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A FOME, A MORTE E A ECONOMIA - “Fernando Rizzolo, jornalista, advogado e mestre em Direitos Fundamentais, nos leva a uma reflexão
sobre a política sanitária, a pandemia que insiste em permanecer no nosso dia a dia e a necessidade da vacinação em massa dos brasileiros para a recuperação da economia, dos empregos perdidos e da normalidade na vida dos brasileiros.” EDITORIAL - Leia na página 2
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Barretos promove “Dia D” para
segunda dose da vacina contra a Covid-19

Quem já tomou a primeira
dose da vacina contra a Covid-19 e, por alguma razão,
deixou de comparecer na data
prevista para receber a segunda dose, terá uma grande
oportunidade de completar o
ciclo de imunização.
A Secretaria Municipal de
Saúde promove neste sábado,
5 de junho, uma espécie de
‘Dia D’ da vacinação na cidade
para atender esse público. Haverá o drive-thru no Rochão e
também a aplicação da segun-

da dose nas unidades de saúde
dos bairros América, Cristiano
Carvalho e São Francisco.
Importante destacar que
vale tanto para pessoas que
tomaram a primeira dose da
Coronavac ou da Astrazeneca. Será preciso levar a carteirinha de vacinação e um
documento com foto.
Essa ação, de acordo com o
secretário municipal de Saúde,
Kleber Rosa, dará a oportunidade de a população barretense
completar o seu ciclo de imuni-

zação. “Isso é fundamental para
garantir a eficácia de ambas as
vacinas”, pontua o secretário.
A prefeita Paula Lemos
antecipou
agradecimentos
a todos os profissionais que
atuam na organização e aplicação das vacinas na cidade,
pedindo a colaboração de todos nessa luta pela vida. “Por
favor, lembrem os pais, avós,
tios e todos que conhecem da
importância dessa segunda
dose. Vacinar é um gesto de
amor”, disse a prefeita.

Defesa Civil
ministrou curso
de primeiros
socorros para
atiradores do
TG de Barretos

Prefeitura anuncia a abertura de 10
leitos de UTI para atender barretenses
O amor está nos corredores
do North Shopping Barretos

A prefeita Paula Lemos anunciou no início da semana, durante coletiva realizada no Ircad Brasil, a
abertura de 10 novos leitos de UTI Covid-19, para barretenses, na Santa Casa de Misericórdia de Barretos.
Essa abertura será possível devido ao esforço da atual gestão, que pagará por esses leitos com recursos próprios do município. Para ajudar no custeio desses leitos, a Câmara vai repassar R$ 900 mil para a prefeitura
nos próximos três meses, sendo o valor mensal de R$ 300 mil.
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Unifeb anuncia dois candidatos
para escolha de novo reitor
Os detalhes sobre todo
o processo eleitoral foram
anunciados na sexta-feira
(28) em uma coletiva de
imprensa, conduzida pela
presidente da Comissão
Eleitoral Transitória, professora Regilene Steluti,
com a participação do presidente do Conselho Curador, Danilo Henrique Nunes. As inscrições para os interessados em ocupar o cargo de Reitor do Unifeb foram encerradas
na última quarta-feira, 2 de junho. Os candidatos professor/dr. Fabiano de Sant’Ana dos Santos
e professor/dr. Ângelo Antonio Davis de Oliveira Nunes e Rodrigues tiveram suas candidaturas
deferidas e, por ora, aguarda-se a transcrição do prazo para eventuais recursos e impugnações
segundo o edital. O período eleitoral deverá ser concluído ao meio dia do dia 29 de junho.

Prefeita Paula Lemos anuncia doação de terreno para
construção de escola estadual no bairro Vida Nova
A prefeita Paula Lemos encaminhou esta semana
à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a
doação, para o governo estadual, de uma área de 7 mil
m² no Conjunto Habitacional Vida Nova I. Esse terreno será utilizado para a construção de uma escola
estadual, que beneficiará toda aquela região da cidade,
atualmente com quase 2,5 mil casas construídas, além
de mais de 500 imóveis que estão sendo construídos
neste momento. Pelas redes sociais, a prefeita Paula Lemos disse que “quero agradecer ao deputado André do
Prado e ao presidente da Câmara, Paulo Correa, pela
ajuda em mais esta conquista”.
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A data mais romântica do
ano, 12 de junho, “Dia dos Namorados”, está chegando e o
North Shopping Barretos já prepara atrações e oferece em suas
lojas muitas opções de presentes
para os casais apaixonados.
Se a pedida é atualizar o
amor na moda, há muitas sugestões de ‘looks’ outono/inverno que podem ser montados
nas lojas de departamentos e de
vestuários. Além disso, há uma
loja especializada em acessórios esportivos. Lá o cliente encontra camisas de times, bolas,
chuteiras, entre outros itens.
Com moda também nos
acessórios para homens e mulheres que amam bolsas, carteiras, cintos e sapatos, o shopping oferece também uma
gama de opções, com destaque
na estação das botas, tênis, mocassins, sapatilhas e scarpins,
sem esquecer que as sandálias
e chinelos estão sempre em alta
nestes tempos de home office.
Se a pedida for investir
em algo mais significativo,
há diversos tipos de joias em
ouro, prata e outros materiais
nobres, além das semijoias de
diversos tipos e modelos, sem
falar nas muitas opções de
relógio, dos smartwatchs aos
tradicionais relógios suíços.
Os casais mais antenados
podem optar pelos eletroeletrônicos, pelos itens de informática, smartphones, acessórios
para smartphones, até computadores e notebooks, além de
vídeo games de todos os estilos.
Quem está pensando em se
casar ou já mora junto, o ro-

mantismo pode ser traduzido
em itens de decoração, e as mais
diferentes peças para enxoval,
de cama, mesa e banho, até para
agradar também os pets, com
produtos só para eles terem
conforto e beleza no cantinho
da casa que lhes é dedicado.
Por falar em beleza, as sugestões também são muitas.
Kits de maquiagens, perfumes,
cremes, sessões para depilação a
laser ou um dia todo dedicado ao
autocuidado no salão de beleza.
O North Shopping Barretos
não é apenas o local ideal para
comprar o presente do grande
amor, mas também para ter momentos e experiências inesquecíveis ao lado de quem se ama.
O jantar romântico dos
‘pombinhos’ na Praça de Alimentação do centro de compras
acontece com a variedade da
gastronomia diversificada, onde
é possível passear pelos sabores
do mundo, sem sair do lugar.
Neste ano, a campanha dos
namorados do North Shopping
trouxe as “Várias Versões do
Amor”, com fotos de casais reais
da cidade, celebrando a diversidade e o respeito pelas relações
baseadas no que há de mais importante na vida, o amor.
Tudo isso, mostrando que
um shopping completo, com
mais de 90 operações em funcionamento, pode ser o local
ideal para comemorar esse
amor, não apenas no dia 12 de
junho, mas também nos demais dias do ano.
No North Shopping Barretos #ConsideramosJustaTodaFormadeAmor.

