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Governo anuncia R$ 6,5 milhões para
melhoria da infraestrutura urbana em Barretos
O governador João Doria
assinou, nesta quinta-feira (2),
convênios no valor de R$ 6,5
milhões para obras de infraestrutura urbana entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a prefeitura de Barretos.
Na ocasião, o governador
também assinou o anteprojeto de
lei de ranqueamento dos municípios e estâncias turísticas, que
será encaminhado à Assembleia
Legislativa. Se aprovado, pode
possibilitar que Municípios
de Interesse Turístico (MITs),
como Barretos, recebam o título
de estâncias turísticas.
“Vamos enviar o projeto
para a Assembleia Legislativa e
tenho certeza que será aprovado e vamos realizar um sonho
de Barretos de mais de 25 anos
como estância turística. Assim

como o agro, Barretos tem um
grande potencial para o turismo,
pois tem a maior Festa do Peão
do mundo”, afirmou Doria.
Do total de R$ 6,5 milhões,
R$ 5 milhões serão destinados
para obras de recapeamento
asfáltico, R$ 1 milhão para a
reforma e revitalização da Praça Francisco Barreto, e R$ 500
mil serão empregados na construção de Portal na Avenida
Engenheiro Necker Carvalho
de Camargo, a “Avenida 7”.
“Vamos continuar trabalhando com a Prefeitura de
Barretos para atender as demandas da cidade”, destacou o
Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
O governador ainda entregou vouchers do programa
Vale Gás, programa de trans-

Aluno do Unifeb desenvolve armadura inspirada no
super-herói Homem de Ferro e pretende voar com ela
O estudante do 8º termo do
curso de Engenharia Mecânica do Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos), Caíque Igor
Alves Marquetto, tornou-se
destaque na mídia nacional
após seu projeto de criação de
uma armadura inspirada no
super-herói Homem de Ferro
ter repercussão.
O objetivo é ambicioso
e o jovem barretense de 28
anos está empenhando todo
seu tempo no desenvolvimento da armadura e pretende voar com ela.
“Como a ideia da armadura é ser o mais próximo

possível à do filme, estou empregando muitas tecnologias
diferentes, como motores de
foguete a propelente líquido,
que irão, a princípio, utilizar
etanol e oxigênio líquido para
possibilitar o voo”, contou.
Marquetto tem um canal no
Youtube com mais de 14 mil
seguidores, onde mostra o desenvolvimento deste projeto até
o momento e também os testes
iniciais do motor de foguete
que permitirão que ele consiga
voar utilizando a armadura.
Além disso, em seu canal,
o aluno apresenta outros projetos que tem criado durante
suas experiências.

“Tenho o canal desde 2011,
mas comecei a postar de forma
mais séria somente em 2018,
que foi quando consegui comprar os equipamentos necessários. O conteúdo vai desde projetos simples, que as pessoas
podem montar em casa, até os
super complexos, como algumas máquinas computadorizadas, ferramentas e softwares
para modelagem e simulação
de projeto, como os que estou
usando atualmente para a construção da armadura”, disse.
De acordo com Marquetto,
a armadura deverá ser finalizada em cinco anos e todo o
conhecimento adquirido será

Fundação LVF recebeu veículo
para suporte nas ações com idosos
Carro foi adquirido através de emenda enviada pelo senador Major Olímpio “in memoriam”
O presidente da Fundação
Lugar de Viver Feliz (LVF),
Coronel Carlos Antônio Alves
da Silva, recebeu das mãos da
prefeita Paula Lemos, a chave do veículo Spin, adquirido através de emenda que foi
enviada pelo senador Major
Olimpio “in memoriam”.
“É uma felicidade para nós
sabermos que, com dedicação
e responsabilidade, estamos
conseguindo ajudar as nossas
entidades a oferecer serviços
ainda melhores e com mais
A emenda conquistada tou e iremos investir em equiqualidade para quem mais junto ao senador Major Olim- pamentos para atender ainda
precisa”, declarou a prefeita.
pio, antes de sua morte pre- melhor nossos idosos. Tenho
A secretária de Assistência coce no mês de março deste muito a agradecer à prefeita
Social, Vitória Saretta, também ano, soma o valor de R$ 250 Paula Lemos e à secretária Viacompanhou o ato da entrega mil. “Compramos este veícu- tória Saretta por toda dedicae ressaltou a importância des- lo que além de ter sete lugares ção. Toda a equipe nos atensa conquista para a instituição. é adaptável, o que facilita o deu muito bem e não somente
“Temos certeza de que este transporte e atendimento dos participou como correu atrás
novo veículo será utilizado da nossos idosos, podendo levar para consegui r o que precimelhor maneira possível no até uma maca se for necessá- samos para cuidar dos nossos
atendimento aos idosos que são rio. Mesmo com a aquisição idosos”, afirmou o presidente
assistidos pela LVF”, afirmou.
ainda temos um valor que res- da LVF, Coronel Carlos.

utilizado para projetos ainda
mais audaciosos.
“Quero construir veículos com motores de foguete
para bater alguns recordes do
Guinness Book, ou mesmo fazer meu próprio foguete, para

lançar um nano satélite em
órbita. Também me imagino
construindo um carro de verdade, movido a controle remoto. Enfim, ideias não faltam para projetos futuros”,
revelou o estudante.

Bombeiros municipais combateram
mais dois incêndios em Barretos

Mais dois incêndios foram registrados na última terça-feira (31), em
duas regiões de Barretos: em uma
mata próxima a Alberto Moreira e em
uma área de seringueiras, ao lado
do Parque do Peão. As ocorrências
foram atendidas pela equipe da secretaria municipal de Defesa Civil. De
acordo com os bombeiros, foi realizado um trabalho de ataque direto ao foco do incêndio, utilizando bombas
d’água costais e abafadores. O fogo foi contido e os incêndios neutralizados.
O secretário da Defesa Civil, Elson Santos, orienta que em situações como
essas a população acione a equipe da Defesa Civil através dos telefones
3322-0419 e 99186-7572 (plantão 24h). “Nosso trabalho é totalmente gratuito e sempre em prol da segurança da nossa população. Um compromisso
que assumimos junto com a prefeita Paula Lemos”, destacou o secretário.

MENSAGEM DE GRATIDÃO

O Grupo de Apoio Voluntários da
Luz, em nome das famílias assistidas,
agradece aos colaboradores que, neste ano, mesmo afetados pela pandemia
e outras dificuldades, compreenderam
que “o pouco de cada um pode ser o
muito de quem necessita”, com amor e
respeito pelo próximo, contribuíram para o bem de muitos, com roupas,
alimentos, fraldas, remédios e utensílios. Que o Senhor Deus Todo Poderoso ilumine seus caminhos, abençoe e proteja suas famílias!. Gratidão: Jornal A cidade e Região; Dra. Arany L’Apiccirella e Kelly Monteiro;
Dr. Jorge Abrão; Otávio Ferraz; Edifício i9 House SP:Amanda, Érica,
Ana, Fátima, Claudete, Renat o; Camila Palerosi; Jota Carvalho; Ângelo Tegami Neto; Aparecida Donizete; Sônia Sueli Ferreira; Mariza de
Oliveira; Evangelina Campos; Juçara Carbonaro; Silvana Marcondes;
Isabel e Júlio; José Paulo; Maria Solange e Alexsandra; Lucymeiry Louzada; Larissa Guimarães e Tayuany; Marco Aurélio Medeiros; Arlem
- Bar Sombra do Amendoim; Luciana - Fênix Rações e pesca; Karina
Peças; Marcelo Auto Center; Marks Veículos e Salomão Zattiti.

ferência de renda que irá pagar
R$ 300 em três parcelas de R$
100 para a compra de botijões
de gás de cozinha. Ao total,
esse auxílio beneficiará 5,2 mil
famílias na região, sendo 669
para famílias de Barretos.
Pelo Fundo Social de São Paulo, foram distribuídos 800 vouchers do Programa Alimento Solidário para moradores de Barretos
em situação de vulnerabilidade
social. Cada cesta do Programa
Alimento Solidário é composta
por arroz, feijão, macarrão, açúcar
refinado, sal refinado, óleo, leite
em pó, extrato de tomate, sardinha
em óleo, farinha de mandioca e
biscoito tipo maisena.
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, agradeceu ao governador e secretários as conquistas do município junto ao
governo do Estado, estendendo
o agradecimento aos empresários presentes e que “acreditam
e investem no desenvolvimento
do município, buscando a geração de empregos, acreditando,
também, na seriedade da atual
administração a continuar trabalhando para o desenvolvimento do município”.
A prefeita também estendeu
seus agradecimentos a todos os
vereadores que apoiam os trabalhos da atual administração
municipal, na pessoa do presidente da Câmara, Paulo Correa,
que participou da recepção do
governador e secretários.
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Editorial

