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UM ANO DE PANDEMIA - “O padre Roberto M. da Silva, pós-doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, integrante do corpo docente da Faculdade Canção Nova, onde também é coordenador do curso de Filosofia,
nos brinda com palavras de esperança após um ano de pandemia da Covid 19.”
EDITORIAL - Leia na página 2
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Os bastidores da política de Barretos e região
Página 2

Atividades comerciais, recreativas e religiosas
devem ser encerradas às 20 horas em Barretos

O secretário municipal de
Administração da prefeitura
de Barretos, Thyago Santos
Abraão Reis, distribuiu comunicado no final da tarde desta
quinta-feira, 25, confirmando
que serão cumpridas todas as
determinações de modo a coibir a circulação de pessoas no
horário compreendido entre
as 23 e as 5 horas do dia seguinte, de acordo com a determinação do governo do Estado. A medida começa a valer a
partir desta sexta,26.
A fiscalização e vigilância
serão intensificadas no município com a atuação do Departamento de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de
Ordem Pública, do PROCON-Barretos, da Polícia Militar e
demais autoridades,
O secretário confirmou,
também, que as atividades do
ramo da alimentação como lanchonetes, restaurantes, quiosques, food trucks, padarias,
lojas de conveniência, distri-

buidora de bebidas e congêneres, têm permissão para realizar
os serviços de entrega na residência do cliente (delivery) até
às 23 horas. O drive-thru permanece até as 20 horas.
Pedimos a colaboração de
todos no enfrentamento da
pandemia, mantendo distanciamento social, utilizando máscaras tapando nariz e boca, e
usando frequentemente álcool
em gel, frisou o secretário.
A razão das medidas restritivas impostas, segundo o
secretário, é o aumento dos
casos e de internações por covid-19 em Barretos e região,
além do surgimento de novas
variantes do vírus.
No caso de descumprimento das regras, será aplicada multa de R$ 1.000. Na reincidência, o valor subirá para
R$ 5 mil. Na terceira ocorrência, a penalidade será de R$
10 mil. Havendo nova transgressão, o estabelecimento
será lacrado por até 5 dias.

Programa BARRETOS
PRA SEMPRE traz grandes
momentos da Festa do Peão

A atração é apresentada
pelo comentarista de rodeio
Kaká Santos e pelo cantor
Thiago, e transmitida semanalmente pelo canal do Youtube
da Festa do Peão de Barretos.
“A cada programa vamos
rever momentos que ficaram

marcados na memória e na
história de Barretos’’, disse
Kaká Santos. “Além disso,
vamos ter a participação de
pessoas que fazem parte do
universo do rodeio”, frisou
Thiago, na foto junto com
Kaká Santos.
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Escola SESI
de Barretos
abre inscrições
para vagas
remanescentes

ACIB tem primeira mulher
como presidente da entidade
Foi empossada no começo
da semana, no cargo de presidente da ACIB (Associação
Comercial e Industrial de Barretos), a empresária Jackelyne
Ariane Serralvo Rossini, proprietária da empresa OdontoCompany de Barretos.
Segundo o ex-presidente
e atual secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico, Roberto Arutim, em
80 anos de existência, é a
primeira vez que a entidade
terá uma mulher no comando. “Foi uma escolha que vai
marcar época na nossa entidade e no comércio de Barretos”, comentou Arutim.
A nova presidente já começa a dar andamento à promoção da Páscoa e outras
que serão realizadas ao longo deste ano.

Secretário Tony Carvalho recebe
a visita do professor e doutor José
Fernandez Filho para traçar parcerias

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Barretos, Tony Carvalho, juntamente com o
gestor de projetos, professor André Oliveira, recebeu em seu gabinete, o PHD professor e doutor José Fernandez Filho, que esteve em Barretos para discutir algumas parcerias. Na pauta da
reunião foram abordadas futuras colaborações esportivas e educacionais, além de capacitações
dos profissionais da secretaria municipal de Esportes, além de projetos de inclusão esportiva
social e esportes paraolímpicos. De acordo com Tony Carvalho, “foi uma reunião extremamente
produtiva e que promete trazer para Barretos grandes investimentos na área esportiva”.

Está aberta a nova
chamada de vagas remanescentes para estudar
no SESI de Barretos neste
ano. Há vagas para o ensino fundamental e médio. Ao
todo, são 29 vagas e as inscrições vão até a próxima
terça-feira, dia 2 de marco.
As inscrições devem ser
feitas somente online pelo
site www.sesisp.org.br. Tem
prioridade nas vagas disponíveis os dependentes
legais de funcionários das
empresas contribuintes do
SESI Os demais serão contemplados de acordo com
a disponibilidade de vagas.
Mais informações junto ao
SESI Barretos, os telefones
são o 3321-0450 e 997350168 – WhatsApp.

Prédio da Câmara
agora se chama
Vereador Olimpio
Jorge Naben Euripinho

Por unanimidade, os 17
vereadores de Barretos aprovaram a denominação de “Vereador Olimpio Jorge Naben Euripinho” ao prédio que abriga
a sede da Câmara Municipal.
A autoria do projeto é da atual
mesa diretora do Legislativo,
presidida pelo vereador Paulo
Correa, além dos vereadores
Luis Paulo Vieira (Lupa), Ricardo Batista da Rocha (Bodinho) e
Gabriel Felipe Uchida.
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Editorial

Um ano de pandemia

O padre Roberto M. da Silva, pós-doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, integrante do corpo docente da Faculdade Canção Nova, onde também é coordenador do curso
de Filosofia, nos brinda com palavras de esperança após um ano de pandemia da Covid 19. Segue.
A Covid-19 apareceu causando surpresa e aflição em todas as
instâncias da sociedade, seja para
a economia, a política, a educação, ou para as pessoas, no que
se refere aos relacionamentos,
sentimentos próprios, etc.
Em tudo, praticamente, houve a interferência desse vírus que
assolou o mundo.
Ao completar um ano do primeiro caso confirmado do vírus
no Brasil, é importante recordar
os fatos e tentar perceber como
as coisas chegaram à situação em
que estamos hoje.
Que a análise e a percepção
da situação atual sejam o ponto de partida para refletirmos e
estarmos sempre atentos àquilo
que acontece ao nosso redor.
A partir do alerta da China,
o mundo percebeu o quanto esse
vírus era altamente contagioso.
Em poucos dias fez 200 vítimas
e 10 mil infectados.
O primeiro caso confirmado
pelo Ministério da Saúde no Brasil
foi em 26 de fevereiro de 2020, de
um homem que retornava da Itália.
Com o avanço do contágio,
iniciaram-se as recomendações
de distanciamento social, limpeza
de superfícies e uso de máscaras,
que se tornaram as principais me-

