conferido.

Segundo a FACISB, as 

instituições indicadas podem 
utilizar o selo em materiais 
de divulgação, como jornais, 
livros, revistas, folders, car-
tazes, camisas, sites, e-mails, 
redes sociais, emissoras de 
TV e afins.

Oito de cada dez pais vão vacinar seus filhos 
em São Paulo, diz pesquisa do Governo Doria

estado. O estudo também le-
vou em consideração local de 
moradia (Grande São Paulo e 
interior), escolaridade e renda 
familiar dos pais, bem como 
adesão dos adultos à vacina-
ção contra o coronavírus e 
perfil escolar das crianças.

Dentre os que pretendem 
vacinar os filhos, 87% resi-
dem na Grande São Paulo e 
81% no interior. Segundo o 
Seade, a intenção de proteger 
as crianças contra a Covid-19 
está diretamente ligada à per-
cepção sobre a importância da 
vacinação. 99% dos que consi-
deram a campanha importante 
pretendem vacinar os filhos.

A pesquisa aponta que a 
intenção de vacinar os filhos é 
maior entre as mulheres (89%) 
do que entre os homens (76%). 
Pais e mães com esquema va-
cinal completo contra a Co-
vid-19 também são maioria 
- 91% dos que já tomaram a 
dose de reforço - entre os que 
pretendem levar os filhos aos 
postos de vacinação.

A adesão também é maior 
entre pais e mães com filhos 
matriculados na rede pública 
de ensino e atinge 91%, en-
quanto que o índice fica em 
78% dos responsáveis por 
crianças matriculadas em es-
colas e creches particulares.

O levantamento do Seade 
mostra ainda que 82% dos 
responsáveis por crianças de 5 
a 11 anos acham muito impor-
tante que os filhos sejam va-
cinados contra o coronavírus.

“O Seade é a agência de es-
tatísticas do Estado de São Pau-
lo que há mais de 40 anos pro-
duz dados sobre a população de 
São Paulo”, diz Bruno Caetano, 
diretor executivo do Seade.

PLANEJAMENTO 
ESTADUAL

O Governo de São Paulo 
apresentou no dia 5 de janei-
ro o planejamento estratégico 
para vacinar 4,3 milhões de 
crianças de 5 a 11 anos em 645 
cidades em um intervalo de 
três semanas. O Estado aguar-
da o envio das doses pediátri-
cas pelo Ministério da Saúde 
para início imediato da campa-
nha, além da liberação da Co-
ronavac pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) para a vacinação infantil.

Barretos recebe curso itinerante 
gratuito sobre uso de energia solar
Carreta ficará estacionada em frente ao recinto Paulo de 

Lima Correa e inscrições podem ser feitas on-line

SOBRE O ROAD SHOW
A Road Show Solar itine-

rante dispõe de uma instalação 
fotovoltaica que fornece ener-
gia de fonte solar fotovoltaica. 
Dentro do Road Show Solar há 
uma sala adaptada para cursos 
técnicos profissionalizantes.

DATAS DO CURSO
Nos dias 20 e 21 de janei-

ro serão atendidas a Turma da 
Manhã, das 8 às 12 horas, e a 
Turma da Tarde, das 14 às 18 
horas. A capacidade máxima 
será de 15 alunos por turma, 
totalizando 60 alunos ao todo.
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Depois de uma análise 
criteriosa que leva em con-
ta toda trajetória acadêmica, 
assiduidade, interesse pela 
graduação e renda familiar, o 
Conselho Escolar da Escola 
Municipal Agropecuária “São 
Francisco de Assis” escolheu 

os alunos Maria Graziela Car-
valho e Vinícius Maciel como 
beneficiários da bolsa de estu-
dos gratuita integral no Uni-
feb. Ela vai cursar Veterinária 
e ele Agronomia.

A divulgação oficial acon-
teceu no final de dezembro e 

contou com a presença do vi-
ce-prefeito, Campanholi, que 
parabenizou os estudantes e 
destacou a importância do 
convênio entre o município 
e a faculdade, que acontece 
desde 2006 e já beneficiou 79 
colinenses.