O ser humano perante a desigualdade
social e o individualismo
O padre Roberto da Silva é Pós-doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele faz parte do corpo docente da Faculdade Canção Nova, onde também é coordenador do curso de Filosofia e nos repassa sua visão sobre um tema muito particular de cada um de nós, seres humanos. Segue.
A desigualdade social é o
fenômeno em que ocorre a diferenciação entre pessoas no contexto de uma mesma sociedade,
colocando alguns indivíduos em
condições estruturalmente mais
vantajosas do que outros.
Ela manifesta-se em todos
os aspectos: cultura, cotidiano,
política, espaço geográfico e
muitos outros, mas é no plano
econômico a sua face mais conhecida, em que boa parte da
população não dispõe de renda
suficiente para gozar de mínimas condições de vida.
Inúmeros dados e estudos
apontam que a desigualdade social e econômica cresce em todo
o mundo. Dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento) revelam que
1% dos mais ricos detêm 40%
dos bens globais. Um relatório
da ONG Oxfam demonstra também que as 85 pessoas mais ricas
do mundo possuem uma renda
equivalente às 3,5 bilhões de pessoas mais pobres.
Diante desse panorama,
que gera inúmeros excluídos e
miseráveis em todo o mundo,
surge a questão: o que causa a
desigualdade social?

A grande questão é que,
desde as construções das civilizações durante o período neolítico, quando as sociedades passaram a viver dos excedentes
que produziam, as diferenças
sociais começaram a surgir.
O problema, nesse caso, é
a intensificação da pobreza e
da falta de equidade nas condições oferecidas para que os
diferentes indivíduos possam
produzir suas próprias condições de sobrevivência.
A desigualdade social, seja
ela intelectual, econômica ou
sob qualquer outra forma, materializa-se no espaço social, ou
seja, torna-se visível na composição estrutural das sociedades,
sejam elas rurais ou urbanas.
As cidades e os lugares expressam a diferenciação econômica entre as pessoas, que é
resultante, muitas vezes, de questões históricas que submetem
cidadãos e até grupos étnicos a
contextos de subalternidade.
Um exemplo foi o processo de escravidão, que até hoje
deixa suas marcas, mantendo
a maior parte da população
negra com baixos níveis de
renda e educação.

O individualismo assume,
por sua vez, um papel de fundamental importância no desenvolvimento da cultura ocidental.
A questão do valor econômico,
decisivo no sistema capitalista,
nos remete às mudanças que o
indivíduo sofre nos grupos sociais, nos quais o objeto de poder é “quanto eu ganho”.
O valor do dinheiro na sociedade é apresentado por relações
de autonomia e independência
pessoal. O dinheiro protagoniza-se como mediador das relações.
Ou seja, ele seria um meio de relacionamento universal, dando
ao homem a mesma liberdade e
personalidade em todos os lugares do mundo.
O dinheiro abriu, para o
homem singular, a chance à
satisfação plena dos seus desejos, numa distância muito mais
próxima e mais cheia de tentações. Existe a possibilidade de
ganhar, quase que de uma vez
só, tudo que é desejável.
Até onde vai a soberba e o
orgulho humano? Quanto sofrimento humano poderia ser
evitado se as nações não competissem com as suas frotas de
“cair bombas”, aviões e fogue-

tes. Essa competição está cheia
de promessas para brilhantes
vitórias, mas não deixa espaço para o destino amargo dos
vencidos, que gera nada além
de vingança e novas guerras.
É evidente que, além da
necessidade de novas tecnologias, há uma grande necessidade contínua de novos
conhecimentos básicos em
ciências, se quisermos melhorar as condições de vida humana ao nosso redor.
Precisamos de mais conhecimento na física e na química, na biologia e fisiologia,
e, muito particularmente, na
medicina para lidar com todos
esses problemas que ameaçam a vida do homem: fome,
doenças, contaminação de alimentos e água, e a poluição
do meio ambiente.
Que nossas ações nos levem ao conhecimento do outro, a um compadecer-se das
suas necessidades, para que o
crescimento seja, não somente pessoal, mas social.
Uma sociedade em que possa
crescer e se desenvolver apoiada
em valores humanos, no respeito
e na dignidade humana.

Opinião

Mercado, Estado e desenvolvimento
A crise econômica de 2008,
que obrigou os Estados a intervir
no mercado para evitar um problema sistêmico, abalou a crença
na auto regulação do mercado.
Nos dois últimos anos, a
pandemia causada pela Covid19
provou que a ação do Estado
continua sendo indispensável no
enfrentamento de uma crise, apesar da escola econômica dominante nos últimos quarenta anos
pregar exatamente o contrário,
obrigando a maioria dos países a
repensar sua gestão econômica.
Boa parte dos países ocidentais
desenvolvidos passou a reavaliar
o papel do Estado na formulação
de políticas públicas de desenvolvimento, na coordenação dos esforços do setor privado e no direcionamento do desenvolvimento
no sentido de uma economia mais
sustentável e mais autossuficiente,
tanto em produção, como em capacitação tecnológica.
A carência de produtos essenciais para enfrentar a pandemia e a
excessiva dependência de importações assustou os governantes e mudou o pensamento dos governos.
A Alemanha, através de seu
ministro da economia, Peter Altmaier, foi a primeira, entre as potências ocidentais, a reconhecer,
explicitamente, que uma indústria
forte, diversificada e complexa é
condição essencial à manutenção
do bem estar de sua sociedade e
que a manutenção de uma indústria forte e competitiva passava
pelo apoio do Estado alemão, inclusive para enfrentar o desafio do
programa “Made in China 2025”,
adotado pelo governo chinês.
Os americanos ainda acredita-
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vam, na época, que seria possível
limitar o crescimento da China
através de sanções econômicas.
A falta de resultados da tentativa do Trump de conter o desenvolvimento chinês, e a eleição do Biden à presidência dos
Estados Unidos alterou a relação
de forças entre os defensores do
mercado e os de um papel mais
ativo do Estado.
A declaração de Biden, de que
foram os trabalhadores que construíram os EUA e não o pessoal de
Wall Street, é sintomática da nova
relação de forças. O resultado, no
mundo todo, foi uma mudança
mais ou menos explicita a favor
de políticas públicas de desenvolvimento para apoiar e direcionar
o crescimento para uma economia
mais verde e menos desigual.
Não se trata de voltar ao centralismo econômico mesmo porque todos continuam reconhecendo os méritos do mercado. Trata
se de reconhecer que o Estado tem
um papel importante a cumprir no
desenvolvimento dos países.
Assim, após 70 anos nos
quais se acreditou que o Estado
podia resolver tudo, e mais 40
anos em que a crença no mercado autossuficiente foi hegemônica, parece que o meio termo passa a ser o modelo vencedor.
Este difícil equilíbrio entre
Estado e mercado é um desafio
considerável, visto que não há
um modelo consensual que defina os limites da atuação de um
ou de outro.
É nesta difícil arte de administrar as virtudes e os defeitos de ambos os atores, e de tirar o melhor de
cada um, que parece residir à chaRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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ve do sucesso do desenvolvimento
econômico. De qualquer modo,
parece indiscutível que o papel
do Estado como regulador, indutor e direcionador do crescimento
econômico e, simultaneamente,
provedor do apoio necessário à
capacitação tecnológica, ao P&D
e inovação é insubstituível.
Neste cenário de mudanças econômicas e geopolíticas,
o Brasil não está participando
como ator, ainda que coadjuvante, e está se limitando ao papel de
mero espectador.
Isto num país com mais de um
terço de sua mão de obra desempregada ou sub ocupada, que não cresce e não gera empregos suficientes,
onde os investimentos em infraestrutura não são suficientes sequer
para repor a depreciação dos ativos
e onde a fome e a miséria absoluta,
crescem acentuadamente.
Os setores, extrativo mineral
e agropecuário vão bem, puxados
pelo mercado externo, mas, sozinhos, não são capazes de garantir
nem o crescimento nem muito
menos os empregos necessários
para melhorar as condições sociais e reduzir as desigualdades.
Se como dizem os alemães,
hoje secundados por outros países, que a continuidade do bem
estar de sua sociedade depende
da existência de uma indústria
competitiva, diversificada e sofisticada, então o Brasil tem sérios problemas pela frente.
A indústria de transformação
brasileira que já foi a locomotiva
do crescimento brasileiro com
seus 25% do PIB, no fim dos
anos 70, está reduzida a pouco
mais de 10% do PIB com uma