didas de prevenção à doença. Rapidamente a sociedade teve que se
adaptar às novas circunstâncias.
Como consequência dessa nova realidade, veio então o
medo do contágio, o isolamento
social, a diminuição da renda, o
corte dos postos de trabalho e o
temor pela perda de membros da
família e da comunidade.
Em muitos países, as fronteiras
foram fechadas e foi preciso adotar
um confinamento mais rígido.
Cada um desses agravantes
deixou a população com um sentimento de terra arrasada.
Diante de todo esse contexto,
a Organização Mundial da Saúde
(OMS) formalizou um alerta para
não só reforçar o combate ao coronavírus, mas também aumentar
o investimento em saúde mental.
Dentro desse cenário tão desolador, vemos que o desejo de
todos é o retorno de uma vida
normal e, para isso, a esperança
não pode cessar.
Muitas imagens foram fundamentais para que a esperança
se mantivesse acesa. Alguns pacientes saíram das unidades de
saúde com uma placa afirmando
que venceram a Covid-19; recorremos aos encontros online que
ajudaram a diminuir um pouco a

saudade do convívio; inúmeras
campanhas e ações solidárias se
multiplicaram em todo mundo
para atender pessoas em situação
de vulnerabilidade.
Também marcaram as imagens de educadores e estudantes
conseguindo vencer as barreiras
e dificuldades do ensino remoto, e a dos pesquisadores que se
apressaram para dar andamento
aos estudos que estão possibilitando vacinas em tempo inédito
de desenvolvimento, como parte
importante da solução.
Tais imagens veiculadas pelos meios de comunicação, nada
mais são do que a maneira como
se busca expressar a esperança.
É a esperança que nos ajuda a
perceber a situação e enfrentar as
circunstâncias em busca de alternativas e possibilidades.
Quando a pessoa alimenta a
esperança na própria vida, ela se
empenha, se esforça, seja fisicamente, intelectualmente, para
que nesse momento de mudanças tão repentinas e de isolamento social, possa suportar melhor
a ansiedade e evitar a depressão.
Buscar condições para obter
resignação e equilíbrio emocional se tornou fundamental para
que o ser humano, a partir da es-

perança, perceba que pode superar tudo isso.
A esperança é o que nos mantém para frente, principalmente
em condições de grandes adversidades, como nesse cenário de pandemia, reclusão e desafios sociais.
Não se pode negar que a
vacina se tornou para muitos a
esperança de um retorno à vida
normal, mas convenhamos, a
COVID-19 fez despertar as
maiores deficiências presentes
em nossa sociedade, seja no aspecto econômico, político, social
e, principalmente, na saúde.
Estejamos sempre atentos
àquilo que acontece ao nosso redor e em nossa sociedade, para
que possamos sempre buscar
aquilo que nos traz valores cristãos e fundamentais para o desenvolvimento da pessoa humana.
É evidente que ainda muita
coisa precisa ser feita em nossa
sociedade, mas jamais percamos
a esperança.
Que Deus sempre nos dê sabedoria para que nossas ações
possam ser carregadas de valores
que nos aproximem um do outro.
E que essa esperança seja a oportunidade para percebermos que
Deus age em nossa vida, na nossa história e em nossos corações.

Opinião
Segurança no PIX: novos tipos de fraude e pontos de atenção

EXPEDIENTE

Lançado em novembro de
2020, o PIX, meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco
Central, tem sido usado, principalmente, como transferência de
dinheiro de pessoa para pessoa. E,
consequentemente, entram em ação
os fraudadores, com tentativas cada
vez mais elaboradas de ataques.
O PIX, em termos técnicos,
possui protocolos de segurança.
Mas isso, infelizmente, não impede a atuação de fraudadores
com práticas criminosas.
O que mais observamos hoje
em dia é a aplicação de golpes,
como o “PIX em dobro”, fora do
momento da transação.
O exemplo acima ilustra bem
o que estou dizendo. Nele, o
fraudador dispara um e-mail ou
coloca um vídeo na internet fazendo a seguinte oferta: transfira
uma quantia para determinada
chave aleatória do PIX e ganhe
esse valor em dobro.
O usuário, iludido pela mensagem, acaba fazendo a transferência na esperança de ser beneficiado. Mas, claro, que se trata
de uma proposta enganosa.
No cenário que envolve a segurança do PIX, o maior desafio
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hoje em dia de bancos e aplicativos é evitar que seus usuários
caiam em golpes que ocorrem em
momentos anteriores à transação.
Para isso, eles precisam, além
de contar com um sistema eficiente antifraude, criar suas próprias
regras para validar ou barrar uma
ação suspeita, levando em conta o
comportamento do usuário.
Calibrando regras de velocidade, por exemplo, é possível
evitar que transações em massa
sejam feitas para uma mesma chave num intervalo curto de tempo,
acendendo o sinal de alerta.
Essas regras devem ser dinâmicas e customizadas para
cada tipo de perfil: usuários de
alta renda com limite mais alto
de transferências; jovens com o
uso mais frequente em determinados tipos de estabelecimentos
ou horários; profissionais liberais
fazendo pagamentos ou recebendo diversas vezes ao dia, etc, são
exemplos de perfis bem diferentes, mas um ponto tem que ser
observado para todos eles: cuidado de não comprometer a experiência do consumidor, que ficará
indignado caso encontre muitas
camadas de segurança para rea-
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lizar suas transações do dia a dia.
É importante destacar que no
PIX não existe a possibilidade de
uma revisão ou qualquer tipo de
processo manual. Tudo é realizado em tempo real. Por meio de
machine learning e inteligência
artificial, o sistema aprova ou
rejeita um pagamento de acordo
com um cruzamento de dados
realizado em segundos.
Por isso, recomendo ter muito cuidado com as regras de atuação do antifraude e controles de
acesso, para não errar a mão no
momento de barrar uma operação e deixar o consumidor insatisfeito.
Além da calibragem correta dos sistemas de segurança,
identificando rapidamente comportamentos suspeitos, todos os
participantes, sejam diretos ou
indiretos do Pix, têm o papel de
prevenir e alertar os usuários sobre as tentativas de golpe mais
comuns. Algumas dicas podem
ser úteis:
• Escolha bem a chave que
você vai usar em cada situação.
Se for receber ou fazer uma
transferência para alguém desconhecido, prefira a chave aleatória, ou seja, desvinculada de
seus dados pessoais (e-mail, CPF
e telefone).
• Evite cadastrar na mesma
conta todas as suas chaves. Pense que, caso alguém invada a sua
conta, essa pessoa terá acesso a
todas as suas chaves.
• Ao cadastrar seu celular
como chave, existe o risco de
você receber mensagens e propagandas indesejáveis no seu aparelho, mesmo não tendo concedido o número para essa finalidade.
• E, claro, muito cuidado com
ofertas milagrosas, como o “PIX
em dobro”, que chegam até você.