Atendendo um convite dos
Subtenentes Faber e Cardoso, a secretaria municipal de
Defesa Civil ministrou um treinamento de primeiros socorros para os atiradores do Tiro
de Guerra 02-005/Barretos. O
objetivo foi repassar conhecimentos em técnicas de suporte básico de vida. Os bombeiros municipais Ricardo, Diego
e Raul representaram a secretaria nos treinamentos. “Os
conhecimentos aprendidos
serão úteis para toda vida,
podendo ser empregados
em situações de emergência que exigem suporte básico de vida. O aprendizado
pode, inclusive, significar
uma sobrevida para o socorrido, até a chegada da equipe de socorro”, ressaltou o
bombeiro, Ricardo Maia.
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Editorial

A fome, a morte e a economia

Fernando Rizzolo, jornalista, advogado e mestre em Direitos Fundamentais, nos leva a uma reflexão sobre a política
sanitária, a pandemia que insiste em permanecer no nosso dia a dia e a necessidade da vacinação em massa dos
brasileiros para a recuperação da economia, dos empregos perdidos e da normalidade na vida dos brasileiros. Segue.
É bem verdade que inúmeras discussões e análises têm
concluído que a liberação ou
o afrouxamento das medidas
sanitárias alavancam a economia, mas também é verdade
que ao mesmo tempo em que
se abre o comércio, principalmente em cidades menores, a
pandemia aumenta.
E, diante dessa discussão sanitarista, que extrapola o bom senso e migra para
a economia, em cujo cenário
a direita tenta encontrar ou
justificar sua responsabilidade, surge o grande desenlace
que, não só no Brasil, mas no
exemplo das grandes nações
como os EUA, confirma, seja
na economia, seja nos números de mortes e infecções da
população: o agravamento
ou a solução de grande parte
do que vem ocorrendo nesse
cenário é diretamente propor-

cional ao fator vacinação.
Com efeito, o governo
Bolsonaro nunca teve interesse ou apostou nas vacinas.
Como podemos inferir na
CPI da Pandemia, ou CPI da
Covid, a postura do governo
federal foi negligente com a
compra das vacinas a tempo.
Uma decisão cujo principal
efeito foi a morte de milhares de
cidadãos brasileiros e impacto
significativo na economia, nos
investimentos, trazendo muita
tristeza, angústia e indignação
no que diz respeito à imagem
do Brasil no exterior.
Surpreende saber que,
mesmo com o recrudescimento de uma terceira onda,
ou ainda numa extensão da
segunda onda, o governo
continue a insistir em ofensivas contra governadores,
entrando com uma nova ação
no Supremo Tribunal Federal

(STF) a fim de derrubar medidas restritivas para conter o
avanço da pandemia impostas
pelos estados.
Ora, se já verificamos que
existe uma relação entre vacinados e evolução pandêmica,
e se no Brasil houve negligência, descaso, nos colocando na
posição de segundo país em
número de mortes, o que nos
resta, diante de uma escalada
pandêmica, senão nos socorrer
em um “lockdown”, nos moldes do que foi implementado
em nações como a Inglaterra e
outros países europeus?
É difícil compreender a postura do governo federal ao insistir na abertura total do comércio
e demais serviços, quando se
sabe que o próprio governo não
demonstrou o empenho necessário no que se refere à vacinação, uma vez que está bastante
comprovado que, quanto maior

o número de vacinados, mais
segura estará toda a população.
Essa parcela da direita brasileira precisa, com urgência, se
conscientizar de que, com políticas desse tipo, prejudica o próprio empresariado, que já descobriu quem foi o grande causador
de toda sequência de tragédias
econômicas e sanitárias, com um
saldo de 450.000 mortes e 14,8
milhões de desempregados.
Outra questão a ser observada com atenção é que, ao se
constatar uma queda brusca
da popularidade e aceitação
do governo, o mercado interno se aqueceu, as bolsas subiram e o real se fortaleceu.
Talvez, alguém veja esta
análise como um equívoco,
mas, diante de tanto erro, vale
a pena pensar. Afinal, uma reflexão não faz mal a ninguém
e, certamente, fará muito bem
aos empresários.

Opinião
Uma análise sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente

EXPEDIENTE

O Dia Mundial do Meio
Ambiente, criado em 1972
na Conferência de Estocolmo
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), é comemorado no dia 5 de junho. A data
tem como objetivo estimular
a consciência global sobre o
nosso planeta e apoiar práticas
sustentáveis. E como será que
o Brasil está em relação à adoção de práticas sustentáveis?
Importante mencionar que
no Brasil, os primeiros diplomas legais efetivamente voltados à proteção do meio ambiente foram editados a partir
da década de 1970.
Dessa forma, muitas empresas estavam apenas focadas no
cumprimento da legislação específica, como a do licenciamento
e a do controle de poluição do ar,
da água e do solo. Com o avanço das questões ambientais, a
implementação de programas de
melhoria e investimentos no setor passaram a ganhar força.
Já no início deste século
começou a crescer significativamente o conceito de responsabilidade social das empresas, trazendo no seu bojo o
compromisso ambiental como
um dos elementos de realização e ética das atividades produtivas e do compliance.
Sob essa premissa, a solução ou minimização dos problemas ambientais exige uma
nova atitude dos empresários,
que devem passar a considerar o meio ambiente em todas
as suas decisões.
Na maioria das vezes, a visão do empresariado ainda é a
de que investimento em meio
ambiente é custo e não uma
oportunidade de se melhorar
processos e/ou produtos, ainda mais nesse período que estamos vivendo. Muito se fala
em economia circular, mas
ainda se gera embalagem para
produtos com refil.
Há uma necessidade de se
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pensar o negócio sob premissas ambientais de baixo carbono, baixa utilização de recursos hídricos, geração zero de
resíduos, dentre outras ações,
para um menor impacto em
termos ambientais. Mais do
que isso, o atendimento ao
compliance ambiental deve
ser premissa e não prerrogativa a ser atendida, de acordo
com os índices econômicos.
Tanto que as mudanças
climáticas, a vida na Terra,
consumo e produção responsáveis, vida na água e terrestre
estão entre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODSs), definidos pela Organização das Nações Unidas
(ONU) como um apelo global à ação para acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que
as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e
de prosperidade.
De todo modo, importante
mencionarmos alguns recentes
avanços: 600 lixões já extintos
e proposta de encerramento de
todos os demais existentes até
2024, Nova Lei de Saneamento trazendo um avanço para o
saneamento básico no Brasil e
a recente aprovação da Lei de
Pagamento por Serviços Ambientais estimulando a proteção ambiental.
Apesar dos inúmeros questionamentos em relação às
nossas florestas, temos 85%
de florestas nativas e a exigência da Reserva Legal para
as nossas propriedades rurais,
sendo que nenhum outro país
no mundo confere tal proteção às áreas verdes, como
nossa legislação nos garante.
Entretanto, os valores impostos em penalidades de multas estão muito aquém de investimentos na área. Ou seja, vale
mais a pena pagar a multa do
que prevenir o dano ambiental.
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dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