estrutura produtiva muito menos
sofisticada do que na década de
70, tendo concentrado suas perdas, principalmente, nos setores
de média e alta tecnologia. No
entanto, os números do desempenho do primeiro semestre do ano
indicam uma franca recuperação,
o que nos coloca em posição de
expectativas positivas.
Fortalecer nossa indústria
através de maior capacitação
tecnológica, na direção de uma
economia mais verde não é papel que possa ser desempenhado
pelo mercado isoladamente.
O apoio do Estado, através de
políticas públicas de desenvolvimento e do suporte continuado à
formação de recursos humanos e
à pesquisa básica e aplicada é indispensável para que esta nova indústria possa cumprir seu papel de
gerar empregos de qualidade, de
melhorar a produtividade sua e dos
demais setores e de levar o país de
volta ao crescimento sustentado.
João Carlos Marchesan
Administrador de empresas,
empresário e presidente do Conselho
de Administração da ABIMAQ

PAINEL

PREFEITA BONDOSA

de fogo. O que está errado?

EMPRESA DA TERRA

O MCB (Movimento Cidadania Brasil) está disponibilizando
um ônibus saindo de Barretos
para engrossar o ato de 7 de Setembro na avenida Paulista, em
São Paulo, pró Bolsonaro. Caso o
veículo encha, vão tentar arrumar
outros financiadores. Pelo menos 20 ônibus sairão da região.
Porém, cada apoiador tem que
desembolsar R$ 50 para o lanche.

Num ato de generosidade, a
prefeita Paula Lemos (DEM) anunciou o custeio de 60% do transporte
dos universitários que estudam em
Bebedouro, São José do Rio Preto e
Ribeirão Preto, ante os atuais 50%.
A empresa concessionária
que transportará alunos para
São José do Rio Preto e Ribeirão
Preto é a R&L Transportes Coletivos com sede em Barretos. Já a licitação para a linha de Bebedouro ainda está em andamento.

DEPOIS DA NOTÍCIA RUIM

Em entrevista para a Record
TV, Paula Lemos (DEM) disse
que o turismo tem tudo para se
desenvolver no pós-pandemia e
que Barretos possui as vertentes
da saúde e do agro, ao falar do
anúncio da Estância Turística pelo
governador nesta quinta-feira (2).

ISOLADA NO ESTADO

Barretos corre o risco de perder Guaíra para a Região Administrativa de Franca, revelou uma
fonte segura. As negociações estão avançadas. A terra do peão de
boiadeiro ficará isolada do restante do Estado por falta de liderança.

SEM AÇÃO

Há quem diga que os políticos
daqui sonham demais e agem de
menos. Barretos, além de não ter
liderança local, também não tem
representatividade estadual e federal. Só parece que tem!

ORLANDO BRASILEIRA

Políticos e a elite de São José
do Rio Preto estão de olho em
Olímpia há muito tempo. O município conta com pouco mais
de 55 mil habitantes e terá aeroporto, shopping com mais de
100 lojas, museu de cera e bar de
gelo. A prefeitura tem investido
na infraestrutura da cidade.

FIRME NA CAUSA

CONVOCAÇÃO EXTRA

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), convocou
todo o efetivo da Polícia Militar
para escala extra no dia 7 de setembro, ou seja, toda a corporação estará de trabalho neste dia.

DORIA NO DOMÍNIO

Com ares de vitória na guerra
interna entre tucanos pela candidatura presidencial de 2022,
João Doria (PSDB) já domina em
mais Estados do que seu colega
gaúcho Eduardo Leite (PSDB).

TUDO OU NADA

Presidente Jair Bolsonaro vai
mesmo para o tudo ou nada em São
Paulo na terça-feira, durante o 7 de
setembro. Ou Jair Bolsonaro reabre a
porta da frente ou sai defenestrado.

PERGUNTA CHATINHA

Como a prefeitura, a Câmara
Municipal e as autarquias estão lidando com quem não se vacinou
contra a Covid-19 e resiste à imunização? Os servidores públicos
terão de apresentar uma justificativa que seja aceitável, sob pena
de medidas disciplinares?

ERA PARA DIMINUIR
A VIOLÊNCIA

A atividade delegada inseriu 8
policiais a mais em Barretos, segundo a prefeita Paula Lemos (DEM).
Mas a violência tem aumentado
nos últimos meses com homicídios
provocados por disparos de arma

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“O mundo não é ruim, só está mal frequentado.” (Luís Fernando Veríssimo)

Destaque para Matheus Bonfim, que além de cantor,
agora é empresário da Goodend Store, sua loja física e
online, que pretende trazer várias novidades em roupas
masculinas em geral, moda grife, esporte e muitos mais.
Não perca tempo, siga @goodend_store e fique por dentro
dos post’s bacanas em suas redes sociais.

Domingo (05) quem completa 15 anos é o estudante Leonardo
Martins Piccart. O jovem é muito religioso e desenvolve atividades de Coroinha na comunidade católica de Barretos. Seu passa
tempo e produzir pulseiras e terços com temas religiosos. A
comemoração será em casa mesmo, ao lado da família e poucos
amigos. O carinho especial fica por conta do pai Fernando Piccart e da mãe Joice Martins, além dos tios Junior e Branca, e do
avô paterno Cláudio Espingarda. Felicidades Léo!

Quem completou mais um ano de vida na última quarta-feira
(01), foi Alexandre Barroca. O empresário da Printpaper Comunicação Visual, curtiu o niver num badalado Bar e Restaurante
da cidade, com os amigos e familiares, e claro, ao lado da esposa Kátia Anton, e dos filhos Raul e Rafaela. Felicidades Bia!
A quinta-feira (02), foi de festa
para Valéria Pelegrini. A Conselheira Tutelar passou o dia
recebendo milhares de beijos
e abraços virtuais de amigos e
familiares, e o carinho do marido Vilmar (foto), dos filhos
Vítor e Bruna, dos netos Júlia,
Conrado e Otávio, e também,
da nora Fabiana e do genro
Humberto. Parabéns Valéria!

O colunista social Marcel Stefan Bugyi, conheceu em Barretos durante a Live Show de Os Independentes, o influencer digital agroboy Jacques Vainer, que veio a Barretos montar o Buteco
do Jacó, acompanhando de sua mãe Cristina a “Dona Jaca”. Trio agradabilíssimo!

Gustavo Falcão Andrade chega a maioridade neste sábado
(04), completando seus 18 anos de vida muito bem vividos, e
claro, com um futuro brilhante pela frente. Quem compartilha
desta alegria são os pais, Daniel Barbosa e Flavia Falcão, e
também sua amada, a bela Lara Zoppi. Felicidades Gu!
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Após anos de intenso trabalho, Paulo Correa comemora
a finalização da transferência dos 27 imóveis da Fepasa

Na semana em que foi comemorado o aniversário de
Barretos, a concretização de
uma luta que o vereador e presidente da Câmara Paulo Correa (PL), trava há mais de 16
anos, a finalização da transferência de áreas e imóveis da
antiga Rede Ferroviária para o
município de Barretos e moradores tornou-se realidade.
Foi realizada no último dia
26 a entrega das certidões de
concessão de direito real de
uso aos moradores dos 27 imóveis localizados no entorno da
antiga Estação Ferroviária.
“Dia 26 de agosto foi um
dia especial para mim e os
moradores. O resultado de
uma luta de mais de 16 anos
junto à extinta Rede Ferroviá-

ria e a Superintendência do
Patrimônio da União. Foram
diversos requerimentos elaborados e viagens reunindo documentações necessárias para
chegar até a data de hoje”, comemorou Paulo Correa.
“Dentre os bens transferidos ao longo desses anos estão
à antiga Estação Ferroviária, o
antigo traçado ferroviário onde
hoje são grandes avenidas: Engenheiro José Domingos Ducati, Coqueiros e Nações, o
Centro de Referência do Idoso - CRI Fepasa, 44 casas da
Vila Paulista e 35 mil m² do
antigo pátio de manobras conhecido como campo do Nogueira, onde será construído o
Conjunto Habitacional Padre
André com 84 imóveis”, enu-

merou Paulo Correa.
O vereador destacou, ainda, o apoio dos deputados do
Partido Liberal e da prefeita
Paula Lemos.
“Agradeço meus amigos deputado federal Márcio Alvino
e deputado estadual André do
Prado que, além de todo apoio
para transferência das áreas e
imóveis, também destinaram
recursos através de emendas
para reurbanização do entorno
da Estação Cultural, com recapeamento das ruas, construção
de calçadas e reurbanização das
praças do CRI Fepasa. Agradeço, também, a prefeita Paula
Lemos e todos os secretários
municipais envolvidos na concretização desse sonho”, concluiu o vereador.