O prefeito Silvinho entre-
gou no final de dezembro as 
chaves da primeira moradia 
do projeto “Casa dos Meus 
Sonhos”, que beneficiou a 
família de Isabel Cristina Ti-
móteo, que ficou muito feliz 
e agradeceu à administração 
municipal pela iniciativa tão 
importante para as pessoas 
que não têm condições de ad-

quirir ou construir uma casa.
Durante a entrega da casa 

foram homenageados os jo-
vens do Projeto Curumim, que 
participaram da construção 
trabalhando como serventes de 
pedreiro. Também receberam 
homenagens o instrutor de pe-
dreiros do Projeto Curumim, 
João Roberto, e a filha de José 
dos Santos “Zezão”, que foi 

instrutor do Projeto Aroeira.
“Mais unidades, a custo 

zero, serão entregues para as 
famílias carentes de Jaborandi 
para que todas tenham condi-
ções dignas de moradia”, des-
tacou Silvinho. A nova casa 
da Isabel tem cerca de 55 m2 
com sala e cozinha integra-
das, 2 dormitórios, banheiro e 
área de serviço.

PIS – (Mês de nascimento/ Data de 
pagamento do PIS)
Janeiro - 08/02/2022
Fevereiro - 10/02/2022
Março - 15/02/2022
Abril - 17/02/2022
Maio - 22/02/2022
Junho - 24/02/2022
Julho - 15/03/2022
Agosto - 17/03/2022
Setembro - 22/03/2022
Outubro - 24/03/2022
Novembro - 29/03/2022
Dezembro - 31/03/2022
PASEP - (Final da inscrição/Saque libe-
rado dia)
0 - 15/02/2022
1 - 15/02/2022
2 - 17/02/2022
3 - 17/02/2022
4 - 22/02/2022
5 - 24/02/2022
6 - 15/03/2022
7 - 17/03/2022

8 - 22/03/2022
9 - 24/03/2022
Vale destacar que o abono salarial do 
PIS/Pasep pago em 2022 é referente aos 
trabalhadores que exerceram atividade 
de carteira assinada ao longo de 2020. 
Conforme o calendário dos anos anterio-
res, o pagamento deveria ter começado 
em julho de 2021 e seguido até junho de 
2022. No entanto, o Conselho Deliberati-
vo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Condefat) decidiu alterar o esquema 
de pagamento, o que representou uma 
economia de R$ 7,45 bilhões para o Orça-
mento da União em 2021.
Para os trabalhadores que exerceram 
atividade no ano passado, a expectati-
va é de que os valores sejam liberados 
para pagamento somente em 2023.

VALOR DO ABONO 
SALARIAL DO PIS/PASEP

O valor do abono salarial do PIS/Pasep será 
de até R$ 1.212 para quem trabalhou de 
carteira assinada ao longo dos 12 meses de 

2020. Para quem atuou por menos tempo, 
o benefício será proporcional à quantidade 
de meses trabalhados no ano base. Para sa-
ber qual valor será recebido, basta dividir o 
salário mínimo por doze e multiplicar pela 
quantidade de meses trabalhados.

QUEM TEM DIREITO
Tem direito ao benefício os trabalha-
dores com carteira assinada que re-
ceberam, em média, até dois salários 
mínimos por mês e trabalharam por, 
pelo menos, 30 dias, em 2020.
Outra exigência é estar inscrito no PIS-
-Pasep há pelo menos cinco anos, com 
informações atualizadas pelos empre-
gadores na Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais).
No início da última semana, o Governo 
Federal apresentou a proposta com o 
cronograma de pagamentos do abono 
salarial do PIS/Pasep 2022 ao Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat). O conselho apro-
vou a medida na última sexta-feira (7). 

Com o objetivo de qualifi-
car as ações de segurança pú-
blica em 645 cidades do Esta-
do, os profissionais da Polícia 
Civil de São Paulo receberam 
autorização do governo do 
Estado para desempenhar a 
chamada atividade delegada, 
que permite aos agentes vo-
luntários reforçarem o poli-
ciamento durante suas folgas.

