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A CPI DA PANDEMIA ARTICULOU UMA FRENTE ANTIBOLSONARO - “Luiz Domingos Costa, professor de Ciência Política e membro do
Observatório de Conjuntura do Centro Universitário Internacional UNINTER, explana neste artigo sua visão sobre o andamento da CPI da Covid,
instalada no Senado, mas de interesse de toda a classe política e, também, da população brasileira.”
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Campanha de Prevenção e Combate aos
Incêndios reúne parceiros em Barretos e região
Lançamento foi realizado em evento on-line e trará a previsão das áreas suscetíveis aos incêndios em todo o Estado de São Paulo

Equipe da Defesa Civil, composta pelo secretário Elson Santos e os servidores Euzébio e o bombeiro municipal Ricardo, participaram da videoconferência promovida pela ABAG/RP, Usinas
e produtores rurais, sobre o lançamento da 7ª edição da Campanha de Conscientização, Prevenção e Combate aos Incêndios.
Participaram do evento, além da Defesa Civil de Barretos, várias
usinas da região de Ribeirão Preto, bem como, representantes
da Defesa Civil Estadual, Secretaria Estadual do Meio Ambiente
e Grupamentos de Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil protege
você. Na tarde da última quarta-feira (9), a equipe da Defesa Civil
de Barretos controlou um incêndio de grande proporção em uma
pastagem no bairro Mais Parque.
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Letícia Lemos e Cuiabano
Lima convidam barretenses
para participar do drive-thru
da Campanha do Agasalho

ACIB pede
inclusão de
comerciários
no plano de
vacinação
contra a
Covid-19

Variedades em presentes, opções para um jantar a
dois, horário especial e até sobrevoo de balão marcam
o Dia dos Namorados do North Shopping Barretos
O Dia dos Namorados está chegando e muita gente ainda nem
saiu para comprar o presente para o amado ou a amada.

Segundo o levantamento
da “startup” iq, a maioria dos
brasileiros deve gastar até R$
240 no presente. Então, ouse,
use a sua criatividade e monte um “mimo” personalizado.
Pense na personalidade, estilo
dele ou dela e saia às compras.
O North Shopping Barretos conta com inúmeras
opções de presentes, que vão
desde roupas, calçados, acessórios, joias e semijoias, até
carteiras, maquiagens, perfumes, itens de tecnologia e
telefonia, decoração, serviços
de estética e de beleza, acessórios esportivos e muito mais.
E o jantar a dois na noite
mais romântica do ano tem
que ter a variedade do menu
gastronômico do North Shopping, com operações que
oferecem de porções a pizza, de lanches a comida por
quilo, de culinária brasileira
a oriental, além de uma carta
de bebidas que vai de chopp
geladíssimo aos mais elaborados coquetéis.
Atualmente o centro de
compras barretense conta
com mais de 90 lojas/quiosques em funcionamento e
tem seguido à risca os protocolos para conter o avanço do COVID-19, prezando

pelo distanciamento social,
aferindo a temperatura nos
acessos, fiscalizando o uso
de máscara, além de oferecer
dispensers com álcool gel em
todo o complexo e intensificar
a limpeza de todas as áreas.
“Neste ano inovamos, começando pela campanha, com
imagens de casais reais, locais,
respeitando toda forma de amor.
E nos dias 12 e 13 de junho, teremos sobrevoo de balão, uma
experiência que será inesquecível para os nossos pombinhos
apaixonados, graças a uma ação
da JJóias Premium”, explicou o
gerente geral do shopping, Ricardo Martins Marques.
Nesta sexta (11) as lojas funcionam das 11 às 22 horas e no
sábado (12) das 10 às 22 horas.
Os namorados tem como
opção as lojas: Dona Flor Salão Express, Polo Wear, Riachuelo, Lojas Americanas,

Carllo, Golfe Class, Cacau
Show, Renner, P4 Store,
Marisa, Arlete in Shopping,
GLAD, Corpo Atleta, Magazine Luiza, JJóias Premium,
LUPO, EHOS - Empório do
Homem, Carmen Steffens/
Raphael Steffens, Hering,
Morana, Clube Melissa, O
Boticário, Play Games, Claro, EspaçoLaser, Soccer Destination, Lika Bijuterias, Casa
Pedro Garcia, Angel Shoes,
World Tennis, Max Muscle, Brookstore, Laser Fast,
North Case, Imaginarium, I
Love Chinelo, Smart Tech,
Pandora, Samsung, Capas.
com, Chilli Beans, Shangrila-Lotus, Chocolates Brasil Cacau, Carol Luiza Semijoias,
Priscilla Ruys Prata & Aço,
Kethy Make e Savegnago.
Dia dos Namorados North
Shopping Barretos. Várias versões do presente do seu amor!!!