Câmara aprova projeto do
Vereador Nestor Leonel solicita economia de
vereador Ricardo Bodinho que energia elétrica nas repartições públicas municipais
institui a Central de Achados e
município reduzam o consu- tribuirá com menor despesa não menos do que 24°C, commo de energia elétrica, entre da prefeitura junto à distribui- putadores programados para
Perdidos em Barretos
10 a 20%, pelo período com- dora de energia”.
entrarem em modo de espe-

Foi aprovado durante a
sessão ordinária, realizada
na última quarta-feira (01),
o projeto de Lei do vereador
Ricardo Rocha “Bodinho”
(PP) que instituiu no âmbito
do município de Barretos, a
Central de Achados e Perdidos (CAP), cuja finalidade é
de receber, armazenar e restituir os documentos e objetos
achados e entregues na central, bem como orientar e informar sobre os procedimentos necessários para o acesso
aos serviços disponibilizados.
Todos os documentos e
objetos entregues nesta central serão cadastrados quando
de sua entrada, permanecendo à disposição do interessado para a retirada, que se fará
mediante identificação e solicitação por escrito, no prazo
máximo de 60 dias.
Os documentos e objetos não retirados neste prazo
serão descartados em local
apropriado, ou, se comercialmente viável, doados ao Fundo Social de Solidariedade,
enquanto que os documentos
serão encaminhados para os

órgãos emissores.
“Sabemos o quanto custa fazer uma segunda via de
documentos, como o transtorno que isto ocasiona ao cidadão e, agora, podermos contar com um local adequado e
centralizado, onde as pessoas
possam entregar objetos e documentos achados, bem como
resgatar os pertences perdidos. É um grande ganho para
a nossa cidade”, disse Bodinho. A lei segue para sanção
da prefeita Paula Lemos.

O vereador Nestor Leonel apresentou requerimento
à prefeita Paula Lemos, solicitando a possibilidade de a
prefeitura determinar, através
de ato administrativo, que todas as repartições públicas do

preendido entre setembro de
2021 e abril de 2022.
Nestor Leonel disse que, “já
que ambientalistas, pesquisadores da área e cientistas têm apresentado estudos relacionados à
crise hídrica no Brasil, que coloca em risco o atendimento à
demanda nacional de energia
elétrica, acrescento mais: a atual
crise pode levar o país ao racionamento de energia ou a apagões, como ocorreu entre 2001 e
2002, o que pode afetar a economia já combalida devido à temporada pandêmica”.
“Cabe ressaltar”, diz o vereador, “os efeitos de um decreto estabelecendo várias
recomendações com a finalidade de reduzir o consumo de
energia elétrica, também con-

A convite de Geninho, Doria visita
Barretos para anunciar projeto que
eleva a cidade à Estância Turística

opções e valores para que cada
um possa fazer sua escolha livremente”, acrescentou Doria.
Os professores terão a
oportunidade de escolher
o equipamento que melhor
atenda suas necessidades e
utilizar o subsídio oferecido
pelo Governo do Estado. Inicialmente, serão beneficiados
cerca de 15 mil docentes com
uma previsão de investimento
para este primeiro momento
de R$ 29,7 milhões.
A medida integra o Programa de Formação Continuada
que, atualmente, prevê o benefício aos professores da Secretaria de Estado da Educação.
Após a aprovação pelos
deputados estaduais, a proposta será devolvida ao Executivo para sanção do governador e aplicação pelo Centro
Paula Souza.

ra quando o usuário se afasta, redução de iluminação de
corredores e garagens, e medidas nas licitações para se
obter equipamentos de maior
eficiência energética.

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

VEREADOR FAZ XIXI NAS CALÇAS
O vereador Nestor Leonel (DEM) contou que mijou nas
calças na Região dos Lagos. Os banheiros estavam fechados.
“Tem hora que não dá para segurar, o trem tava apertado”, justificou. Ele reivindicou a revitalização dos sanitários no local.
PREFEITA NÃO CUMPRE ACORDO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) acusou a prefeita
Paula Lemos (DEM) de descumprir acordo para destinação de
verbas parlamentares conseguidas pelo tucano. Ele pediu aos
deputados o congelamento das emendas reservadas a Barretos.
TEGAMI PEDE LIBERAÇÃO DE EVENTOS
A liberação de todos os eventos e casas de festas no município foi solicitada à prefeita Paula Lemos (DEM) pelo vereador Ângelo Tegami (PV). Ele lembrou o sucesso das lives
Festa do Peão de Boiadeiro, com a presença de convidados.
EXPLICAÇÕES SOBRE OS CIRCULARES
Explicações sobre quantidade de linhas de transporte coletivo urbano desde a época da empresa Viasa, passando pelo
Expresso Itamarati, até os vencedores do pregão presencial de
2021, foram solicitadas pelo vereador Raphael Silvério (PSDB).

Estado vai auxiliar
professores de Etecs e
Fatecs com R$ 2 mil para
compra de notebooks
O governador João Doria
assinou na última quarta-feira (1) o projeto de alteração
da Lei Estadual nº 17.149, de
2003, que prevê subsídio de
R$ 2 mil para aquisição de notebooks pessoais para os professores concursados de Etecs e Fatecs do Centro Paula
Souza. A proposta será enviada para análise da Assembleia
Legislativa.
“Todos os professores das
Etecs e Fatecs receberão R$
2 mil para compra do notebook de sua preferência e estar com a melhor tecnologia
disponível. Essa é a forma
de reconhecer o trabalho que
vocês estão realizando e também atender a uma demanda
de tantos anos”, afirmou o governador.
“O Centro Paula Souza já
fez uma pesquisa indicando

Por fim, o vereador Nestor Leonel apontou as seguintes ações como exemplos de
ações de economia de consumo de energia: ares-condicionados programados para

PAÇOCA ANUNCIA RECAPEAMENTOS
O vereador Paçoca (SD) anunciou para breve o recapeamento de ruas e avenidas em vários bairros da cidade. O sindicalista está ligado nos bastidores administrativos.

Nesta quinta-feira, dia 2 de
setembro, o governador João
Doria veio a Barretos, a convite do deputado federal, Geninho
Zuliani, para um objetivo nobre
e mais do que desejado pela cidade: o anúncio da inserção do
município em projeto de lei, de
autoria do governo do estado,
elevando-o à Estância Turística.
O evento aconteceu no Barretos Country Thermas Park,
segundo maior parque aquático
de águas termais da região e um
dos principais complexos de entretenimento e lazer para a família no interior de São Paulo.
Dória anunciou que vai
enviar, ainda nesta quinzena,
projeto de lei revisional para
a Assembleia Legislativa de
São Paulo em que insere novos municípios na relação de
Estâncias Turísticas.
“Após um trabalho inten-

so, junto ao governo do Estado, conseguimos fazer com
que Barretos passe de MIT,
que é Município de Interesse
Turístico para Estância Turística, o que deverá aumentar
significativamente os recursos
recebidos pela cidade”, frisou
o deputado federal, Geninho
Zuliani, principal interlocutor
para o ‘up grade’ de Barretos
no ranqueamento estadual de
municípios turísticos.
Desde 2019, Barretos busca
o reconhecimento como Estância Turística em razão de seus
monumentos, lagos e praças. A
cidade tem se destacado pela
força do setor agrícola, tendo a
pecuária como principal atividade econômica e, também, o
turismo de eventos, em especial
pela Festa do Peão, tradicional
evento que reúne cerca de 1 milhão de visitantes anualmente.