O governador João Doria 

sancionou na última quinta-
-feira (13), lei complementar 
que altera a Lei 10.291/68 
sobre o Regime Especial de 
Trabalho Policial, autorizan-
do a gestão associada de ser-
viços públicos entre gover-
nos estadual e municipais. O 
projeto de Lei foi apresenta-
do pelo deputado estadual, 
Delegado Olim.

O município interessado 

em incluir o trabalho dos po-
liciais civis nas ações de se-
gurança pública em áreas de 
interesse da sociedade pode-
rá firmar um convênio com 
o Estado. Anteriormente, o 
serviço era permitido apenas 
a policiais militares.

A atuação dos policiais ci-
vis na atividade delegada será 
regulamentada com publicação 
no Diário Oficial do Estado.

O Museu Histórico, Artís-
tico e Folclórico Ruy Mene-
zes recebe até neste sábado, 
15 de fevereiro, a exposição 
“Este não é um lugar seguro”, 
do artista, pesquisador e qua-
drinista barretense, Guilher-
me Silveira.

A exposição traz desenhos 
e instalações que dialogam 
com o livro homônimo. O 
lançamento do livro e da ex-
posição foi realizado na noite 
da última quarta-feira, dia 12.

Nesse trabalho, que cami-
nha entre as fronteiras da HQ 
abstrata e do livro do artista, 

O 2º Encontro de Planeja-
mento Participativo do Ecos-
sistema de Inovação de Barre-
tos e Região será realizado no 
próximo dia 20, das 9 às 13 ho-
ras, no Sebrae Barretos. A ação 

Mais dois alunos ganham 
bolsas de estudos no Unifeb

Campanholi e as professoras Bete e Silvania junto aos alunos Vinícius e Maria Graziela

Entregue 1ª moradia da 
“Casa dos Meus Sonhos”

Prefeito Silvinho e vereadores com os familiares e amigos da moradora 
Isabel, que ficou emocionada durante a entrega das chaves

BARRETOS
Museu Ruy Menezes recebe exposição 

“Este não é um lugar seguro” até sábado
Guilherme Silveira explora o 
desenho no espaço da página, 
criando uma narrativa da li-
nha e do gesto.

“As modulações permitem 
uma infinidade de possibili-
dades visuais, como pode ser 
vista nas 88 páginas do livro 
experimental. Desdobramen-
to da proposta do livro, os 
desenhos dessa série buscam 
explorar a temporalidade do 
plano a partir da repetição e 
alteração de uma base única. 
Já a instalação é composta por 
uma ambientação sonora e 
trabalhos em tecido e carvão 

ocupam o espaço expositivo”, 
explica o artista.

Encontro de Planejamento do Ecossistema 
de Inovação será realizado em Barretos

será realizada pelo Sebrae-SP 
e Bruto Valley para revisão das 
ações e planejamento para os 
próximos dois anos.

As inscrições são gratuitas. 
Podem participar do evento, 

empresários e empreendedores, 
representantes de instituições de 
ensino, startups, poder público, 
entidades de classe, instituições 
financeiras e pessoas interessa-
das em desenvolver e fomentar 
inovação em Barretos e região.

O objetivo é ouvir a opinião 
dos participantes para definição 
dos próximos passos para forta-
lecer ainda mais a comunidade 
de startups, tecnologia e inova-
ção de Barretos. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
no telefone (17) 3321-6470.

Calendário PIS/Pasep 2022: 
confira datas, valores e quem recebe

Polícia Civil poderá trabalhar durante dias de folga

Com a aprovação do cronograma de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2022, o 
início dos repasses está agendado para o dia 8 de fevereiro deste ano. A data vale para os traba-
lhadores nascidos no mês de janeiro. As novas liberações se sucedem até o dia 31 de março, dia 
em que os nascidos em dezembro vão receber os valores. 

CONFIRA O CALENDÁRIO
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Será postado neste domingo 
(16), no YouTube, Facebook e 
Instagram, o último episódio da 
segunda temporada da Turma do 
Peãozinho, websérie infantil pro-
duzida em Barretos com recursos 
da Lei Aldir Blanc.