Assembleia nesta sexta define membros
do Conselho Municipal da Juventude
A assembleia municipal
para eleição de membros da
sociedade civil para comporem o Conselho Municipal
da Juventude de Barretos está
marcada para esta sexta-feira,
dia 11 de junho, às 18 horas.
O encontro será on-line
por conta da pandemia da Covid-19, e será realizado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvi-

mento Humano.
Podem participar entidades do terceiro setor ligadas à
questão da juventude e representantes de movimentos ou
organizações da juventude.
O Conselho Municipal da
Juventude tem por finalidade
fomentar a participação da juventude nos organismos públicos e movimentos sociais e,
entre outras funções, colaborar

com a administração municipal
na efetivação de políticas públicas voltadas ao atendimento
das necessidades da juventude.
Dentre as competências do
Conselho está o desenvolver
estudos, debates e pesquisas
relativas à questão da juventude e fiscalizar e tomar providências para o cumprimento
da legislação favorável aos
direitos dos jovens.

Além de todas as doações arrecadadas com as caixas espalhadas pela cidade e com os parceiros, a Campanha do Agasalho de
2021 em Barretos terá um ‘Dia D’
para receber doações. Será neste
sábado, 12 de junho, das 14 às 17
horas, em formato drive-thru, seguindo todas as recomendações

para preservar a saúde de todos.
Em vídeo com divulgação
nas redes sociais, a presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Letícia Lemos, e o secretário
municipal de Turismo, Cuiabano
Lima, pedem a colaboração de
todas as pessoas nessa campanha
tão importante.
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Prefeitura vai vacinar profissionais
da Educação contra a Covid-19 a
partir de segunda-feira
A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Saúde, divulgou o
calendário de vacinação para
os profissionais da Educação
do município, que começa na
próxima segunda-feira, dia 14.
A imunização com a primeira dose será feita no drive-thru
do ginásio Rochão, das 9 às 16
horas. Na segunda (14) serão
vacinados os profissionais com
anos ou mais. Na terça-feira
(15), os vacinados serão os de
idade entre 35 e 39 anos. Na
quarta (16) será a vez dos profissionais com idades entre 25 e
34 anos, enquanto que, na quinta-feira (17), serão vacinados
os de idades entre 18 e 24 anos.
Dentro da categoria de profissionais da Educação estão diretores, professores, monitores,
secretários, cuidadores, merendeiras e auxiliares de serviços
gerais. Não serão vacinados
profissionais aposentados.
Os profissionais devem levar ao drive-thru um documento
com foto ou voucher emitido
mediante cadastro pelo site (vacinaja.educacao.sp.gov.br), CPF
e o holerite do ano de 2021.
GESTANTES, PUÉRPERAS E AEROVIÁRIOS

A secretaria também confirmou a vacinação contra a
Covid-19 para novos públicos
nos próximos dias.
AEROVIÁRIOS: Esse público poderá se imunizar com a
primeira dose na segunda-feira,
dia 14, das 9 às 16 horas, no drive-thru do ginásio Rochão. É
necessário levar um documento
com foto e o CPF, além de ter o
nome na lista enviada pelo Aeroporto Chafei Amsei.
GESTANTES E PUÉRPERAS: A imunização para
gestantes e puérperas, acima
de 18 anos e sem comorbidades, está programada para
quinta e sexta, dias 17 e 18,
das 7 às 13 horas. Também
haverá vacinação no sábado,
dia 19, das 8 às 12 horas.
A vacinação acontece no
Ambulatório de Referência em
Especialidades (Postão). Será
exigida a apresentação de um
documento com foto, o CPF e
o comprovante de residência.
As gestantes também devem
levar o comprovante de pré-natal ou a carteira de acompanhamento ou ainda um laudo
médico. Já as puérperas devem
levar a certidão de nascimento
da criança até 45 dias

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB) e
o Sincomércio enviaram ofício
à prefeita municipal, Paula Lemos, e ao secretário municipal
de Saúde, Kleber Rosa, solicitando a inclusão dos lojistas,
empresários e colaboradores
do comércio de Barretos no plano municipal de vacinação contra a Covid-19. “A imunização
desse segmento da sociedade
vai garantir maior segurança
tanto para os comerciários,
quanto para o público que compra no comércio de Barretos, e
ao mesmo tempo, vai dar condições para uma rotina de trabalho mais intensa, contribuindo assim para o fortalecimento
da economia na cidade, com
reflexos para toda a região”,
justificou a presidente da ACIB,
Jackelyne Serralvo Rossini.
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Editorial