LOUVORES AO PASTOR ANTÔNIO
Votos de louvores e congratulações ao pastor Antônio Pereira de Souza foram requeridos pelo vereador Carlão do Basquete (PSD). Neste sábado (4), o líder religioso completa 43 anos
no comando da Igreja do Evangelho Quadrangular de Barretos.
LEVANTAMENTO DAS NASCENTES
Levantamento e demarcação de todas as nascentes no
município, principalmente aquelas que compõem as bacias
do ribeirão Pitangueiras e Córrego das Pedras, foi solicitado
pelo vereador Ricardo Bodinho (PP) à prefeitura.
SOBRE A ENXADA E O RASTELO
Informações sobre o serviço de capina e limpeza de guias
da cidade é tema de requerimento do vereador Vagner Chiapetti (REP).
UCHIDA REIVINDICA CAPS INFANTIL
O vereador Gabriel Uchida (DEM) defende a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS-I
em Barretos.
EM TEMPOS DE 7 DE SETEMBRO...
... há quem defenda o grito dos excluídos e quem insista
no berro dos incluídos.
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Festa do Peão de Barretos pode durar três
semanas em 2022, sugere presidente, durante live
A Festa do Peão de Barretos pode ganhar mais uma semana em 2022. A afirmação é
do presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz Muzetti, que surpreendeu a audiência durante a Live “Barretos
ontem, agora e pra sempre”
com esta notícia.
A última edição presencial do evento aconteceu em
2019. Já em 2020 e 2021, a
programação aconteceu 100%
online - com montarias em
touros, provas cronometradas
e shows artísticos - devido à

pandemia da Covid-19.
Muzetti recebeu na noite
do último sábado (28), uma
homenagem com a placa oficial de 100 mil inscritos do
YouTube, o que coloca a Festa
de Barretos como o segundo
maior canal do Brasil de evento em número de inscrições.
A placa que marca este feito foi recebida no palco inédito montado aos pés do Monumento ao Peão, estátua de
27 metros de altura conhecida
como “Jeromão”, para os shows de Wesley Safadão e das

duplas convidadas Simone &
Simaria, Matheus & Kauan e
César Menotti & Fabiano.
Em 2022, a Festa do Peão
de Barretos acontecerá de 18
a 28 de agosto. “Certamente
será um grande momento para
realizarmos o que tanto esperamos: encher este Parque
do Peão de turistas e apaixonados por rodeio e pelo sertanejo para celebrarmos esta
grande festa. Quem sabe conseguimos até ampliar o evento
de duas para três semanas no
próximo ano”, disse Muzetti.

Governo prorroga oferta de jantares e refeições Iniciada a reforma e revitalização da
gratuitas no Bom Prato até 31 de dezembro
pista de Skate da Região dos Lagos
O Governo de São Paulo,
por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social, prorrogou até 31 de
dezembro a oferta de refeições
gratuitas para pessoas em situação de rua, devidamente
cadastradas pelo município, no
restaurante Bom Prato. A oferta de jantares, medida adotada
durante a pandemia, também
será mantida até a mesma data.
Desde o início da pandemia, a rede Bom Prato serviu
quase 50 milhões de refeições,
sendo mais de um milhão servidas gratuitamente para as
pessoas em situação de rua.
Outra novidade é que, desde a última quarta-feira, 1º de
setembro, todos os restaurantes
da rede também reabriram os salões, em substituição ao serviço
de marmitex, adotado emergencialmente em março de 2020, no
começo da pandemia.

Obra está atendendo aos pedidos feitos pelos praticantes
da modalidade esportiva para a prefeita Paula Lemos

Com isso, as unidades além
de ofertarem refeições de qualidade, acolhem os frequentadores, garantindo um espaço
adequado para higienização
das mãos e, também, proporcionando a oportunidade de
socialização entre os usuários.
Importante destacar que
a reabertura dos salões segue
todos os protocolos de higiene

necessários para evitar a propagação do coronavírus, com uso
de máscaras quando os usuários não estiverem fazendo as
refeições, distanciamento tanto
nas filas quanto nas mesas (cadeiras alternadas entre os usuários), disponibilização de sabão
e álcool em gel nos lavatórios e
controle do número de pessoas
dentro do salão.

SP aplica dose de reforço em idosos e
imunossuprimidos de 6 de setembro a 10 de outubro
O governo de São Paulo
apresentou o calendário de
aplicação da dose adicional
de vacinas contra COVID-19
nos idosos e adultos imunossuprimidos, que começam a
receber o imunizante na próxima segunda-feira (6).
Esta primeira fase, que
começa no dia 6, é focada na
imunização de quem tem 60
anos ou mais e que tomou a
segunda dose há mais de seis
meses, ou seja, em fevereiro
e março. Além disso, serão
imunizados imunossuprimidos, a partir de 18 anos. Os
dois públicos desta fase somam 1 milhão de pessoas.
Os grupos serão escalonados por faixas etárias e priorização dos mais velhos. Neste
mês de setembro, entre os dias
6 e 12, receberão a dose adi-

cional quem tem 90 anos ou
mais, totalizando 148,7 mil
pessoas. Dando sequência ao
reforço da vacinação, entre 13
e 19 de setembro, serão alcançados mais 231,7 mil idosos na
faixa etária de 85 a 89 anos.
Entre os dias 20 e 26, as
doses estarão disponíveis para
os que têm de 80 a 84 anos.
Também estão inclusos neste
período os adultos imunossuprimidos, como pacientes em
tratamento de hemodiálise,
quimioterapia, Aids, transplantados, entre outras pessoas em
alto grau de imunossupressão.
Neste caso, a dose adicional será aplicada pelo menos
28 dias após a data da conclusão do esquema vacinal, seja
pela segunda dose (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer)
ou por dose única (Janssen).

Juntos, estes grupos totalizam
280 mil pessoas.
A partir do dia 27, até 3 de
outubro, serão contempladas
242,8 mil pessoas na faixa de
70 a 79 anos. Concluindo esta
fase ainda no mês de outubro,
serão alcançados os idosos de
60 a 69 anos entre os dias 4 e
10, totalizando mais 103,9 mil
imunizados.
No total são 7,2 milhões
de pessoas que tomaram suas
vacinas em momentos diferentes da campanha, e receberão suas doses adicionais
quando completarem os intervalos de tempo mínimos após
a segunda dose ou conclusão
do esquema vacinal - de pelo
menos seis meses para quem
tem 60 anos ou mais, e ao menos 28 dias para os adultos
com imunossupressão.

Importante espaço para a
prática do skate, a pista localizada na Região dos Lagos começou a ser reformada na última
segunda-feira, dia 30 de agosto.
A prefeita Paula Lemos
recebeu os pedidos de skatistas da cidade e disponibilizou
recursos do município para
a reforma e revitalização do
espaço. As obras devem estar
concluídas dentro de 15 dias.

“Depois do sucesso da
Rayssa Leal nas Olimpíadas,
a paixão pelo skate foi despertada em várias outras crianças
e adolescentes, por isso já estamos atendendo a este pedido
e garantindo um lugar seguro
para que nossos jovens possam
praticar”, afirmou a prefeita.
O secretário municipal de
Esportes e Lazer, Tony Vieira
Carvalho, afirmou que “essa me-

lhoria na pista de skate é muito
bem-vinda e tem tudo para valorizar ainda mais essa modalidade
que tanto cresce em Barretos”.
O secretário municipal de
Obras, Raul Paganelli, destacou
que a prefeitura ouviu os pedidos
dos skatistas antes de montar o
projeto para a reforma. “Estamos
atendendo todas as solicitações
de adequações incluindo a melhoria da iluminação”, afirmou.