Desconfie sempre de promessas
e vantagens muito fáceis.
Os desafios de segurança aumentam à medida que mais serviços são acoplados ao PIX. Na
Cybersource e na Visa, trabalhamos com uma tecnologia bastante flexível buscando aumentar o
nível de garantir a segurança nas
transações via PIX, mas as soluções antifraudes precisam ser
customizadas a cada situação.
Com uma parcela enorme da
população fazendo uso pela primeira vez de um sistema novo
de pagamento, é preciso redobrar
os cuidados e agir rápido para
garantir, preservar a segurança e
evitar contratempos em todos os
momentos da operação.
Gustavo Carvalho
Diretor Executivo da
CyberSource Brasil
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VAGA PARTICULAR
A regulamentação das
faixas amarelas de carga e
descarga cabe aos municípios, de acordo com o CTB
(Código de Trânsito Brasileiro). Na área central de Barretos foram contabilizadas
mais de 140 e que servem
como estacionamento particular de lojistas. Já passou da
hora dos vereadores regulamentarem a sinalização.
PERDA DE VOTOS
Vereadores andam passando vergonha nas redes
sociais com a contratação de
“sobrinhos”. As publicações
focadas na promoção pessoal e legislativa não passam
despercebidas quando publicadas com erros gramaticais. Acabam deturpando a
mensagem.

LOMBADA TEMPORÁRIA 1
Em abril de 2018, a 2ª Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de Rondônia condenou o município de Vilhena
(RO) a pagar R$ 110 mil a uma
família, por danos morais porque um homem se acidentou
em virtude de um quebra-molas irregular, construído
pelo município e veio a óbito.
LOMBADA TEMPORÁRIA 2
Depois de um ano da
implantação da lombada a
autoridade municipal deve
avaliar o seu desempenho
por meio de estudo de engenharia de tráfego, devendo estudar outra solução de
engenharia para o trânsito.
Em Barretos, a prefeitura terá
muito trabalho.
FICHA CORRIDA 1
Fabrício Lemos, do PSL,
tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de
vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio
declarado de R$ 39.254,58.
FICHA CORRIDA 2
Carlão do Basquete, do
PSD, tem 54 anos, é casado,
declara ao TSE a ocupação
de vereador e tem superior
completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$
590.000,00.
PARALISAÇÃO DO MERCADO
A Viação Garcia pediu o
cancelamento para a ANTT
(Agência Nacional dos Transportes Terrestres) da linha
Maringá (PR) para Barretos
(SP). A portaria foi publicada
na edição de 23 de fevereiro

no Diário Oficial da União.
FORTALECIMENTO
DO SINDICALISMO
Os trabalhadores do
transporte escolar agora estão protegidos com a criação
do sindicato da categoria
para a região de São José do
Rio Preto. O SINDTETE além
de Barretos, representará outros 124 municípios.
SKAF À MODA BOLSONARO
Uma fonte revelou que
Paulo Skaf (MDB) pode disputar o cargo de governador
do Estado de São Paulo nas
eleições de 2022. Fiel a Jair
Bolsonaro, já tentou chegar
ao Palácio dos Bandeirantes
nas últimas três eleições. Em
2018, ficou em 4º lugar com
21,09% dos votos.
BASTIDORES DA INDÚSTRIA
A possível licença de Paulo Skaf da FIESP para disputar
as eleições, já movimentam
os bastidores. O diretor da Divisão Brasil do Grupo Tereos,
Jacyr da Costa Filho, já é cogitado para assumir o posto de
comando das entidades empresariais da indústria.
PERGUNTA CHATINHA
Após o aumento de casos de Covid-19 ocasionada
- principalmente entre os
jovens que não respeitam a
própria vida - o governador
João Doria (PSDB) optou
pelo toque de restrição. Será
que a prefeita Paula Lemos
(DEM) terá que restringir
atividades para não ter que
decretar um lockdown total?
ESTOPIM PARA GUERRA
Ex-Ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann pedindo ao STF (Supremo Tribunal Federal) que intervenha no Executivo, para que
o decreto de Jair Bolsonaro
sobre compra de armas não
se torne o estopim de uma
guerra civil brasileira.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Vire a página. Dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. A vida é um círculo, não um quadrado. Tenha pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta.” (Pe. Fábio de Melo)

A alto astral Patrícia Fabiana Galdino marcou mais um ano
de vida na última terça-feira (23) e brindou a data querida ao
lado de seu colegas de trabalho da Eco Power, familiares e
demais amigos. Sucesso, saúde e muitas felicidades!

No domingo (28), tem parabéns e muitos desejos de
realizações para Alexandra Rodrigues dos Santos. A
pedagoga comemora seu niver ao lado dos filhos Eduardo,
Giovanna, Marielly, dos amigos e familiares. Felicidades Lê!

Amor de filho, o sentimento que faltava chegou para a família
Cozin. Samuel Lione Guimarães de Figueiredo Cozin, completa
01 aninho hoje (26), fazendo alegria dos pais Arnaldo Cozin Filho
e Luciana Guimarães de Figueiredo Cozin. Tudo de bom Samuel!

A corintiana roxa, Drielly Rosendo, completou mais
um ano de vida segunda-feira (22). Os mimos
ficaram por conta de sua mãe Graça Alves Rosendo,
paizão Marcelino, dos irmãos Izabel, Rafael e Paulo
Henrique, do marido Rogério Leonel, e o mais especial, do filho Fábio Augusto (foto). Felicidades!

A terça-feira (23) foi dia de festa para a mamãe Alessandra Amorim e também para o
filho Felipe Amorim Caroli que completaram mais um ano de vida. Os aniversariantes
comemoraram a data especial ao lado do marido e papai Fabiano Caroli (foto). Parabéns!

Essa fofurinha chegou ao mundo no último dia 13 de fevereiro,
para alegria dos pais Bruno e Poliana Vinhota. Lorena Marques
Vinhota nasceu pesando 3.130 kg e 47.5 centímetros. Lindeza!

Enricco Mori comemorou terça-feira (23) mais um aniversário, e o
carinho ficou por conta da esposa Pamella e da filha Melissa (foto), e
as felicitações dos amigos e familiares. Felicidades!
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Prefeita Paula Lemos retribui
visita ao senador Major Olímpio
A prefeita de Barretos,
Paula Lemos (DEM), retribuiu nesta semana, visita ao senador Major Olímpio
(PSL), em Brasília, que havia
visitado a prefeita no dia 7 de
janeiro, em Barretos.
“É uma retribuição muito importante, pois é preciso
estabelecer pontes e é o que
faço com grande apreço ao senador, que havia se colocado
à disposição para nos auxiliar
a conseguirmos nossa regularização previdenciária”, afirmou a prefeita.
“Como eu havia afirmado na
visita do Major Olímpio a Barretos, ter um representante como
o senador em Brasília é de grande valia para nos auxiliar, e muito, em várias outras frentes também, como saúde e educação”,
disse Paula Lemos, que reforçou
os pedidos de emendas impositivas para essas áreas.
O senador afirmou que
esteve recentemente no Encontro de Prefeitos, quando
Paula Lemos manifestou a necessidade de emendas parlamentares e que se colocou à
disposição e está fazendo os
encaminhamentos.
“A prefeita tem um projeto prioritário com amplitude
maior, que vai ser feito em três
módulos. Trata-se do ARE 1, o
Ambulatório de Referência de
Especialidades, o conhecido
Postão de Saúde da cidade e o