canismos de aplicação de penalidades com valores suficientes, mas na prática há um
descolamento entre o dano e a
penalidade aplicada.
Um exemplo é o caso do
rompimento da barragem de
Mariana, em que os valores de
multa de R$ 250 milhões aplicados pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e de R$ 122 milhões,
pelo governo de Minas Gerais, são bem menores do que
a estimativa dos danos causados que ultrapassa os R$ 10
bilhões e até mesmo, o seguro
contra acidentes ambientais,
no valor de US$ 1 bilhão.
O instituto de responsabilidade civil ambiental existente
no Brasil prevê a recuperação
do meio ambiente ao status anterior ao dano ocorrido, além
da aplicação das penalidades
de multa nas esferas civil, penal
e administrativa. O fato é que o
trabalho de prevenção tem que
ser contínuo e demanda, muitas vezes, além de esforço, investimentos maiores, de longo
prazo e cujo benefício pode ser
difícil de mensurar.
Talvez, por isso, diante
do nosso judiciário, as atividades industriais são sempre
consideradas vilãs do meio
ambiente. Neste aspecto, o
judiciário tem se mostrado
favorável às causas socioambientais, sendo que em 50%
dos casos propostos em 1º
instância foi acolhido o pe-

dido do autor integralmente e
17,5% o pedido foi acolhido
parcialmente, muitas vezes
modificando apenas o valor
da indenização. Nos tribunais, 80% dos casos julgados
procedentes em primeira instância são confirmados pelos
TJ’s e TRF’s.
Em geral, a justiça e seus
representantes vêm adotando
uma postura mais protecionista ao meio ambiente, sendo
que diante da dúvida o princípio da precaução tem sido
constantemente evocado.
Por fim, somente com uma
mudança de comportamento da sociedade, que passe a
cobrar maiores investimentos
em saúde, educação, meio
ambiente, transporte, saneamento básico, cultura...
E, acima de tudo, se torne
protagonista dessa mudança, teremos de fato práticas socioambientais de maior efetividade
para uma proteção ambiental.
Renata Franco
de Paula Gonçalves Moreno
Advogada especialista em Meio
Ambiente e Regulatório (Foto:
Tiago Machado)

PAINEL

FORTALECIMENTO
REGIONAL 1
A nova divisão do Estado criará três microrregiões,
além da Região Metropolitana
de Rio Preto. A proposta do
projeto de Desenvolvimento
Regional do Estado forma unidades regionais de Votuporanga, Catanduva e Barretos.
FORTALECIMENTO
REGIONAL 2
Em audiência pública sábado (29) em Catanduva, o
vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou a nova
configuração regional e deverá ser colocada em votação na
Assembleia Legislativa. O Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, afirmou que o projeto vai aumentar o potencial das cidades.
NOVOS LEITOS
Prefeita Paula Lemos (DEM)
anunciou a criação de 10 novos leitos de UTI Covid na Santa Casa. A prefeitura vai investir
R$ 1,5 milhão por mês com leitos e insumos da saúde.
PARTICIPAÇÃO
DA CÂMARA
Paulo Correa (PL) anunciou que a Câmara Municipal
repassará para a prefeitura o
valor de R$ 900 mil em três
parcelas como forma de participação na implantação dos
10 novos leitos de UTI.

São Paulo em 2022, tendo
como vice o ex-governador
Márcio França (PSB).

OPORTUNIDADES
DO ENSINO
A ETEC de Barretos anunciou a realização de três novos processos seletivos para
formação de cadastro reserva
para contratação temporária
de professores do ensino médio técnico.
NÃO FOI INDICAÇÃO
A professora Jéssica Maria
dos Santos não foi indicação
política como publicado na
coluna anterior. Atualmente
secretária municipal da educação, ela assumiu a função
por sua capacidade técnica.
APOIO MUNDIAL
João Doria (PSDB) já usa o
caso inédito no mundo da vacinação da Coronavac em Serrana (SP) para apoio internacional
à candidatura presidencial.
GOELA ABAIXO
Jair Bolsonaro anunciou
sua filiação ao Patriota (ex-PEN). O dono do partido é
Adilson Barroso, que afastou
dirigentes da convenção nacional para filiar, goela abaixo, o presidente.

VERBA PARA MUNICÍPIO
Vereador Fabrício Lemos
(PSL) anunciou que Barretos
receberá R$ 500 mil de emenda parlamentar através do
deputado federal Junior Bozzella (PSL).
NA COLA DO GOVERNO
O ex-governador Geraldo
Alckmin (PSDB) tem negociado com o PSD sua eventual
candidatura ao governo de

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal.” (Divaldo Franco)

Na última segunda-feira, 31 de maio, teve parabéns para a colinense Sandra Cristina Polizelli Milani Forge. A professora passou
o dia recebendo as felicitações e carinho dos amigos e familiares.
A segunda-feira 31 de maio foi dia de festa para Bruno
Luzitano Luz. O engenheiro agrônomo, filho de João e
Maria Luíza, passou a data recebendo o carinho especial
dos pais, e da namorada Layssa (foto), as felicitações
ficaram por conta dos amigos e familiares. Parabéns!
O dia 31 de maio foi de muitos parabéns para a universitária Layane Ramos Melo, que completou seus 25 anos. Ela, que nas horas
vagas é modelo fotográfica, ganhou comemoração bem intimista,
e recebeu na data, o carinho especial de seus pais Joel e Vanda,
dos irmãos Raphael e Lorrayne, das sobrinhas Júlia e Sofia, dos
amigos, familiares, e claro, do noivo Matheus Bonfim. Felicidades!

Muita saúde e realizações para o vendedor Rafael Leite, que
completou idade nova no último dia 26 de maio. A festa foi
ao lado das pessoas mais importantes da sua vida, da mulher
Vanessa Sartori e dos filhos Leonardo e Gabriel. Parabéns!

Priscila Almeida Colaço celebrou segunda-feira, 31
de maio, mais um ano de vida. Ela que é apaixonada
por cachorros, recebeu na data especial, lambeijos dos seus,
e o carinho ficou por conta do esposo Henrique, dos pais
Francisco e Sandra, do irmão Ricardo, da cunhada Larissa, do
sobrinho Eduardo, dos familiares e amigos. Parabéns!
A quarta-feira (01) foi de festa para Gilson Eduardo Silva Polatto que completou seus 23 anos. O carinho ficou por conta da
mãe, mestre cuca, Sandra Silva Martins, da namorada Amanda
Montelo e do irmão João Vitor Silva Moreira. Felicidades Gilson!
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Prefeita Paula Lemos encaminha projeto de lei de doação de
terreno para construção de escola estadual no bairro Vida Nova