Trabalhos de alunos do 6º ano de escola
municipal de Barretos são selecionados para etapa
estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa

Ipem-SP realiza operação Refrigerante
Coca-Cola, Schweppes, Guaraná Antarctica, refrigerante
Indaiá e água tônica foram verificados em laboratórios

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo), autarquia vinculada à
Secretaria da Justiça e órgão

delegado do Inmetro, que tem
como objetivo defender o consumidor, realizou na última terça-feira, 31 de agosto, operação

denominada Refrigerante, com
exames neste tipo de bebida no
laboratório da capital.
Os fiscais verificaram cinco
bebidas gaseificadas (Coca-Cola,
Schweppes, Guaraná Antarctica,
refrigerante Indaiá e água tônica)
e foram todos aprovados.
“O objetivo da operação
foi intensificar a fiscalização
de refrigerantes expostos à
venda no comércio em geral
dentro das normas exigidas
pela legislação metrológica”,
explica o superintendente, Ricardo Gambaroni

A professora Maria Alice
da Silva Francisco e os seus
alunos dos 6º anos da Escola
Municipal Giuseppe Carnímeo foram selecionados em
Barretos para disputarem a
Etapa Estadual da Olimpíada
de Língua Portuguesa.
Com o acompanhamento da
professora, os estudantes desenvolveram pesquisas, leituras
e produções do gênero memórias literárias. Eles resgataram
as memórias de familiares, ouviram suas histórias e tiveram o

desafio de escrevê-las.
Foram selecionadas pela
Comissão Julgadora Escolar
duas produções: “Álbum da
Turma” e Relato de Prática
“Memórias do Coração”.
“Aprendi muito com as
memórias dessas pessoas e
também com o trabalho realizado pelos meus alunos para
captá-las e registrá-las no papel. Acredito que eles aprenderam muito, sobretudo aprenderam a ouvir e, depois, a colocar
a emoção na hora de escrever”,

comentou a professora.
A secretária municipal de
Educação, Jéssica Maria dos
Santos, parabenizou a professora e os alunos pela classificação, destacando que é um
compromisso da atual gestão
incentivar a participação dos
alunos em ações educativas
que enalteçam as habilidades.
“Em nome da professora Maria Alice, parabenizo a
todos os profissionais que se
dedicam todos os dias em prol
dos nossos alunos”, pontuou.
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Programa da Secretaria Municipal
de Educação oferece aulas extras
a alunos com maior dificuldade de
aprendizagem durante pandemia
Estudantes participam de aulas no contraturno no qual estão matriculados
Os alunos do 1º ao 9º ano
do Sistema Municipal de Ensino de Barretos que apresentaram baixo rendimento escolar
nas avaliações feitas pela equipe da Secretaria Municipal de
Educação têm, agora, a oportunidade de participar de atividades direcionadas para sanar
as dificuldades de aprendizagem identificadas em 2021.
Embora tenha havido um
esforço significativo dos profissionais da educação para levar
todas as matérias aos estudantes de forma remota em 2020,
foi evidenciado que lacunas de
aprendizagem persistiram.
Exatamente para garantir
que não haja essa deficiência,
os alunos que demonstraram
menor rendimento escolar estão
participando do PRA (Programa
de Recuperação da Aprendizagem), com atividades de alfabetização, letramento, conteúdos
matemáticos, entre outros.
Esses estudantes participam
de aulas com professores alfabetizadores no contraturno no
qual estão matriculados, garantindo assim uma ampliação da
jornada dentro das escolas.
RESULTADOS
POSITIVOS
Segundo a supervisora geral
do Ceforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), Ana Carolina Policarpo,
foram observados resultados
positivos no rendimento dos

alunos que participam do PRA.
“Professores, diretores, supervisores de ensino e a gestão da Secretaria Municipal
de Educação estão, desde o
início do ano, realizando um
trabalho coletivo com vistas
ao bom atendimento e avanços na aprendizagem dos nossos estudantes”, acrescenta.
FAMÍLIAS SÃO
DECISIVAS NA
APRENDIZAGEM
De acordo com a secretária municipal de Educação,
Jéssica Maria dos Santos, a
atuação da família diante do
trabalho desenvolvido pelas
escolas é essencial.
“Desde quando retornamos com as atividades esco-

lares, sejam presenciais ou remotas, observamos o quanto
as famílias passaram a perceber o valor do trabalho construído em parceria com os
professores. Juntos, estamos
construindo uma aprendizagem significativa, então ficam
os nossos sinceros agradecimentos a todos os familiares
que reconhecem e valorizam
o papel da escola e de todos os
profissionais da Educação”,
pontua a secretária.
Ainda, de acordo com a
secretária de Educação, “este
Programa de Recuperação
de Aprendizagem demonstra
mais um compromisso da Gestão da prefeita Paula Lemos
com a qualidade do ensino”.

Aluguel com aniversário em setembro
pode ser reajustado em 31,12%

Com variação de 0,66% em
agosto, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) atingiu
31,12% no período de 12 meses compreendido entre setembro de 2020 e agosto de 2021.
Assim, os contratos de
locação em andamento, com

correção pelo IGP-M e aniversário em setembro, poderão ser reajustados com base
neste percentual.
O IGP-M ainda é um dos
principais indicadores utilizado
para reajuste do contrato de locação em vigor, por ser divulga-

do dentro do mês de referência.
Caso a opção seja por aplicar o
reajuste integral pelo IGP-M, o
Secovi-SP informa mensalmente o fator de atualização, que, no
caso, é de 1,3112.
Por exemplo, para atualizar
um aluguel de R$ 1.500,00 que
vigorou até agosto de 2021,
realiza-se a multiplicação de
R$ 1.500,00 por 1,3112, que
resultará em R$ 1.966,80, que
corresponde ao valor a ser pago
no final do mês de setembro ou
início de outubro de 2021.
O Secovi-SP mantém a
recomendação para proprietários e inquilinos negociarem a
aplicação – ou não – do reajuste pelo IGP-M.

Começa a valer o programa de
redução voluntária de energia
Começou a valer na última
quarta-feira (1º) o Programa
de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia
Elétrica, criado pelo governo
Bolsonaro em meio à pior crise hídrica dos últimos 91 anos.
A iniciativa recompensará
os cidadãos que reduzirem em
até 10% o consumo, com um
bônus de R$ 50 para cada 100
kWh economizados.
O programa deve durar até
dezembro de 2021 e vale para
aqueles que reduzirem o consumo em um patamar de 10% a
20%. Quem economizar menos
que 10% não receberá bônus, e
quem superar o nível de 20%
não receberá prêmio adicional.
O consumo nos mesmos
meses de 2020 deste período
de setembro e dezembro ser-

virá como parâmetro para calcular a média de consumo.
O governo espera reduzir a demanda em 914 MW,
1,41% do SIN (Sistema Interligado Nacional). O bônus
concedido deve custar cerca
de R$ 339 milhões por mês,
que serão custeados pelos
ESS (Encargos de Serviço

do Sistema).
O Ministério de Minas e
Energia calcula que, com a
adesão da população ao programa de consumo de energia,
o pagamento destes bônus
custará menos do que é gasto
atualmente acionando as usinas termelétricas para suprir o
fornecimento de energia.

Comércio de Bebidas foi a
atividade que mais cresceu entre os
Microempreendedores Individuais em 2021
Levantamento do Sebrae identificou também que, entre as micro e
pequenas empresas, a corretagem de imóveis foi o segmento mais aquecido

O primeiro semestre de
2021 apresentou recorde de
abertura de empresas e algumas atividades tiveram
crescimento acima dos 80%,
se comparado com o mesmo
período do ano passado, de
acordo com levantamento feito pelo Sebrae, com base em
dados da Receita Federal.
A instituição levantou as
atividades que mais foram
criadas de acordo com o porte da empresa e detectou que
há grandes diferenças entre
microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas.
Entre os MEI, o comércio
varejista de bebidas foi o que
apresentou o maior incremento:
um aumento de mais de 84% se
comparado com o mesmo período de 2020. Enquanto no primeiro semestre do ano passado,
20.778 MEI se formalizaram
nesse segmento, nesse mesmo
período desse ano foram 38.289.
Já entre as micro e pequenas empresas, a atividade com o maior

número de inscrições de CNPJ
foi a de corretagem na compra/
venda e avaliação de imóveis,
que passou de 2.613 negócios
abertos, no primeiro semestre
de 2020, para 5.378 no mesmo
período desse ano; um aumento
de quase 106%.
Em 2020, em razão da
pandemia, a compra de bebidas por meio de canais digitais, como aplicativos e
e-commerce, tornou-se um
novo hábito para muitos consumidores, o que acabou estimulando uma entrada grande
de microempreendedores individuais nesse ramo.
Entre os MEI também cresceu em mais de 83% o número
de formalizações na atividade
de preparação de documentos e
serviços especializados de apoio
administrativo não especificado
anteriormente, que pode ter sido
estimulada pelo aumento de
abertura de empresas no Brasil.
Ao analisarmos o ramo da
construção civil, a 11ª pesquisa de Impacto da Pandemia

do Coronavírus nas Micro e
Pequenas Empresas, realizada
pelo Sebrae em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas,
detectou que a queda de faturamento desse segmento foi
de 33% em maio desse ano,
enquanto a média ficou em
torno de 43% de redução que,
segundo o Sebrae pode ter
sido impulsionado pelo confinamento e pelo home office.
ABERTURA DE
EMPRESAS
De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, a abertura de empresas no primeiro
semestre de 2021 foi a maior se
comparada com os mesmos períodos de 2015 para cá. Levantamento elaborado pelo órgão,
com base em dados da Receita
Federal, revela que foram criadas, apenas nos seis primeiros
meses desse ano, 2,1 milhões
de pequenos negócios. O número é 35% superior ao registrado mesmo período do ano
passado e praticamente o dobro
empresas criadas em 2015.