Centro Materno Infantil. É uma
obra de R$ 10 milhões. Ela já
conversou com a equipe de
outros dois senadores por São
Paulo, José Serra e da Mara
Gabrilli. Eu já tenho o que é
mais do que um compromisso
com Barretos e nós vamos buscar juntar os apoios para empreender o primeiro módulo
da construção. Isto será muito
bom para a população, principalmente para a de baixa renda”, ressaltou o senador.
O senador elogiou Paula
Lemos pelo empenho de estar em Brasília e observou que
o orçamento está prestes a ser
votado. “Então, não há momento mais oportuno onde a
prefeita está. Temos 70 deputados federais de São Paulo
e a Comissão Mista do Orçamento. Ela está aqui circulando pelos gabinetes, literalmente com a canequinha na mão e
dizendo: Barretos precisa. É
com muita satisfação que vamos auxiliá-la nessas demandas”, concluiu o senador.
A prefeita destacou que
como todo barretense sabe, fisicamente, o Postão não é adequado para um atendimento melhor.
“Nós queremos dar qualidade a Saúde de cada pessoa.
O senador sempre se mostrou
parceiro. Esteve em Barretos,
quando tivemos uma primeira
conversa e depois estivemos
com ele na semana passada,

tracurricular após as 18 horas,
nos finais de semana, feriados
e férias escolares, podendo
celebrar parcerias com pessoas físicas, associações, ligas
e federações ou outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira, sem ônus
para o município.
As parcerias serão por
meio da APM - Associações
de Pais e Mestres da escola.

Vereador Juninho Bandeira pede
construção de UBS no Vida Nova

O vereador Adilson Bandeira Junior, Juninho Bandeira (PL), apresentou um pedido
na sessão ordinária da última
segunda-feira (22), através de
indicação, para que seja construída uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), no resi-

dencial Vida Nova.
Segundo o vereador, um
dos motivos do pedido é a
distância existente com a unidade mais próxima no bairro
Nova Barretos, o que dificulta
o acesso da população para ter
acesso à saúde básica.

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

NO CÉU COM O VEREADOR PAULO CORREA
O vereador Ângelo Tegami (PV) falou que quando encontrar o presidente do legislativo barretense vai dar-lhe um abraço e chamá-lo de “padre Paulo”. “Você vai pro céu, camarada!”, exclamou o edil ao lembrar o empenho de Paulo Correa
(PL) para os moradores da antiga Colônia da Fepasa conquistarem as escrituras de suas casas. Pediu ainda que o presidente
Correa leve os demais colegas da Câmara juntos para o céu.

quando nos disse para apresentar o projeto. Então, elaboramos o projeto tanto do novo
Postão como o Espaço Vida,
que é um compromisso nosso de campanha para atendimento às mães e as crianças
com necessidades especiais.

E aqui está o compromisso do
Major Olímpio, tão comprometido, nos recebendo e buscando apoio de outros senadores, para que Barretos tenha
um atendimento de saúde que
merece com toda qualidade”,
enfatizou Paula Lemos.

PEGOU NO CHIFRE DO BOI
Segundo o líder da bancada da prefeita na Câmara, Nestor Leonel (DEM), o vereador Paulo Correa (PL) “pegou no
chifre do boi” para resolver a questão das moradias da antiga
Colônia da Fepasa.
UCHIDA COBRA PROMESSA DE LEONEL
O vereador Gabriel Uchida (DEM) cobrou promessa do
seu colega de Câmara, Nestor Leonel (DEM). “Vamos fazer
aquele carneiro?”, indagou sorrindo.
INTERNET GRÁTIS PARA TODOS
A instalação de internet gratuita, começando pela Região
dos Lagos, foi sugerida pelo vereador Ricardo Bodinho (PP)
à prefeita Paula Lemos (DEM).
A FILOSOFIA DE RAPHAEL SILVÉRIO
“O que é conversado, não é caro”, filosofou o vereador Raphael Silvério (PSDB) na última sessão ordinária do legislativo
barretense. O edil também destacou o trabalho do Major Carlos
Alves no comando da Fundação LVF (Lugar de Viver Feliz).
O MAIS INTELIGENTE VEREADOR
“É um dos vereadores mais inteligentes que conheci”, afirmou o edil Fabrício Lemos (PSL) ao elogiar seu ex-colega de
Câmara Municipal, o militar da reserva, Aparecido Cipriano.
CEM DIAS PARA ENTRAR NOS EIXOS
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) não quis analisar a
atual administração do SAAE (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Barretos). Disse que vai esperar os cem primeiros
dias de mandato para ver se as coisas entram nos eixos. “Mas
o prazo tem limite”, completou.

Vereadores aprovam que
rede municipal de ensino
pode adotar Capoeira como
atividade extracurricular

Os vereadores aprovaram o projeto de lei que permite que as escolas da rede
municipal de ensino adotem
a capoeira como atividade
extracurricular.
O ex-vereador Aparecido
Cipriano é o autor do projeto, que recebeu uma emenda
do atual vereador professor
Adilson Ventura determinando que as escolas que adotem
a capoeira como atividade ex-

PITA FOGO

LIVRES PARA A REUNIÃO
“Somos livres, temos que fazer uma reunião nossa, não
com a prefeita”, comentou o vereador Ângelo Tegami (PV).
Ele e o edil Rodrigo Malaman (PSDB) foram convidados por
Nestor Leonel (DEM) para participar de reuniões com Paula
Lemos (DEM) nas manhãs das segundas-feiras.
PAULA LEMOS É RECEBIDA PELO DEPUTADO FEDERAL
VINÍCIUS POIT - A prefeita Paula Lemos foi recebida na Câmara
Federal, em Brasília, pelo deputado federal Federal, Vinicius Poit
(Novo), visita que aconteceu no gabinete da liderança do partido,
na Câmara dos Deputados. “Foi mais uma de nossas visitas a Câmara Federal quando estivemos na capital federal na busca de recursos para Barretos. Tivemos uma boa acolhida quando entregamos o ofício pedindo emenda positiva, que são fundamentais neste
momento de dificuldade, devido a situação que recebemos a prefeitura. Estamos trabalhando com muito empenho sempre para melhorar a vida das pessoas”, ressaltou a prefeita.

EM TEMPOS DE FASE VERMELHA
... tem gente já pensando em conviver com o arco-íris.

Vereador Ricardo Bodinho
solicita a implantação de um
Hospital Veterinário Público

Prefeitura de Colômbia
fecha convênio com
o Unifeb, o Centro
Universitário da Fundação
Educacional de Barretos
A prefeitura municipal de
Colômbia e o Unifeb (Centro Universitário da Fundação
Educacional de Barretos) firmaram parceria por meio de
um Convênio Institucional,
que proporcionará descontos
aos servidores públicos municipais e seus dependentes
legais (filhos, cônjuge e companheiro), nos cursos de Ensino Superior, Pós Graduação,
Técnico, Ensino Fundamental
e Médio, oferecidos pelo centro universitário.
São descontos de até 20%
(vinte por cento) no valor de
suas mensalidades. Para saber mais sobre este benefício
e conferir todas as regras, o
servidor público municipal
deverá entrar em contato com
Márcia Barbosa, de segunda à
sexta-feira, no paço municipal, na prefeitura de Colôm-

bia, a partir das 9 horas, ou
pelo telefone (17) 3335-8506,
ou diretamente no Unifeb,através do telefone (17) 33216411 (opção 1).
A prefeitura também salientou que, dentre outros documentos, são primordiais a
apresentação da Carteira de
Trabalho e Previdência Social,
Holerite ou uma declaração
emitida pelo RH (Recursos Humanos) da prefeitura, comprovando o vínculo empregatício.