A prefeita Paula Lemos encaminhou esta semana à Câmara Municipal um projeto de
lei que autoriza a doação, para
o governo estadual, de uma
área de 7 mil m² no Conjunto
Habitacional Vida Nova I.
Esse terreno será utilizado
para a construção de uma escola estadual que beneficiará toda
aquela região da cidade que
cresceu e ainda deve crescer
mais ainda, segundo projeções
da administração municipal.
Atualmente, são quase 2,5
mil casas construídas e serão,
futuramente, cerca de 3 mil, já
que mais de 500 imóveis estão sendo construídos neste
momento.
Com isso, numa média
nacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) de número de 3,3
pessoas por família, a população da região poderá ultrapassar 10 mil pessoas nos próximos anos.
“Por isso, estamos encaminhando um ofício pedindo

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

EXCETO OS PROJETOS DA PAULA E DO GUIGUI
O vereador Ângelo Tegami (PV) contou que prometeu a si
mesmo aprovar todos os projetos dos vereadores da Câmara
Municipal. “Exceto os da Paula e do Guigui”, acrescentou.
CARLÃO CONTINUA FIRME E FORTE
A maioria dos vereadores de Barretos não tomou a vacina
contra a Covid-19, segundo Carlão do Basquete (PSD). Ele
comentou que muita gente que não foi eleita, quer que o vereador morra. E acrescentou: “já falaram que eu tinha morrido, mas eu ainda estou aqui”.

a apreciação pelos nossos vereadores em tempo hábil para
realizarmos mais esta conquista junto a nossa gente”,
comentou a prefeita.
O terreno fica localizado entre as Avenidas VN-9
José Carlos da Silva Pereira
– Duda, VN-19 Mauro Be-

nedicto de Menezes e VN-23
Dalva Maria Soares Costa.
O acordo com o governo estadual prevê que a obra seja
iniciada em até 2 anos e seja
concluída em até 4 anos. Caso
isso não ocorra, a área será
devolvida ao município.
“Estive em São Paulo e pedi

essa conquista para nossa cidade. Tenho certeza de que os
moradores do Vida Nova serão
beneficiados com esta escola,
já que a educação é a base da
sociedade e uma das bandeiras
do nosso governo, que sempre
pensa nas pessoas”, pontuou a
prefeita Paula Lemos.

Em atendimento a lei do vereador Paulo
Correa, poço do Unifeb entra em operação
Em atendimento a uma lei
de autoria do vereador Paulo
Correa, que prevê a implantação de poços artesianos pelos novos loteamentos, entrou em operação na manhã
do último sábado (29) o poço
do Unifeb, com captação de
300 m³/h, beneficiando 17
bairros de Barretos.
“A lei dos poços acabou
com a irresponsabilidade de
fornecer diretrizes sem o abastecimento de água. Na gestão
passada mais de 30 loteamen-

tos foram liberados sem a exigência”, explicou o vereador.
“A perfuração do poço foi
realizada pelo Grupo Pacaembu e indicada pelo SAAE para
ser junto aos reservatórios do
Unifeb, em razão de análise
efetuada na água do terreno
onde foi construído o Residencial Vida Nova Barretos 4
concluir que o local apresenta
uma alta concentração de sulfato tornando a água imprópria para consumo”, frisou o
autor da lei, Paulo Correa.

ELES SENTEM A DOR DO POVO
“Somos chamados de vereador porque temos sentido a dor da
população”. Frase do sindicalista Paçoca (SD), na última sessão ordinária de maio do legislativo barretense.
UCHIDA QUER VER CONTRATO DA ZONA AZUL
Cópia do contrato entre a prefeitura e a empresa que opera a
zona azul foi solicitada pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).
Eita moço curioso.
EM LINHA DIRETA COM O MAIS PARQUE
A implantação de via de acesso interligando os bairros Nova
Barretos, Jardim Barretos II e residencial Vida Nova, com o
residencial Mais Parque, é um pedido do vereador Juninho
Bandeira (PL).
EM CIMA DA HORA
O vereador Chafei Amsei (MDB) lamenta que projetos importantes da prefeita Paula Lemos (DEM) chegam em cima da hora
para avaliação dos edis nas sessões do legislativo barretense.
CARREIRINHA ARTICULA PRÉ-CANDIDATURA
O barretense Everton Roberto, o Carreirinha, está propenso a
disputar vaga para a Câmara Federal pela legenda do PDT. A
dobradinha cogitada seria com um conhecido professor da cidade, que também atua em Colômbia. E olha que 2022 parece
que está longe.

Câmara vai devolver mais R$ 900 mil à prefeitura
Valor é referente à redução de custos do Legislativo; prefeita anunciou
que vai utilizar o dinheiro para abrir 10 leitos de UTI-Covid na Santa Casa

AÇÕES TRABALHISTAS CONTRA SANTA CASA
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) pediu informações sobre
ações trabalhistas sofridas pela Santa Casa no período de 2013
a 2016, discriminando os motivos e tipos de ações sofridas.
EM TEMPOS DE HIGIENIZAÇÃO...
... o povo quer saber mesmo de vacinas para todos.

Com foco no tratamento de
sequelas da Covid, proposta
na Câmara inclui fono, fisio
e terapeuta ocupacional na
equipe de saúde da família
Projeto, elaborado pelo deputado federal, Geninho
Zuliani, do DEM/SP, quer ampliar atendimento
ofertado pelo SUS a vítimas do coronavírus

A Câmara vai devolver
mais R$ 900 mil (novecentos
mil reais) para a prefeitura. O
dinheiro, que será repassado
em três parcelas de R$ 300
mil reais, é referente às economias feitas pelo Legislativo
no período de pandemia.
Durante coletiva de imprensa na última segunda-feira (31),
no Ircad, a prefeita Paula Lemos
(DEM) anunciou que o montante será utilizado para abrir mais
10 (dez) leitos de UTI-Covid na
Santa Casa, exclusivos para pacientes de Barretos.
A devolução do dinheiro
da Câmara para a prefeitura
foi definida pelos integrantes da Mesa Diretora, vereadores Paulo Correa (PL),
Lupa (PRTB), Ricardo Bo-

dinho (PP) e Gabriel Uchida
(DEM), com apoio de todos
os outros vereadores.
A falta de leitos de UTI
nos hospitais tem sido uma
preocupação de todos. Apesar
de não poderem indicar como
os valores devolvidos serão
utilizados, os vereadores entendem que o dinheiro economizado poderá ajudar emergencialmente o município no
enfrentamento da pandemia.
DEVOLUÇÕES EM 2021
Em cumprimento à Constituição Federal, os valores
que a Câmara recebe da prefeitura, por meio dos “duodécimos” (repasses mensais até
o dia 20) e que não forem utilizados no decorrer do exercício, precisam ser devolvidos

aos cofres do município até o
último dia útil do ano.
No mês de março, a Câmara conseguiu economizar e
devolver R$ 700 mil à prefeitura. O valor foi utilizado para
a abertura e manutenção de
10 leitos hospitalares na UPA
(Unidade de Pronto Atendimento), sendo 5 leitos para
suporte ventilatório e 5 para
leitos de enfermaria.
MANUTENÇÃO DOS
LEITOS DE UTI NO HOSPITAL NOSSA SENHORA
Durante a coletiva de imprensa no Ircad, o presidente
da Câmara, vereador Paulo
Correa (PL), a prefeita Paula Lemos (DEM) e o Gestor
da Fundação Pio XII, Henrique Prata, anunciaram que

vão participar de uma reunião com o vice-Governador
de São Paulo, Rodrigo Garcia
(PSDB) e o Deputado Federal, Geninho Zuliani (DEM),
no dia 08 de junho, para cobrar do Governo do Estado a
manutenção e o custeio dos
52 leitos de UTI-Covid no
hospital Nossa Senhora.
Os vereadores Carlão do
Basquete (PSD) e Nestor
Leonel (DEM), que integram
a CPI da Covid na Câmara, acompanharam presencialmente a coletiva de imprensa. Também estiveram
presentes os vereadores Gabriel Uchida (DEM), Juninho
Bandeira (PL), Raphael Silvério (PSDB) e Rodrigo Malaman (PSDB).