Manifesto das centrais
propõe união para salvar o país
As principais centrais sindicais do Brasil divulgaram
manifesto no qual fazem um
balanço das graves crises que
o país vive atualmente – econômica, social e política, criticam a escalada autoritária e a
‘calamitosa’ gestão do governo
de Jair Bolsonaro e convocam
todos os poderes, governadores, prefeitos, os representantes
dos trabalhadores e a sociedade
civil organizada para garantir o
Estado Democrático de Direito, conter os arroubos autoritários do presidente, e discutir
questões urgentes como geração de empregos decentes, a
necessidade de programas sociais e o enfrentamento correto
da crise sanitária.
“Ao invés de agir para resolver os problemas, que são
decorrentes ou agravados pelo

caos político que se instalou
em Brasília na atual gestão, o
governo os alimenta e os utiliza para atacar os direitos trabalhistas, precarizando ainda
mais o já combalido mercado
de trabalho”, diz trecho do
manifesto, que segue responsabilizando o presidente pelo
clima de instabilidade e imagem de descrédito do Brasil
com seus confrontos diários.
No manifesto, os sindicalistas dizem que o Brasil não
aguenta mais, em especial o
povo pobre que mais sofre
com as consequências do desgoverno Bolsonaro, que “já
demonstrou total incapacidade política e administrativa e
total insensibilidade social”.
“É preciso que o legislativo e o judiciário em todos os
níveis, os governadores e pre-

feitos, tomem à frente de decisões importantes em nome do
Estado Democrático de Direito, não apenas para conter os
arroubos autoritários do presidente, mas também que disponham sobre questões urgentes
como geração de empregos
decentes, a necessidade de
programas sociais e o enfrentamento correto da crise sanitária”, diz o manifesto.
Que ressalta: “Esse movimento deve ser impulsionado
pela sólida união dos trabalhadores e suas entidades representativas, bem como por todas
as instituições democráticas, a
sociedade civil organizada,
enfim, todos os cidadãos e cidadãs que querem redirecionar
nosso país para uma trajetória virtuosa em benefício do
povo”. (Fonte: SP Bancários)
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Instituto Butantan detecta 36 variantes do
coronavírus em circulação no Estado de São Paulo
O Instituto Butantan detectou 36 variantes do coronavírus
em circulação no Estado de São
Paulo, sendo que três delas foram
identificadas pela primeira vez.
O Boletim Epidemiológico
da Rede de Alerta das Variantes
também identificou quatro novas linhagens da variante Delta.
Apesar do número crescente de
variantes, casos de Covid-19
diminuíram em São Paulo.
As informações foram
apresentadas pela diretora do
Centro de Desenvolvimento
Científico do Butantan, Sandra
Vessoni, em evento realizado
na última segunda-feira (30).

Entre as variantes identificadas de forma inédita, estão a
B.1.1621.1, também conhecida
como Copa América; a B.1.540; e
a AY.3; com um, cinco e três casos, respectivamente. A presença
das novas mutações do vírus no
Estado preocupa os especialistas
devido à alta taxa de contágio de
algumas cepas, como a própria
Delta, que foi responsável pelo aumento de casos no Reino Unido.
Segundo Sandra Vessoni,
apesar dos novos registros, a variante Gama ainda é a mais incidente em São Paulo, correspondendo a 85% dos casos, seguida
pela variante Delta, com 3%.

No entanto, embora esteja
longe de representar a maioria dos
casos no Estado, a variante Delta
vem se espalhando rapidamente,
e já foi identificada em 13 das 17
divisões regionais de saúde.
Esta variante representa
100% das infecções na divisão
regional de Registro; 61,54%
na Baixada Santista; 56,41%
em São João de Boa Vista; e
43,31% na Grande São Paulo.
Enquanto isso a incidência da
variante Gama, a mais comum
no Brasil, tem diminuído.
Sandra Vessoni destacou a
importância do monitoramento
da variante Delta. “Nós enten-

demos que juntar essas informações é necessário para que
a gente consolide a importância da inserção da Delta dentro
do Estado de São Paulo. O que
significaria essa inserção em
relação ao aumento de internações e uso de leitos”, falou.
Apesar do aumento do número de variantes, o Instituto Butantan constatou a redução da incidência de casos de coronavírus
no Estado, visto que 14 divisões
regionais de saúde apresentaram
números menores de infecções
se comparados à semana anterior. As outras 3 divisões registraram estabilidade nos casos.

ao quadro de dependência gerado pela nicotina e a liberação de
neurotransmissores no cérebro
que são responsáveis por sensações de prazer e bem-estar,
explicando as boas sensações
geradas quando se fuma.
Com a inalação contínua da
nicotina, o cérebro se adapta e
passa a precisar de doses cada
vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação e bem-estar que tinha no início. Esse efeito
é chamado de tolerância à droga.
Com o passar do tempo, o
fumante passa a ter necessidade de consumir cada vez mais
cigarros. Com a dependência,
cresce também o risco de se
contrair doenças crônicas.
Parar de fumar não é fácil. É
necessário a atuação de um
tratamento médico eficiente,
apoio psicoterápico e muita
força de vontade. A dependência em nicotina é uma doença,
portanto o apoio profissional
especializado é fundamental.
Em quanto tempo o organismo de um ex-fumante fica limpo?
Os efeitos do tabagismo
são persistentes e ficam presentes no corpo por um longo
período, mas os riscos à saúde
diminuem de acordo com o
tempo sem o cigarro. Confira
como o corpo humano reage
quando alguém para de fumar:
- Depois de 20 minutos: os
batimentos cardíacos e a pressão arterial se normalizam;
-12 horas: o nível de monóxido de carbono alcança parâmetros saudáveis;
- 48 horas: a nicotina é eliminada, melhorando o olfato e o
paladar;
- 72 horas: melhora a capacidade respiratória;

- 2 a 12 semanas: a circulação
sanguínea e a função pulmonar melhoram bastante;
- 1 a 9 meses: a tosse e a dificuldade de respiração, típica
dos fumantes, se tornam raras;
- 1 ano: o risco de doença cardiovascular cai pela metade;
- 5 anos: a chance de um acidente vascular cerebral fica próxima
à de uma pessoa não fumante;
- 10 anos: cai para 50% o risco de
desenvolver câncer de pulmão;
- 15 anos: o risco de câncer
para o ex-fumante se iguala
ao de quem nunca fumou.