O tratamento dos animais,
além de ser questão humanitária, é caso de saúde pública e
ambiental.
Pensando nisso, o vereador Ricardo Rocha “Bodinho” (PP), comprometido
com a causa animal, solicitou
ao Poder Executivo a criação
de Hospital Veterinário Público no município de Barretos.
O objetivo é atender os
animais de moradores e criadores que muitas vezes não
possuem condições financeiras para o pagamento de clínicas veterinárias e, não raras
vezes, acabam perdendo seus
animais de estimação.
Tal medida já é realidade, por exemplo, na cidade
de São Paulo, que possui dois

hospitais veterinários públicos, que oferecem serviços
de consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação, atendendo
prioritariamente a cães e gatos de pessoas inscritas em algum programa social, como o
Renda Mínima e o Bolsa Família, além de protetores de
animais cadastrados e pessoas
sem condições de pagar atendimento particular.
Segundo Bodinho, “um Hospital Veterinário Público aqui no
município vai ajudar muito. Esses animais exigem cuidados
médicos que os munícipes, muitas vezes, não têm como pagar,
nem aos próprios de estimação e
nem aos que são resgatados das
ruas, feridos e doentes”.
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Programa BARRETOS PRA SEMPRE
traz grandes momentos da Festa do Peão
A atração, que é apresentada pelo comentarista de rodeio
Kaká Santos e pelo cantor Thiago, será transmitida
semanalmente pelo canal do Youtube da Festa do Peão de Barretos
Os momentos históricos e
curiosidades sobre montarias e
shows, com a presença de convidados especiais, serão as atrações
do programa #BARRETOSPRASEMPRE, que estreou nesta
quinta-feira (25), às 18 horas, com
transmissão pelo canal do Youtube da Festa do Peão de Barretos.
A atração, que terá um episódio novo semanalmente, é
apresentada pelo comentarista
de rodeios, Emílio Carlos dos
Santos, o Kaká de Barretos, e
pelo cantor Thiago, apresentando uma série de melhores
momentos do maior evento do

gênero da América Latina.
No programa de abertura, o
público teve a oportunidade de
ver a montaria do campeão em
touros do primeiro rodeio realizado no Estádio do Parque do
Peão e conferiu a participação
do locutor Barra Mansa.
“Vamos rever momentos
que ficaram marcados na memória e na história de Barretos. Além disso, vamos ter a
participação de pessoas que
fazem parte do universo do
rodeio”, comentou Kaká.
No momento musical, o
destaque de estréia ficou por

conta da dupla Rionegro & Solimões, que fez a primeira apresentação em trio elétrico no estádio de rodeio durante a Festa
do Peão de Barretos. Também
teve a participação especial do
próprio Rionegro falando sobre
a importância do evento na carreira da dupla e da revelação no
concurso Violeira Rose Abrão.
“Barretos sempre contou
com shows históricos e tocar
nesse palco representa um sonho para qualquer artista. Assim, temos muitas histórias e
curiosidades sobre a música e a
Festa do Peão”, afirmou Thiago.

Cantor Thiago e o comentarista de rodeio, Kaká Santos, apresentam o programa (foto Divulgação)

Projeto Guri Pólo Barretos encerra nesta sexta-feira inscrições para novas vagas

O Projeto Guri encerra
nesta sexta-feira, dia 26, o
período das novas inscrições
para os cursos de coral juvenil, acordeon, percussão, vio-

lino, viola clássica, violoncelo,
contrabaixo acústico, viola caipira, eufônio, trombone, tuba.
As inscrições são realizadas
somente on-line, através do link

www.projetoguri.org.br/matricula2021 e devem ser feitas
diretamente no site do sistema,
que depois, automaticamente,
direcionará para os pólos dis-

poníveis e de interesse.
As aulas tiveram início no
dia 1º de fevereiro e, independentemente do retorno presencial, alunos e alunas terão acesso
às aulas e atividades por meio da
plataforma de ensino a distância.
O Projeto Guri é o maior
programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de
São Paulo. O Pólo de Barretos
é mantido em parceria com
a prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura de Barretos.

INSCRIÇÃO
- Identidade do aluno ou da
aluna (nome completo, data de
nascimento e número do RG
ou certidão de nascimento);
- Endereço;
- Informar se pertence ao grupo de risco da Covid-19 (colocar sim ou não);
- Informar se o aluno ou aluna possui deficiência auditiva
(colocar sim ou não);
- Telefone para contato, com
DDD (opcional);
- E-mail (opcional);
- Escola em que estuda;
- Identidade do responsável

(nome completo, número do
RG, telefone e e-mail);
Informar o pólo de interesse;
- Informar o curso de interesse (1ª e 2ª opção);
- Ler (a assinalar ciência)
nos avisos de autorização do
uso de imagem e Lei Geral
de Proteção de Dados.
Após o preenchimento, clicar
em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo. A matrícula
só será oficializada no pólo e
curso escolhido após contato
da coordenação e envio dos
documentos do aluno/aluna.
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Prédio que abriga a sede da
Câmara Municipal de Barretos será
denominado de Olimpio Jorge Naben
Foi aprovado na sessão ordinária da última segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o Projeto de Lei nº 06/2021 de autoria
da Mesa da Câmara, que denomina “Olimpio Jorge Naben”,
o saudoso Euripinho, o prédio
que abriga a sede da Câmara
Municipal de Barretos.
Euripinho foi professor
de matemática, professor de
Crisma, professor de futebol,
atleta profissional, funcionário público federal, vereador
por seis mandatos consecutivos, esposo, pai e avô.
Sua primeira legislatura
foi em 1997. E nas eleições
de 2008 e 2012 foi o vereador
mais votado da região, com
mais de 3 mil votos.

O nome “Artilheiro do
Povo” foi intitulado por conta da sua habilidade em fazer
gols. Além de ser o artilheiro
por 6 anos consecutivos, Euripinho quem fez o maior número de gols (49 gols), pela
várzea barretense.
Euripinho foi um homem
público ativo, que sempre dedicou seu tempo com zelo e esmero para lutar por melhorias
em prol da cidade de Barretos.
Por onde passava, Euripinho levava alegria e muito
aprendizado.
O “Artilheiro do Povo”
faleceu aos 59 anos, no dia
12 de outubro de 2020, por
complicações decorrentes da
Covid-19.