O tratamento de sequelas
neurológicas, cardíacas, pulmonares, renais e metabólicas observadas em pessoas diagnosticadas com Covid-19 é o foco de
um projeto de lei, que tramita na
Câmara dos Deputados.
O projeto inclui profissionais
de saúde, como fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais na equipe de Saúde da
Família, programa do Ministério
da Saúde presente em unidades
de saúde de todo o país.
Elaborada pelo deputado
federal Geninho Zuliani, do
DEM/SP, parlamentar que foi
responsável pela relatoria de
Medida Provisória que garantiu a adesão do Brasil ao consórcio para compra de vacinas
contra Covid, a proposta visa
qualificar as equipes do Sistema Único de Saúde (SUS) para
o atendimento que apresentem
sequelas após a cura da doença.
“Tais sequelas já são um
desafio para os sistemas de
saúde do mundo todo, visto

que muitos sintomas podem
persistir por mais de três meses após o diagnóstico da Covid. Com a ampliação dos profissionais nas composições das
Equipes de Saúde da Família
será possível que milhares de
pessoas, tenham de graça, em
qualquer unidade de saúde, o
atendimento especializado necessário”, frisa Geninho.
Protocolado na Câmara, o
projeto deverá ser analisado ainda pelas Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania, para
depois ser apreciado, em plenário, pelos demais deputados.
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Paula Lemos anuncia a abertura de 10
leitos de UTI para atender barretenses

Prefeita apresenta projeto
garantindo isenção para
regularização de imóveis
em desacordo com a lei
A prefeita Paula Lemos encaminhou à Câmara Municipal
projeto de lei que garantirá a
isenção para os proprietários
regularizarem suas moradias
construídas em desacordo com
as normas. O projeto de lei será
agora apreciado pelos vereadores na sessão ordinária da próxima segunda-feira, 7 de junho.
Se aprovada, a nova lei
autorizará a prefeitura a regularizar edificações irregulares, construídas ou ampliadas em desacordo com o
Código de Edificações municipal e que estejam já com
as paredes levantadas e a cobertura completa.
O QUE O PROJETO
ABRANGE?
Poderão se beneficiar da
anistia os proprietários de
construções que não tenham
projeto aprovado nem pos-

suem alvará emitido pela
prefeitura. Também para edificações que não tenham respeitado os recuos frontais,
laterais ou de fundos mínimos
ou que desrespeitaram a taxa
de ocupação máxima. Essas
regras estão previstas na Lei
Complementar nº 73/2006.
O QUE NÃO ABRANGE?
Por outro lado, não terão o
benefício as construções que
tenham invadido áreas ou logradouros públicos nem as
que tenham invadido faixas
de preservação permanente
junto a rios, córregos, fundos
de vale ou à faixa de escoamento de águas da chuva.
O imóvel também não pode
estar em desacordo com acesso
a qualquer tipo de estacionamento em rotatórias ou acessos
às vias. Outra regra é não ter
infringido nenhuma regra refe-

rente à saída de águas pluviais,
lixeiras, despejo de esgotos, entre outros. Também não podem
ter janelas ou portas localizadas
junto à divisa do terreno.
COMO PROCEDER?
Se aprovada a nova lei, os
proprietários deverão seguir as
regras para fazer o pedido de regularização on-line. Essas orientações serão divulgadas posteriormente. O texto do projeto
estabelece o dia 31 de dezembro
como último dia do prazo para
solicitar esse benefício.
A prefeita Paula Lemos comentou que “é mais um ato, um
olhar do nosso governo para as
pessoas neste difícil momento.
Consideramos que os barretenses precisam desse incentivo
para vender seus imóveis ou
iniciar um novo empreendimento para melhorar sua condição de vida e sua família”.

A prefeita Paula Lemos
anunciou no início da semana, durante coletiva realizada
no Ircad Brasil, a abertura de
10 novos leitos de UTI Covid-19, para barretenses, na
Santa Casa de Misericórdia
de Barretos. Essa abertura
será possível devido ao esforço da atual gestão, que pagará
por esses leitos com recursos
próprios do município.
“Estamos
trabalhando
pensando nas pessoas. É um
momento de união, em que
tanto o poder público quanto
a população tem que colaborar”, frisou a prefeita.
Para ajudar no custeio desses leitos, a Câmara vai repas-

sar R$ 900 mil para a prefeitura nos próximos três meses,
sendo o valor mensal de R$
300 mil.
“Este foi um acordo entre
os 17 vereadores. O importante é que estamos falando em
abrir novos leitos e todos têm
que se engajar na luta pela
vida”, pontuou Paulo Correa,
presidente da Câmara. Participaram também os vereadores
Juninho Bandeira, Carlão do
Basquete, Nestor Leonel, Raphael Silvério, Gabriel Uchida e Rodrigo Malaman.
Além dos R$ 300 mil mensais, mais de R$ 1 milhão em
recursos próprios será investido por mês na estrutura dos

leitos e nos insumos de saúde,
como os medicamentos para o
tratamento da Covid-19.
Assim, somando o custo dos leitos já existentes na
UPA e agora dos novos leitos
UTI da Santa Casa, o município de Barretos arcará com
cerca de R$ 1,5 milhão por
mês. Ao longo dos próximos
três meses, esse valor deve
chegar a R$ 4,5 milhões.
Durante o encontro no Ircad
Brasil também foi definido que
haverá uma força tarefa dos
gestores públicos e da Fundação Pio XII para cobrar do governo estadual o custeio dos demais leitos na Santa Casa e no
Hospital Nossa Senhora.