A temporada, com 15 episó-
dios, conta a história do meni-
no de apelido Peãozinho que se 
aventura na Mata Assombrada ao 
lado do Saci, numa livre adapta-
ção do livro “O Saci”, de Mon-
teiro Lobato, e destaca a cultura 
caipira, sertaneja, o Folclore 
Brasileiro e enaltece a tradição 
do rodeio do município.

“Tudo começou no dia 24 de 
dezembro de 2020, quando soube 
que o meu projeto foi um dos três 
vencedores do edital. Desde então, 
comecei a escrever os capítulos e 
dar início a pré-produção da web-
série fazendo testes para compor 
o elenco. No final desta jornada é 
impossível não passar um filme na 
cabeça recordando dos bastidores. 
Entre tantas alegrias, tivemos que 
superar as dificuldades em ensaiar 
e gravar em segurança contra a 
Covid-19. Foi um grande desafio, 
tivemos que adaptar muitas situa-
ções, mas no final deu tudo certo 
e conseguimos atingir o objetivo 
de entreter e produzir arte e cultura 
em um período tão difícil de nos-
sas vidas que ainda é a pandemia”, 
destaca o criador, roteirista e dire-
tor artístico da Turma do Peãozi-
nho, Milton Figueiredo.

Os testes tiveram início no 
dia 09 de janeiro de 2021. As gra-
vações começaram no dia 22 de 
maio do ano passado e se encerra-
ram no dia 25 de setembro. O pri-
meiro capítulo foi postado no dia 
12 de outubro, Dia das Crianças.

A série foi gravada 99% em ce-

Último episódio da Turma do 
Peãozinho será postado domingo
Websérie foi produzida com recursos da Lei Aldir Blanc

nários e locações externas no Bar-
retos Park Hotel, Parque do Peão, 
Rancho do Peãozinho e Recinto 
Paulo de Lima Correa seguindo 
todos os protocolos de segurança.

O elenco foi formado por 18 
atores das cidades paulistas de 
Barretos, Colina, Bebedouro e 
Matão. A equipe técnica contou 
com sete profissionais que traba-
lharam na preparação de elenco, 
direção, produção, figurino, cap-
tação e edição de imagens.

João Sartori que deu vida 
ao Saci e foi um dos assistentes 
de direção, se surpreendeu com 
o resultado da produção. “Foi a 
primeira vez que eu participei 
de uma produção audiovisual, 
tanto atuando como fazendo par-
te dos bastidores, e posso dizer 
que agregou muito mais do que 
eu poderia imaginar. Só consigo 
sentir gratidão por esse percurso 
que passamos juntos”, disse.

“Projetos assim são presentes 
para toda uma vida. Quando há 
amor à arte não há como dar erra-
do. É claro que tivemos imprevis-
tos, momentos difíceis, como gra-
var em meio a uma pandemia, mas 

o resultado está aí, lindo, lúdico e 
cultural. Tive a sorte de ser guiado 
por pessoas que me deram desde o 
início a liberdade para criar e opi-
nar sobre os personagens, princi-
palmente o Espantalho mudo, com 
quem pude aprender muito. Mani-
pular e fazer a voz do Cocó foi um 
delicioso desafio, como dar vida 
também à assombração do Corpo 
Seco. Mais do que um presente 
para mim, este projeto é um pre-
sente para o folclore, para a cultura 
popular e sertaneja Um presente 
para o Brasil a partir de Barretos”, 
pontuou Vagner Cotrim, que tam-
bém foi assistente de direção e um 
dos produtores.

A Turma do Peãozinho, além 
de ser produzida com os recursos 
da Lei Aldir Blanc, contou com 
o apoio cultural do Barretos Park 
Hotel, Associação Os Independen-
tes, Chapéus Pralana, Kmais Ali-
mentos, JVV Personalizados, QPZ 
Marketing, Salão Luiza, Maçãzi-
nha Kids, SMusic Studio, Fidelis 
Beauty Hair e Lombarts Comuni-
cação, e supervisão da prefeitura 
de Barretos por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura.