Magistrados disseram que contratos da
empresa contornavam proteções básicas e
impediam reivindicações de direitos

Débitos inscritos em dívida ativa até 2020
podem ser pagos com desconto de juros e multas

Pessoas físicas ou jurídicas, que tenham qualquer débito inscrito em dívida ativa
da prefeitura de Barretos, até
o exercício 2020, ajuizado ou

não, pode fazer o pagamento
à vista ou parceladamente em
10 vezes, com desconto de
100% das multas e o cancelamento de 100% dos juros.
Para isto, a prefeita Paula
Lemos encaminhou projeto
de lei para a Câmara, que
dispõe sobre o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) que foi aprovado pelos vereadores.
“Este é um momento que
todos esperavam. É uma grande oportunidade oferecida pelo
governo municipal para que o
contribuinte quite seus débitos

Motoristas de Uber terão
direitos trabalhistas no
Reino Unido, garante Corte

da dívida ativa”, afirma o secretário municipal de Finanças, Fernando Oliveira Soares.
De acordo com o projeto,
em parcela única, o pagamento pode ser feito até o dia 29
de dezembro/21, com desconto de 100% (cem por cento)
das multas e o cancelamento
de 100% (cem por cento) dos
juros moratórios dos débitos
inscritos em dívida ativa ou
não, constituídos ou não, até o
exercício de 2020, podendo o
contribuinte optar pelo pagamento total do débito ou total
por exercício.

O projeto também estabelece que o pagamento pode ser
feito em até dez parcelas mensais, iguais e consecutivas, decrescentes a partir da data do
requerimento, com desconto
de 100% das multas e o cancelamento de 100% dos juros
moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa ou não.
Os interessados devem dirigir-se ao Departamento de
Dívida Ativa da prefeitura,
situado na sede da prefeitura,
na Avenida Almirante Gago
Coutinho, 500, bairro Rios,
no horário das 8 às 14 horas.

Especialistas falam sobre relacionamentos
amorosos na vida de pessoas com autismo

Os motoristas de Uber devem ter direitos trabalhistas
assegurados pela empresa,
como salário mínimo e férias
pagas. A decisão é da Suprema Corte do Reino Unido,
ao negar um recurso da Uber
contra o Tribunal do Trabalho
britânico, que havia garantido
os direitos, em 2016.
Seis juízes da Suprema
Corte proferiram a decisão de
maneira unânime. De acordo
com os magistrados, é “nula e
inexequível” qualquer tentativa de organizações de redigir contratos artificiais, como
o aplicado pela Uber, com o
objetivo de contornar as proteções básicas.
Eles alegaram que os termos impostos pelo aplicativo “impediam o motorista
de reivindicar direitos conferidos aos trabalhadores pela
legislação aplicável”.
Ao jornal britânico The
Guardian, o secretário-geral
do sindicato de motoristas de
aplicativos do Reino Unido,
James Farrar, afirmou que a
decisão irá acabar com a exploração frequente de trabalhadores por meio de truques

algorítmicos e de contrato.
“Os motoristas do Uber
têm um sonho falso de flexibilidade sem fim e liberdade
empresarial. A realidade tem
sido salários baixos ilegalmente, horas perigosamente
longas e vigilância digital
intensa”, disse.
Já Frances O’Grady, a
secretária-geral do Trades
Union Congress, o sindicato
nacional do Reino Unido, comemorou a decisão. “Nenhuma empresa está acima da lei.
O Uber deve seguir as regras
e parar de negar aos motoristas os direitos trabalhistas
básicos. O trabalho autônomo fraudulento explora as
pessoas e permite que as empresas se esquivem de pagar
sua parte justa dos impostos”,
afirmou ao The Guardian.
O Uber não poderá lançar
novos recursos contra a decisão. Entretanto, a empresa
alega que a decisão se aplica a
apenas um pequeno número de
trabalhadores envolvidos diretamente no caso, que reivindicaram seus direitos, e que não
é obrigada a aplicar a todos os
motoristas. (Fonte: RBA)

Programa Novotec Expresso abre 280 vagas
em cursos de qualificação profissional nas
regiões de Barretos, Central e Franca

Terapeutas relatam casos de sucesso e explicam como alinhar
as expectativas durante a relação amorosa com um indivíduo com TEA
Conhecer profundamente
o TEA (Transtorno do Espectro Autista) é o primeiro passo
para as pessoas que desejam
estabelecer um vínculo amoroso com um indivíduo autista.
As principais dificuldades
encontradas pelas pessoas
com TEA durante um relacionamento amoroso estão relacionadas com habilidades que
são pré-requisitos para a vivência da sexualidade, como:
- iniciar interação social;
dosar o uso do humor; habituar-se melhor às mudanças
inesperadas; desenvolver um
equilíbrio entre o falar e o
ouvir; compreender que seu
interesse por assuntos específicos pode não ser compartilhado por outros etc.
É importante ressaltar que
os indivíduos manifestam os
sintomas de maneiras diferentes entre si. E para se relacionar amorosamente com uma
pessoa autista, é essencial ter
paciência e compreensão.
É fundamental que a pessoa que se relaciona explique
claramente como se sente e o
porquê de suas emoções.
Outra peculiaridade do autismo é a importância que a
rotina tem para essas pessoas.
Devido à hipersensibilidade à
mudanças, o indivíduo pode
apresentar desconforto diante
de modificações nos costumes
e atividades.
Por isso, ao se relacionar

com pessoas com autismo, é
importante respeitar o tempo e
espaço demonstrados por elas
e fazer mudanças graduais.
É necessário dizer que não
temos um manual para se relacionar com um indivíduo
autista. Estaríamos, mais uma
vez, reforçando o preconceito
social em relação ao estereótipo popular criado.
O QUE DIZEM AS PESQUISAS - TRATAMENTO E OPORTUNIDADES
PARA A VIDA ADULTA
O que é de conhecimento
dos especialistas que atendem
e lidam com pessoas com TEA
é que a intervenção precoce
- indicada pela OMS (Orga-

nização Mundial da Saúde),
chamada ABA (Análise do
Comportamento Aplicada) - é
a comprovada e indicada para
o desenvolvimento de habilidades de autistas.
ABA é a ciência que estuda maneiras de intervir e
modificar o comportamento de qualquer indivíduo, e
que apresenta significativas
contribuições para o desenvolvimento de habilidades
necessárias para melhorar a
qualidade de vida de pessoas
com autismo, independente
do grau de autismo.
“Importante ressaltar que o
profissional que aplica ABA,
chamado de Analista do Com-

portamento, que se proponha
a realizar tal trabalho e endereçar tais questões, deve
possuir experiência teórica e
prática para que a aplicação
da ABA seja, de fato, capaz de
gerar resultados significativos
para a vida do paciente, algo
que vemos cotidianamente
em nossos atendimentos clínicos”, comenta a coordenadora
do Instituto de Pesquisa Conduzir, Renata Michel.
Para mais informações sobre o Grupo Conduzir, acesse:
http://www.grupoconduzir.com.
br/ Facebook: https://www.facebook.com/GrupoConduzir Instagram:https://www.instagram.
com/grupo_conduzir