Rio das Pedras inaugura “ESPAÇO RENATÃO”

Foi entregue pela diretoria do Rio das Pedras Country,
no último dia 28, o ESPAÇO RENATÃO. O local conta com
uma ótima estrutura (Pia de mármore, Geladeira, Fogão,
Churrasqueira com forno e fogão a lenha, 05 jogos de mesas com cadeiras plásticas, Caixa térmica e ventilador de
teto) e já pode ser locado pelos associados. O espaço leva
o nome do ex-diretor social, “José Renato Ferreira Borges”, falecido recentemente. “Na oportunidade, homenageamos o Renato que foi nosso companheiro neste início
de gestão e por todo o trabalho e dedicação pelo Rio das
Pedras. Agradecemos a presença de sua esposa e de seus filhos, neste momento tão importante para nós”, comentou o presidente do clube, “Weverson Alves Moreira”.
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Arrecadação do Fundo Social e Tiro de Guerra em
supermercados chega a 2.700 quilos de alimentos
A parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e o Tiro de
Guerra de Barretos arrecadou
mais 900 quilos de alimentos
em supermercados da cidade no
último sábado, 29 de maio. Com
o total coletado no sábado anterior, a campanha chegou a 2.700
quilos de alimentos que serão
encaminhados para famílias carentes da cidade.
Segundo Letícia Lemos,
presidente do Fundo Social de

Solidariedade, Barretos assumiu um compromisso com as
famílias. “Hoje temos cerca
de 3.500 famílias em condição de extrema vulnerabilidade econômica, então precisamos buscar parcerias assim”.
Assim, a presidente pede
a colaboração de todos nessa
campanha e reforça que neste
sábado, dia 5, acontece a arrecadação novamente com os
atiradores do Tiro de Guerra

nos supermercados.
A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, agradeceu a
ação. “Nós assumimos o mandato com a missão de valorizar as pessoas da nossa cidade
e não podemos deixar de ajudar quem mais precisa nesse
momento. Estou muito feliz
com o carinho que temos recebido das mais diversas instituições, como o Exército”,
completou a prefeita.

Governo de São Paulo vai punir
pessoas que não cumprirem ordem
de vacinação dos grupos prioritários
PM Ambiental doa mais de 47m³ de
madeira ao Hospital do Câncer de Barretos
O material, apreendido sem procedência, será usado para
reparos e fabricação de móveis da unidade de saúde

A Polícia Militar doou na última terça-feira (1º), durante a Operação Gaia, mais
de 47m³ de madeiras diversas apreendidas
durante uma ocorrência policial recente
no município de Barretos. O material foi
destinado ao Hospital do Câncer (Hospital
de Amor) da cidade. Toda a madeira nativa, dentre as espécies Garapeira, Cumaru,
Angelim pedra e outras, foi recolhida no início de março em um caminhão abordado próximo
ao km 433 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima. O motorista não apresentou documentação de
origem da mercadoria. As madeiras foram entregues pelo 4º Batalhão de Polícia Ambiental
(BPAmb), que também realizou a apreensão. A unidade especializada da PM comumente realiza
a doação de ‘mercadorias’ ilegais apreendidas a instituições públicas, por meio de requerimentos. Os materiais serão usados em reparos das instalações, atividades lúdicas e fisioterápicas com
os pacientes, e fabricação de móveis para uso da unidade de saúde.

Estudo em Serrana (SP) indica que, com 75%
de vacinados, pandemia pode ser controlada

Dados da vacinação e da incidência da Covid na cidade foram analisados por cientistas
O Fantástico da Rede Globo
destacou uma notícia bastante
animadora, que traz esperança
e, ao mesmo tempo, chama a
atenção para a urgência de acelerar a vacinação no país.
Nos últimos quatro meses,
pesquisadores do Instituto Butantan mediram os efeitos da
imunização em larga escala na
cidade de Serrana, no interior
de São Paulo. É como se fosse
um ensaio do que poderia estar
acontecendo no país inteiro, se
não houvesse tanto atraso.
A cidade, de 45 mil habitantes, foi escolhida para a vacinação em massa porque tinha um
alto índice de contágio. A imunização seguiu critérios científicos. A cidade foi dividida em
25 áreas que formaram quatro
grupos. Os grupos foram vacinados, um por vez, com uma
semana de diferença.
A vacinação ainda não tinha terminado quando Serrana enfrentou um aumento no
número de casos. O cenário
mudou entre o fim de março e
o começo de abril.
Segundo os cientistas, o
jogo começou a virar quando
dois dos quatro grupos ficaram
imunizados com a segunda
dose. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva
na incidência da Covid-19.
De 699 casos em março, esse
número caiu para 251. E as
mortes passaram de 20 para 6,
neste mesmo período.
Os dados da vacinação e
da incidência da Covid em
Serrana foram analisados
pelos cientistas e, no último
domingo, o Fantástico con-

seguiu, com exclusividade,
resultados da pesquisa. O
gráfico obtido pelo programa
mostrou a evolução dos números de casos sintomáticos e
de hospitalizações, e quando
os quatro grupos foram vacinados, com a primeira e com
a segunda dose. Os números
começaram a cair depois que
todos os grupos tomaram a
primeira dose.
Mas, para os cientistas, o
controle da pandemia se deu
depois que 3 dos 4 grupos receberam a segunda dose. Ou
seja, cerca de 75% da população. De acordo com o Instituto Butantan, logo depois do
fim da vacinação, o número de
mortes caiu 95% em Serrana.

O número de casos sintomáticos de Covid-19 teve uma
redução de 80%. E a quantidade de hospitalizações teve uma
queda de cerca de 86%. Serrana
parece ser um oásis na região.
A pesquisa do Instituto
Butantan também revela que,
enquanto 15 cidades vizinhas
apresentavam aumento no número de casos, acontecia exatamente o contrário em Serrana.
Quase toda a população
adulta de Serrana, que tem 45
mil habitantes, recebeu duas
doses de CoronaVac. O que
os números mostram, de forma categórica, é que só existe
um caminho para controlar a
pandemia: vacina para os brasileiros. E sem demora.

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da sua Ouvidoria,
receberá as denúncias, que podem ser feitas por qualquer cidadão
O Governo de São Paulo
regulamentou a Lei Estadual
17.320/2021, que penaliza administrativamente qualquer pessoa
física que desrespeitar a ordem
de vacinação contra a Covid-19
dos grupos prioritários, conforme o calendário definido nos
planos estadual e/ou nacional de
imunização. O Decreto nº 65.725
foi publicado no último dia 26.
A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da sua Ouvidoria, receberá as denúncias de
irregularidades, que podem ser
feitas pelo cidadão por meio do
site www.justica.sp.gov.br. A secretaria também comanda a Comissão Especial Integrada, órgão
estipulado pelo decreto e que é
responsável por apurar as denúncias e aplicar as penalidades.
O procedimento será por
meio de processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa. A
comissão avaliará a culpabilidade da pessoa envolvida, as
circunstâncias, as consequências da conduta e as condições
pessoais e econômicas do infrator, para considerar a multa
a ser aplicada. O julgamento
do processo administrativo
cabe à Secretaria da Justiça.
As sanções podem variar
conforme quem pratica a infração – se agente público,
pessoa física e/ou representante legal, com valores que
vão de 50 a 3.400 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), o que monetariamente representa de R$
1.454,50 a R$ 98.906,00.
O secretário da Justiça e

Cidadania, Fernando José da
Costa, responsável pela Comissão Especial, poderá expedir
normas complementares para o
cumprimento do decreto.
“O Estado de São Paulo
foi pioneiro na aquisição de
doses de vacina e na imunização. Vamos fiscalizar com
rigor e punir quem desrespeitar o decreto. Vacinas salvam
vidas e não podemos permitir
que os direitos dos cidadãos
sejam violados”, ressalta.
Além de receber as denúncias
e julgar após a apuração da Comissão Especial, a secretaria de

Justiça é responsável por firmar
convênios e termos de cooperação com a Assembleia Legislativa, com Câmaras Municipais e
com o Poder Judiciário.
Caso a infração cometida
possa ter repercussão penal, a
Comissão Especial informará
o Ministério Público para as
providências necessárias.
Se houver envolvimento
de servidor público e constatada possível prática de falta
funcional, o órgão em que
está lotado será informado e
proposta a instauração do procedimento disciplinar cabível.