O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no
último dia 29 de agosto, tem
como função alertar e mobilizar a população para os danos
causados pelo uso do tabaco.
Uma pesquisa recente realizada pela Fiocruz aponta que
34% dos fumantes brasileiros
admitiram ter aumentado o
número de cigarros fumados
durante a pandemia.
A dependência de nicotina, substância encontrada no
tabaco, aumenta o risco do indivíduo em contrair doenças
crônicas, podendo causar quadros de invalidez ou morte.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca),
o hábito de fumar se tornou
também um fator de risco para
quem se contamina com a Covid-19, já que o tabaco causa
diferentes tipos de inflamação

no organismo, prejudicando
os mecanismos de defesa.
As seis doenças mais associadas ao tabaco são o câncer
de pulmão, que é o segundo
tipo de câncer que mais mata
tanto homens quanto mulheres no Brasil de acordo com
o INCA (Instituto Nacional
do Câncer); AVC (Acidente
Vascular Cerebral); diabetes
mellitus ou Tipo 2; DPOC
(Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica); infarto do miocárdio e úlceras gástricas.
Em termos de efeito sistêmico, o indivíduo que fuma tem o
aumento da pressão arterial, dos
batimentos cardíacos, vasoconstrição, contração do músculo
cardíaco, frequência respiratória
e atividade motora. A nicotina se
distribui rapidamente pelos tecidos do corpo humano e a falta
de apetite ocorre pela diminuição da contratilidade estomacal,
o que afeta diretamente a digestão tornando-a difícil.
POR QUE É DIFÍCIL
PARAR DE FUMAR?
Segundo o INCA (Instituto
Nacional do Câncer), a nicotina é encontrada em todos os
seus derivados, como narguilé, charuto, cigarro, cigarro de
palha, cachimbo, ente outros,
e é considerada uma droga
que causa dependência por ser
uma substância psicoativa.
Ao ser inalada a nicotina
leva a alterações no sistema
nervoso central modificando
o estado comportamental e
emocional dos indivíduos, da
mesma forma que ocorre com
o consumo de drogas de abuso,
como álcool, cocaína e heroína.
A dificuldade do fumante em
abandonar o vício está associada

34% dos fumantes aumentaram o
uso de cigarro durante a pandemia

Inscrições para graduação de
Letras/Inglês na UAB-Barretos
vão até o dia 13 de setembro

O polo de apoio presencial da Universidade Aberta
do Brasil (UAB) em Barretos
conta com 20 vagas para o curso de graduação (licenciatura)
em Letras/Inglês numa parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. As inscrições para o processo seletivo
vão até o dia 13 de setembro.
O processo seletivo será
feito mediante análise do histórico escolar do último ano
do Ensino Médio além de
uma redação on-line. Todas as
informações estão no edital,
disponível neste link: [http://
www.cead.ufu.br/system/files/anexo/edital_letras.pdf].
CURSO DE QUALIDADE
As aulas serão à distância
(EAD) com encontros presenciais, geralmente aos finais de
semana e agendados com antecedência. O curso tem duração de 4 anos e é inteiramente
gratuito, contando com todo o
corpo docente da Federal de
Uberlândia.
Os cursos oferecidos pelo

polo UAB tem a parceria de
grandes universidades brasileiras e são de excelente qualidade.
“A licenciatura em Letras/Inglês
é mais uma oportunidade excelente para o barretense que deseja ter uma graduação. E investimento e qualidade em educação
é um compromisso da gestão da
prefeita Paula Lemos”, frisou
Jéssica Maria dos Santos, secretária municipal de Educação.
O POLO UAB-BARRETOS
Mantido pela prefeitura
de Barretos, o polo UAB de
apoio presencial está localizado à Rua 21 de Abril, número
240, bairro Derby Clube.
Além dessa graduação, o
polo ainda possui convênio
com a Univesp (Universidade
Virtual do Estado de São Paulo), oferecendo cursos superiores gratuitos e de qualidade
nos eixos das Licenciaturas
(Letras, Matemática e Pedagogia) e no eixo da Computação
(bacharelado em Tecnologia da
Informação, Ciência de Dados
e Engenharia da Computação).

Peritos criminais de SP têm
um dos piores salários do Brasil
Levantamento feito pelo
Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo
(SINPCRESP) mostra que o
estado de São Paulo paga um
dos salários mais baixos do
Brasil para a categoria.
Apesar de ser o estado
mais rico da federação, e um
dos que apresentam o maior
volume de trabalho, o salário
dos peritos criminais em início de carreira em São Paulo
representa a metade do rendimento pago aos profissionais
de Santa Catarina.
Um perito criminal no
topo da carreira chega a receber menos do que um iniciante em Santa Catarina,
Distrito Federal, Amazonas e
na Polícia Federal.
O levantamento do SINPCRESP foi feito utilizando
dados obtidos em diários oficiais, portais da transparência, leis, decretos e setores de

recursos humanos de todas as
unidades federativas.
“Temos um dos maiores
volumes de trabalho dentre as
Polícias Científicas do país e
não possuímos uma remuneração condizente com a importância da função e o volume de trabalho. O governador
prometeu, em sua campanha
eleitoral, que São Paulo teria
a polícia mais bem paga do
Brasil, perdendo apenas para
o Distrito Federal, mas a realidade está bem longe disso”,
afirmou o presidente do SINPCRESP, Eduardo Becker.
Em outubro de 2019 o governo anunciou um reajuste
de 5% do salário-base dos
policiais técnico-científicos,
civis, militares, agentes de
segurança penitenciária e de
escolta e vigilância penitenciária, a atual Polícia Penal.
“Trata-se de um valor
que sequer supre a inflação

acumulada pelos 15 anos de
defasagem salarial. Nesse período, somamos uma perda de
aproximadamente 40% em
relação à inflação. Os peritos
criminais do estado vêm perdendo o seu poder de compra
a cada ano sem um reajuste
digno”, explicou Becker.
O salário inicial dos peritos criminais de São Paulo
ocupa a 22ª posição dentre as
27 unidades federativas do
país. A remuneração inicial
do estado está à frente apenas
de Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Sergipe e
Espírito Santo.
No topo dos melhores
vencimentos estão Santa Catarina (R$ 18.866,40), Distrito Federal (R$18.635,32) e
Amazonas (R$16.237,85). A
remuneração da categoria em
São Paulo ainda é inferior a
de auxiliares de peritos criminais em Santa Catarina.
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Raízen lança Shell Box Empresas,
solução digital de gestão de abastecimento
sem custos para as empresas
Sucesso entre os motoristas, Shell Box descomplicou a rotina de abastecimento
nos postos Shell, com uma experiência digital rápida, prática e segura.
Agora, todos os benefícios
da plataforma também estarão disponíveis para empresas
com o Shell Box Empresas,
uma solução 100% digital e
gratuita para gestão de frotas.
Shell Box Empresas é uma
ferramenta de uso fácil e prático
que possibilita o gerenciamento
eficiente dos gastos da frota, sejam elas leves, médias ou pesadas, com visibilidade em tempo
real, sem custos de implantação
e sem mensalidade.
“A preferência dos motoristas por Shell Box nos incentivou a buscar uma solução
voltada para empresas com
frotas, um mercado relevante
que movimenta 34 bilhões de
litros de combustíveis anualmente. Desenvolvemos in
house uma plataforma prática, sem custo de implantação
e sem mensalidade para descomplicar a rotina e ser uma
aliada no crescimento dos
negócios de nossos clientes”,
afirma Marcelo Couto, diretor
de Marketing e Crescimento
de Negócios da Raízen, licenciada da marca Shell.
A ferramenta ajuda empresários a maximizar a gestão
de frotas e de pagamentos.
Com navegação fácil e intuitiva, não exige experiência
ou especialistas em gestão de
frotas. Pelo portal, o gestor

pode personalizar os abastecimentos da frota com definição
de regrassem limite de veículos ou de condutores.
Já os condutores têm a praticidade e a segurança do pagamento digital nos postos Shell
usando o app Shell Box, sem
contato com o frentista, de forma muito mais ágil e segura.
Por ser 100% integrado à
bomba de combustível, o aplicativo reduz o risco de fraudes, pois o motorista não precisa digitar valor ou litragem
na hora do abastecimento. No
app, basta selecionar o veículo
que será abastecido, informar a
quilometragem atual e digitar
o código Shell Box de seis dígitos da bomba. O pagamento
é feito automaticamente.
“Por ser prático, sem burocracias e sem custos, Shell Box
Empresas ajudará empresários
a gerirem de forma mais eficiente o abastecimento de suas

frotas, reduzindo custos principalmente no momento econômico desafiador gerado pelos
impactos da pandemia. É a solução ideal para pequenas e médias empresas, já que não exige
investimentos em equipe ou na
compra de sistemas de operação de frotas”, finaliza Couto.
SOBRE SHELL BOX
Shell Box é o aplicativo da
marca Shell que permite realizar pagamentos nos postos
de forma rápida, sem precisar
retirar os cartões, notas ou esperar pela máquina de cartão.
O app consolida o calendário de promoções, concede
descontos, prêmios e outras
facilidades - como o acúmulo de pontos que podem ser
trocados por milhas Smiles ou
descontos em abastecimentos.
O cliente também pode acessar o histórico de pagamento e
conferir quais postos possuem
o Shell Box disponível.
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