Serão aulas gratuitas que
oferecem oportunidades nas
áreas de Computação, Gestão e Recursos Humanos, entre outras; Inscrições já estão
abertas e devem ser realizadas
até 9 de março
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia do Estado, em
parceria com a Secretaria de
Educação, abriu 280 vagas
para 9 cursos gratuitos de
qualificação profissional do
programa Novotec Expresso,
com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza,
nas regiões de Barretos, Central e Franca.
As inscrições já estão
abertas e devem ser realizadas
até o dia 9 de março pelo site
www.novotec.sp.gov.br. As
aulas têm previsão de início
em 22 de março.
Serão ofertados na região
os cursos de Computação em
Nuvem, Criação de Sites e
Plataformas Digitais, Excel
Aplicado à Área Administrativa, Gestão de Pequenos Negócios, Rotinas de Recursos
Humanos, Técnicas de Aten-

dimento, Ajudante de Logística, Montagem e Manutenção
de Microcomputadores e Edição de Vídeo para Youtuber.
No total, cinco cidades foram contempladas - Barretos,
Bebedouro,
Miguelópolis,
Araraquara e Matão.
Seguindo os protocolos sanitários, no primeiro semestre
de 2021, a modalidade será
semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft
Teams, além de encontros presenciais na unidade de ensino
escolhida durante a inscrição.
COMO SE INSCREVER
O Novotec Expresso não
possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com
ensino fundamental completo
estão aptos a se candidatar
para uma vaga. É importante
ficar atento aos critérios de
classificação utilizados para
selecionar os alunos quando
há mais inscritos do que vagas. O programa tem como
premissa a paridade de gênero
dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da
rede estadual e das ETECs.
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Pagamento à vista do
IPTU em Barretos foi
prorrogado para 10 de março

O pagamento à vista do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) está prorrogado até o dia 10 de março,
em Barretos.
O projeto de prorrogação
foi aprovado pela Câmara
Municipal na sessão de segunda-feira, dia 22.
Para usufruir do novo prazo,
o contribuinte deverá solicitar
novo boleto para o pagamento da
parcela única no Departamento
de Receita da prefeitura ou no
site:
www.barretos.sp.gov.br,
Serviços Online (Consulta débitos: IPTU/Taxa de Licença).
O Departamento de Receita informou que os descontos
vigentes para o prazo anterior
permanecem com a prorrogação. Em relação ao pagamento parcelado, o prazo é sempre
no sexto dia útil de cada mês.
Para quem pagar à vista o
desconto pode chegar até 45%,
sendo 10% por ser à vista,
15% por adimplência e mais
20% desde que tenha árvore

plantada na calçada, número
bem visível no imóvel, caixa
de correio instalada, boa visualização para medição do hidrômetro e relógio de energia,
e lixeira colocada na calçada,
cujo pedido tenha sido feito
por requerimento junto a Prefeitura, nos anos anteriores.
Para quem optou pelo pagamento parcelado os descontos também estão previstos
em lei, sendo 5% para adimplentes até a data do vencimento e metade do desconto

complementar para cada item,
chegando até possíveis 15%
de descontos no total.
O pagamento pode ser feito
em qualquer agência bancária
até a data do vencimento, pois
a prefeitura adota a forma de
boleto registrado. “O projeto de
minha iniciativa visa atender as
pessoas neste momento de dificuldade por qual passa toda sociedade, assim as pessoas terão
mais tempo para se reestruturarem financeiramente”, informou a prefeita Paula Lemos.

SENAI-SP traz 5 dicas para manter
seus dados confidenciais seguros

Especialistas indicam também o que fazer se foi vítima de vazamento na rede
Cibersegurança é um assunto que deve ser reforçado,
com frequência, para todos
que possuem dados na rede:
pessoas e empresas.
O termo refere-se à proteção de sistemas de computador contra roubo ou danos ao
hardware, software ou dados
eletrônicos, bem como a interrupção ou desorientação
dos serviços que fornecem.
Esse tema voltou à tona, no
último mês, após o vazamento
em um banco de dados nacional de números de CPF, data de
nascimento e informações confidenciais de 220 milhões de
brasileiros, incluindo falecidos.
A fim de aumentar a segurança dos dados na rede, reunimos os nossos especialistas
em Segurança da Informação
e trouxemos cinco dicas importantes.
• É preciso verificar a integridade do site. Mesmo que a
página tenha logo e informações relevantes, é importante
pesquisar se é um site seguro,
geralmente representado por
um cadeado e a mensagem de
conexão segura;

• Tomar cuidado com endereços parecidos, porém não
corretos. Em alguns casos, os
golpistas podem utilizar links
com nomes bem parecidos
com os reais;
• Sempre que possível, utilizar a autenticação em dois fatores e senhas complexas;
• Não escrever dados pessoais ou
sensíveis em páginas suspeitas;
• Não utilizar softwares piratas.
Os especialistas do SENAI-SP também alertam sobre o uso de janela anônima,
que muitas pessoas optam por
acharem ser mais confiável,
porém, elas apenas impedem
que o histórico de navegação
fique gravado no computador
ou celular.
Isso não impede que os
dados confidenciais sejam
captados e monitorados pelo
site na internet. O ideal é que
as pessoas usem sites com conexões seguras, geralmente
demonstradas com HTTPS e
o cadeado.
SE OS DADOS VAZARAM, O QUE FAZER?
Caso a pessoa ou empresa já tenha identificado que

foi vítima de um vazamento
de dados, é importante estar
atenta a algumas orientações
para diminuir os riscos de vulnerabilidade na rede.
• Se possível, identificar qual
foi a empresa responsável e os
tipos de dados vazados. Sites
como haveibeenpwned.com e
minhasenha.com podem ajudar na identificação;
• Para a senha: trocar a combinação por outra mais segura
e usar um método de verificação em duas etapas;
• Para o e-mail: evitar abrir links
e anexos de remetentes desconhecidos, redobrar a atenção
para as mensagens recebida;
• Se os dados foram expostos,
avisar os contatos e a empresa
onde trabalha, pois os golpistas podem entrar em contato.
• Acompanhar rotineiramente
extratos bancários e do cartão
de crédito.
Assim, seguindo as dicas
acima, as chances de vulnerabilidade são minimizadas.
Mais do que responsabilidade, é preciso ter muita atenção
sobre os dados que são expostos na rede.