Pesquisa mostra que
pandemia prejudicou emprego
ou renda de 62% dos brasileiros
De acordo com levantamento feito no final de maio
pelo PoderData, 60% afirmaram terem deixado de
pagar alguma conta no último mês. Desemprego
no país já atinge quase 15 milhões de pessoas

Emprego ou renda na pandemia ficaram piores para
62% dos brasileiros, segundo
pesquisa realizada entre os
dias 24 e 26 pelo PoderData
e divulgada na segunda-feira
(31). A coleta de dados mostra, ainda, que 60% dos entrevistados afirmaram terem deixado de pagar alguma conta
no último mês.
O percentual, no primeiro
quesito, é seis pontos percentuais menor do que o registrado no levantamento anterior
(68%), feito um mês antes.
No sentido oposto, 36% disseram não terem tido emprego
e renda prejudicados por conta da pandemia, contra 30%
da pesquisa anterior. O índice
de quem afirmou não saber
permaneceu nos 2%.
A parcela dos entrevistados que diz ter ficado inadimplente também caiu, sete
pontos, já que no mês passado o índice havia ficado em
67%. Por outro lado, 35%
afirmaram, agora, terem pago
as contas em dia, ante 30%
do mês passado. O índice dos
que não souberam responder
subiu de 2% para 6%.
O PoderData informa que
entrevistou por telefone 2.500
pessoas de 462 municípios
nas 27 unidades da federação.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou

para menos. Os números nem
sempre dão exatamente 100%
devido ao arredondamento.
DESEMPREGO
A taxa de desemprego no
país foi de 14,7% no trimestre
encerrado em março, segundo
dados do IBGE divulgados na
quinta-feira (27). É o maior
índice da série histórica, com
total de desempregados se
aproximando dos 15 milhões.
São 14,805 milhões, também o maior índice da série,
880 mil a mais em três meses (crescimento de 6,3%),
e 1,956 milhão, ou 15,2%, a
mais em relação a igual período de 2020. Os dados fazem
parte da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua.
Os dados mostram, ainda,
que o desemprego continua
atingindo segmentos sociais de
forma desigual, sendo maior
entre negros, mulheres e pessoas com menos escolaridade.
Entre os homens o índice
ficou em 12,2%, contra 17,9%
para as mulheres. Já entre os
brancos, é de 11,9% contra
18,6% para pretos e 16,9%
para pardos. Para quem tem
ensino médio incompleto, o
desemprego é de 24,4% contra 8,3% de quem tem ensino
superior completo e 17,5% de
quem tem curso superior incompleto. (Fonte: RBA)
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Criminalista orienta mulheres sobre CPI da Covid quer detalhes dos gastos
registro de violências ‘invisíveis’
da prefeitura com empresas na pandemia
Os casos de violência doméstica cresceram vertiginosamente no ano passado. Em
alguns estados, como São
Paulo, as denúncias tiveram
alta de 255% no período.
Em todo o Brasil, foram
registradas 105.821 denúncias
somente nas plataformas do
Ligue 180 e do Disque 100.
Mas, apesar desse aumento,
boa parte dos casos não chega
a ser denunciada.
Segundo o advogado criminalista Rafael Maluf, essa subnotificação se explica primeiro
pela natureza do crime, por
falta de conhecimento sobre
todas as formas de violência e
pelo sentimento de vergonha
que algumas mulheres sentem
ao serem vítimas desses delitos.
“Muitas vezes, a violência
doméstica acontece dentro do
convívio íntimo do casal, ocasião em que não há testemunhas presenciais. E ainda há
pouco conhecimento sobre as
formas de violência que não
deixam vestígios como uma
agressão física”, diz.
Considerada um marco no
combate ao problema, a Lei
11.340, conhecida como Maria da Penha, delimita processualmente as condutas de natureza de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
“A violência física é, geralmente, a última dimensão
da agressão. Antes dela costuma vir a violência psicológica, que são aquelas práticas
que causam dano emocional;

Vereadores também decidiram reenviar ofícios aos hospitais Nossa Senhora
e Santa Casa para obter informações sobre pacientes que ocuparam leitos de UTI

a violência sexual; a violência
patrimonial e a violência moral”, explica o advogado.
Apesar de a lei ser explícita,
muitas mulheres encontram dificuldades para registrar crimes
como a violência psicológica.
“O registro da ocorrência é
a maior garantia de proteção da
vítima, e pode ser feito em qualquer delegacia ou na Delegacia
de Defesa da Mulher (DDM).
A autoridade policial possui diversos mecanismos que podem
assegurar à vítima um amparo
imediato, como as medidas protetivas de urgência. Se a vítima
encontrar dificuldade para fazer
o registro, pode acionar a Ouvidoria ou a Corregedoria da Polícia Civil”, orienta Maluf.
O criminalista conta que
o registro é importante tanto
para a vítima quanto para a
sociedade.
“As estatísticas fornecem
as informações que norteiam
as políticas públicas para
combater a violência doméstica. Além disso, a formalização é um meio seguro de
registro da violência sofrida,

e poderá ser levada em consideração para aplicação de medidas protetivas de urgência”.
Como esses crimes geralmente não são presenciados
por testemunhas, o advogado
orienta que as vítimas reúnam
todas as provas possíveis da
existência do crime.
“Nos delitos contra a mulher, a palavra da vítima costuma bastar, mas ainda assim
é aconselhável apresentar
provas que corroborem o teor
declarado. Uma gravação de
áudio das agressões, mensagens com as ameaças, insultos
e toda forma de violência psicológica sofrida podem servir
de elemento comprobatório. E
essas provas devem ser apresentadas na delegacia no momento do registro do boletim
de ocorrência”, explica.
CANAIS DE DENÚNCIA
Ligue 180
Disque 100
Mensagem pelo WhatsApp no
número (61) 99656-5008
Telegram, no canal
“Direitoshumanosbrasilbot”
Aplicativo
“Direitos Humanos Brasil”

Prefeita Paula Lemos agradece
militares do Exército por trabalho de
descontaminação de locais em Barretos

A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, recepcionou na
última segunda-feira, 31 de
maio, os militares do Exército
para a realização do trabalho
de descontaminação de locais
de grande circulação de pessoas no município. O ponto de
concentração escolhido para
início dos trabalhos foi a Santa Casa de Misericórdia.
Os militares do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado estão sob o comando do
tenente-coronel Daniel Coutinho e Sousa, que esteve presente. O primeiro local sanitizado foi a Santa Casa.
“É um trabalho de cooperação para o combate à pandemia e nossa equipe tem
feito em várias cidades. Pela
primeira vez, por pedido da
prefeitura, fazemos em Barretos”, explicou o tenente.
O médico Gilberto Teixeira
Sasdelli, diretor-técnico da San-

ta Casa, e o secretário municipal
de Saúde, Kleber Rosa, além de
outros secretários da atual gestão também participaram do ato
que marcou o início da operação
dos militares na cidade, com duração de três dias, sanitizando
89 locais públicos entre equipamentos de saúde e equipamentos escolares, dentre outros.
O evento de recepção também contou com a presença
dos vereadores Nestor Leonel
dos Santos, Juninho Bandeira
e Gabriel Uchida.
“Admiro e reconheço o trabalho dos militares que merecem o meu respeito e que estão parceiros neste momento”,
disse a prefeita Paula Lemos,
agradecendo os militares pelo
trabalho realizado na cidade.
A SANITIZAÇÃO
A ação foi solicitada pela
prefeitura de Barretos para
impedir o avanço da Covid-19 na cidade. Entre os

lugares que foram sanitizados
estão o Terminal Rodoviário,
o Calçadão, a Praça Francisco
Barreto, unidades de saúde,
hospitais e escolas.
A tropa foi capacitada para
realizar as desinfecções, utilizando uma roupa de proteção
impermeável para evitar a exposição ao vírus.
A ação do 13º R C Mec,
localizado em Pirassununga
(SP), integra a Operação Covid-19, do Ministério da Defesa, que prevê o emprego das
Forças Armadas para apoiar as
medidas deliberadas pelo governo federal voltadas para a
mitigação das consequências
da pandemia de Covid-19.
Desde março de 2020, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira
atuam em todo o território nacional em apoio aos órgãos de
saúde e de Segurança Pública no
combate ao novo Coronavírus.

A CPI da Covid, que investiga as ações e eventuais
omissões da prefeitura de
Barretos no enfrentamento
da pandemia de coronavírus
em 2020, realizou a quarta
reunião na última quarta-feira (2 de junho), na Câmara.
Os vereadores Carlão do
Basquete (PSD), Raphael Oliveira (PRTB) e Nestor Leonel
(DEM) analisaram as despesas com a Covid-19 disponí-

veis no portal da transparência
da prefeitura e decidiram solicitar notas fiscais das 8(oito)
empresas que mais receberam
dinheiro para fornecer produtos ou prestar serviços durante
a pandemia. O Executivo terá
15 dias para responder.
Durante a reunião, a comissão também analisou as
respostas dos hospitais Nossa Senhora e Santa Casa sobre pacientes que ocuparam

os leitos de UTI-Covid. Os
vereadores consideram as
informações incompletas e
decidiram reenviar os ofícios
aos hospitais com prazo de 7
dias corridos para resposta.
PRÓXIMA REUNIÃO
A próxima reunião da CPI
ficou agendada para o dia 16
de junho, quarta-feira, às 10
horas. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 31.3,
Facebook, Youtube e site.

Sustentabilidade é um bom
negócio para sua empresa
Investir em cuidados com o meio ambiente é fundamental para a sobrevivência
e ter profissionais qualificados para atuar na área pode fazer toda a diferença
No dia 5 de junho celebramos
o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada em 1972, durante a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, em Estocolmo. Por
isso, a primeira semana do mês de
junho é toda dedicada ao tema.
O objetivo é alertar e conscientizar a sociedade sobre a
importância de cuidar dos recursos naturais do planeta, que
influenciam diretamente na
qualidade de vida e sobrevivência dos seres humanos.
E investir em sustentabilidade também tem se mostrado
um bom negócio. Uma pesquisa
realizada pela Union + Webster
aponta que 87% da população
brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis, e sete em cada 10 entrevistados não se importam em
pagar um pouco mais por isso.
Entretanto, o número de empresas que investem em sustentabilidade ainda é baixo. Levantamento realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em
2020, aponta que dentre cerca
de 117 mil empresas com mais
de dez pessoas ocupadas, 39,3
mil (33,6%) foram consideradas
inovadoras. Destas, menos da
metade (15,9 mil) investiu em
sustentabilidade ambiental.
O processo de transformação
deve passar por profissionais qualificados e preparados para implementar ações e mudanças que
realmente tragam impacto. Um
desses profissionais é o técnico
em segurança do trabalho com especialização em meio ambiente.
Segundo o docente da área de
meio ambiente do Senac Barretos, Thiago Salomão, além de garantir que a humanidade continue
existindo, a manutenção e o bom
funcionamento do meio ambiente
são garantias de economia para o
futuro. Por isso, se torna cada vez
mais necessária essa consciência
ambiental dentro das instituições,
assim como profissionais qualificados para tratar do assunto.
“O mercado hoje já consegue
compreender que o meio ambiente é a junção de fatores ambientais, sociais e econômicos,
portanto, não é apenas cuidar dos
recursos ambientais, mas, sim,
dos recursos financeiros e qualidade de vida das pessoas. Isso

sem mencionar que hoje os selos
e certificações ambientais podem
aumentar o prestígio e a notoriedade das empresas”, afirma.
Para aqueles que desejam
se qualificar para atuar na área,
o Senac Barretos está com inscrições abertas para a especialização técnica Meio Ambiente
para Técnico em Segurança
do Trabalho. O curso permite
que o profissional coordene os
processos de gestão e impacto
ambiental, organizando ações
educativas e preventivas que
criarão ambientes sustentáveis.
“O mercado de trabalho voltado para áreas de gestão ambiental
e sustentabilidade está se expandindo cada vez mais, já que a escassez de recursos e os impactos
ambientais acabam favorecendo
profissionais com esses conhecimentos. Pessoas que optam por
essa especialização podem atuar
em empresas privadas, órgãos
públicos e até montar seu próprio

negócio”, pontua o docente.
Para Salomão, preservar o
meio ambiente e sua biodiversidade é uma responsabilidade que
exige esforço coletivo porque os
impactos ambientais afetam todas as camadas da sociedade.
“Hoje, já conseguimos sentir
os resultados de impactos ambientais: a queda no volume de
chuvas, que está ligada aos desmatamentos da região amazônica, altas temperaturas, epidemias
e mudanças climáticas. Muitas
vezes, esses impactos, principalmente a redução pluviométrica,
poderão causar prejuízos incalculáveis aos produtores e à indústria, o que pressiona cada vez
mais as empresas a mudarem sua
gestão de resíduos e utilização de
recursos”, completa.
Para informações sobre a especialização técnica Meio Ambiente para Técnico em Segurança do Trabalho, bolsas de estudo e
descontos, acesse o Portal Senac.
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