Estado terá restrição de circulação
entre 23 e 5 horas até 14 de março
Medida entra em vigor nesta sexta (26) sob recomendação do Centro de
Contingência do coronavírus após recorde de internações em UTI
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a
circulação em todas as 645 cidades do Estado de São Paulo
ficará restrita das 23 até as 5
horas até o dia 14 de março.
A medida entra em vigor a
partir desta sexta (26) e atende
a uma recomendação expressa do Centro de Contingência
do coronavírus para conter a
aceleração da pandemia.
“A restrição estabelecida é fundamentalmente para
evitar eventos e situações
onde pessoas participam de
aglomerações desnecessárias,
multiplicam a contaminação
e ampliam a possibilidade de
óbitos”, declarou o governador. “Hoje, nós estamos pagando um preço caro. Vidas
se perderam e estão sendo
perdidas em função de aglomerações”, acrescentou.
Os serviços essenciais continuarão a funcionar normalmente durante qualquer período, inclusive o horário restrito.
Também não haverá advertência, multa ou impedimento à
circulação de trabalhadores.
Na prática, o governo do
Estado vai endurecer a fiscalização contra aglomerações
em qualquer horário e eventos
ilegais ou proibidos aos finais
de noite e madrugadas.
De acordo com o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, houve au-

mento significativo no número
de internações em São Paulo
nas últimas semanas, principalmente em relação a pacientes graves com COVID-19.
“Se nós olharmos para o
futuro, nós temos uma previsão bastante preocupante que
é poder esgotar os recursos de
leitos de UTI em aproximadamente três semanas”, declarou Menezes.
Ele apontou duas possibilidades para o recrudescimento da pandemia: o grande número de aglomerações
e festas clandestinas desde o
final de dezembro e a circulação de novas variantes do
coronavírus.
O Secretário de Saúde do
Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, reforçou a preocupação dos especialistas do Centro
de Contingência. “Não adianta
nós só ampliarmos leitos e distribuirmos respiradores. Se as
medidas restritivas não forem
feitas, teremos impacto na saúde em 22 dias”, alertou.
A restrição de circulação
visa coibir tanto os eventos
clandestinos como reuniões
sociais com aglomerações aos
finais de noite e madrugadas.
O governo do Estado organizou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização das equipes de Vigilância Sanitária em
conjunto com as prefeituras.
Equipes do Procon-SP e

das forças policiais da Secretaria de Segurança Pública
vão atuar de forma conjunta
para coibir o funcionamento
de estabelecimentos não essenciais no período de restrição e os eventos ilegais.
De acordo com o diretor
executivo do Procon, Fernando
Capez (foto), os agentes de fiscalização vão multar comércios
e empresas que descumprirem
as regras do Plano São Paulo.
A diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária do
Estado, Maria Cristina Megid,
pediu que todas as pessoas ampliem a mobilização para impedir o avanço da pandemia.
O Governo do Estado vai
receber denúncias sobre festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços
não essenciais pelo telefone
0800-7713541 e também
pelo site do Procon-SP www.
procon.sp.gov.br
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Novas cepas da Covid-19 acendem
alerta mesmo após vacinação
Especialistas lembram que a imunidade da Covid-19 pode demorar semanas após a imunização e ainda não há
garantia total de proteção contra novas cepas, o que ressalta necessidade de protocolos habituais da pandemia

O início da vacinação no
país trouxe esperança para os
brasileiros que viram o cenário da pandemia se agravar
em 2021, com a segunda onda
de contaminações e óbitos em
decorrência da Covid-19.
Porém, fatores como o surgimento de novas cepas da
doença e a circulação cada vez
maior de pessoas trazem o alerta de que a aplicação das doses
não é garantia de total proteção.
Especialistas
ressaltam

que é preciso manter os cuidados que são recomendados
desde o começo da pandemia,
mesmo após a vacinação.
A infectologista do Hospital Santa Marta, Fabíola Setúbal, explica que quanto mais
o vírus se replica, ou seja, se
multiplica, sendo passado de
pessoa para pessoa, maior a
chance de haver acúmulo de
mutações. Essas mudanças
no formato original do novo
coronavírus são preocupações

da comunidade científica.
“As vacinas que temos disponíveis hoje se utilizaram da
cepa do início da pandemia.
Portanto, é muito precoce afirmar qualquer coisa com relação
à eficácia das mesmas. Mas,
sim, é possível que uma nova
cepa possa escapar das vacinas
que são utilizadas atualmente”,
afirma a infectologista.
Outro fator que reforça
essa necessidade é o tempo
até que o sistema crie anticorpos neutralizantes contra a entrada do vírus nas células.
Segundo o Instituto Butantan, que atua no desenvolvimento da CoronaVac, são necessárias, em média, duas semanas
após a segunda dose para que a
pessoa esteja protegida.
A infectologista pontua
que, diante dessas informações, hoje é essencial manter
os cuidados que já são comprovados cientificamente como
eficazes contra a Covid-19.
“Desde o início da pandemia, houve modificação
de várias orientações acerca
do tratamento do coronavírus. Por exemplo, no início se
falava muito sobre algumas
drogas como cloroquina, azitromicina, e, ao longo da pandemia, os estudos mostraram

que elas não tiveram eficácia
no tratamento. Mas o que não
mudou foi a importância das
medidas de prevenção contra
o vírus, que são as mesmas.
Não formar aglomerações,
uso contínuo da máscara, utilização de álcool em gel ou
higienização das mãos com
água e sabão de forma regular”, exemplifica.
VARIANTES
As novas variantes do Sars-CoV-2 foram identificadas
pela primeira vez no Reino
Unido (B.1.1.7), África do Sul
(B.1.351) e Brasil (P.1), gerando preocupação nas autoridades de saúde, pois as principais
características dessas cepas
ainda são analisadas.
A possibilidade de que
essas variantes sejam mais
transmissíveis e letais é um
alerta observado.
Segundo o Ministério da
Saúde, foram notificados 173
casos confirmados da variante
P1, de Manaus, em 5 estados:
Amazonas, Pará, São Paulo,
Roraima e Ceará. A variante
do Reino Unido foi identificada em 3 unidades da federação: São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Ainda não
há registro da circulação da variante Sul-africana no Brasil.

Movimento nos shoppings
caiu 32% e tempo de compra
ficou reduzido com a
pandemia, diz ALSHOP

Segundo um levantamento da ALSHOP (Associação
Brasileira de Lojistas de
Shopping), as visitas mensais aos shoppings centers
do país caíram de 502 milhões em 2019, para 341 milhões no ano passado.
O dado abrange todo o
país no período de janeiro
a dezembro, e o tempo de
permanência dentro dos centros de compras também foi
reduzido, de 1h30 em 2019
para uma média de 20 a 30
minutos ao longo de 2020.
Essa queda no movimento
dos shoppings é resultado da
pandemia de COVID 19, das
restrições que o setor vem
enfrentando diante do cenário, aumento do desemprego
e da mudança de comportamento dos consumidores.
O censo da Abrasce

(Associação Brasileira de
Shopping Centers), mostra
uma recuperação gradual e
contínua dos shoppings que
passaram meses fechados e
chegaram a perdas de quase
90% em abril de 2020.
“Os consumidores estão
se sentindo mais seguros e
voltando aos poucos ao shopping, mas a recuperação
do setor deve ser gradativa e
pode levar até um ano e meio
para recuperarmos o patamar
de 2019.”, avalia Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da ALSHOP.
Para a entidade, momentos como o Dia Internacional
da Mulher, Dia das Mães e
dos Namorados, considerando o primeiro semestre do
ano, podem ajudar na recuperação das vendas nas lojas
de shoppings.