A CPI da Pandemia articulou
uma frente antibolsonaro

Luiz Domingos Costa, professor de Ciência Política e membro do Observatório de Conjuntura do Centro
Universitário Internacional UNINTER, explana neste artigo sua visão sobre o andamento da CPI da Covid,
instalada no Senado, mas de interesse de toda a classe política e, também, da população brasileira. Segue.
O primeiro mês da CPI
da Pandemia gerou 11,8 milhões publicações no Twitter,
conforme matéria do jornal o
Estado de São Paulo. A busca
pelo termo “CPI” no Google
cresceu 850% entre março e
abril desse ano.
Além do intenso debate na internet, a cobertura da
imprensa tem sido exaustiva.
Em qualquer mídia que se conecte atualmente, mesmo que
por alguns minutos, as menções à CPI são recorrentes.
A força política da CPI e o
interesse público por ela têm
três razões principais: a relevância social da pandemia e
seus desdobramentos para o
cotidiano das pessoas, a composição da comissão e o debate nas mídias sociais. Como a
primeira razão fala por si, vale
a pena explorar as duas outras.
Quem acompanha ao vivo
as sessões na TV Senado percebe uma correlação de forças
muito desigual. Os governistas somam quatro senadores,
enquanto os independentes e
oposicionistas, que atuam na

linha contrária ao governo
Bolsonaro no tema da pandemia, somam sete parlamentares (grupo apelidado de G7).
No Senado, diferentemente da Câmara, a coalizão de
apoio ao presidente se mostra
frágil e dentro dos partidos que
apoiam o presidente há inúmeros senadores de oposição ao
Planalto. É o chamado “fogo
amigo”, que na CPI tem oferecido artilharia muito pesada.
Em segundo lugar, as redes
sociais funcionam mais por publicações em fluxo de conteúdo
do que por momentos de catarse. Isto quer dizer que os temas
predominantes tendem a serem
aqueles permanentemente alimentados pelos usuários. Bolsonaro foi capaz de estabelecer
um fluxo intenso e ampliar seus
seguidores ao longo de sua ascensão meteórica.
Agora, essa lógica se inverte contra o presidente na
CPI, porque a rotina da comissão oferece muito material para ser replicado permanentemente pelos usuários
descontentes e cada vez mais

críticos à condução da pandemia pelo presidente e seus
comandados.
É claro que as redes de militantes governistas reagem combatendo os seus detratores e promovendo os senadores aliados.
Em termos gerais, a dinâmica
da “bolha” de tweets do governo
é mais coesa e de alcance mais
limitado, ao passo que a “bolha”
dos críticos é mais difusa e atinge mais usuários.
O saldo final pode ser verificado pelo dado de que o
crescimento mediano da popularidade dos senadores do G7 é

quase o dobro do crescimento
mediano dos governistas.
Ainda restam mais dois
meses de atividades da comissão. Mas o seu primeiro mês
de funcionamento alinhou a
mais ferrenha ala antigoverno
do Senado com a parcela dos
grupos antibolsonaristas das
redes sociais.
Pela primeira vez desde
a sua eleição, Bolsonaro enfrenta uma frente de oposição
articulada, heterogênea, ampla e disposta. Vejamos o que
surgirá desse embate nas próximas semanas.
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UTI LOTADA 1
Com média de internações em
alta por causa do novo coronavírus, os médicos do Centro de Contingência do Estado de São Paulo
orientaram o governo pela manutenção da fase de transição do
Plano São Paulo. O estado registra
alta de 0,6% de hospitalizações
por dia em razão da Covid-19.
UTI LOTADA 2
O Estado de São Paulo está
com ocupação de leitos em 82%,
com 11 mil pacientes internados
com a doença. Sete regiões registram taxa acima de 90%: Barretos, Franca, Marília, Presidente
Prudente, Registro, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista.

Opinião

A Semana Mundial do
Meio Ambiente tem como
objetivo principal promover a
conscientização da população
sobre os temas ambientais,
principalmente, aqueles que
dizem respeito à preservação
e conservação da natureza, trabalhando a educação ambiental na formação das pessoas e
promovendo atitudes fundamentais para a subsistência da
espécie humana no planeta.
Essa é uma questão que
precisa ser compreendida
também como algo necessário para as presentes e futuras
gerações, quando entendemos
todo esse santuário a céu aberto como ambiente de vida.
Nesse contexto, o Papa
Francisco lançou em 2015 a sua
Encíclica “Louvado Sejas”, que
nos convida a um diálogo acerca
da natureza que nos abraça.
O papa aponta para uma
ecologia integral que apresen-

PAINEL

continuidade a manifestação
do amor de Deus revelado a
nós através da natureza.
Um comprometimento que
se torna universal, a partir do
momento que as atitudes em
prol da natureza, por mais
simples que sejam, são capazes de fortalecer vínculos com
a humanidade inteira.
Hoje, na perspectiva ambiental, o planeta é uma grande herança que deve ser passada de geração em geração,
cujos frutos devem beneficiar
a todos. Toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social.
É válido ressaltar que não
podemos cair em ideologias
que consideram a natureza um
tabu intocável ou que só a vejam como fonte de recursos,
que se permite abusar dela.
A Igreja nos ensina que
nem uma nem outra destas
atitudes correspondem à visão
cristã sobre o meio ambiente,
fruto da criação como dom de
Deus aos seus filhos.
Mais do que nunca, o diálogo e as atitudes são ferramentas para disseminação da
informação como parte de um
processo educativo mais amplo, a fim de agregar valores
que podem fazer a diferença
num futuro não muito distante.
De modo que, no tempo
presente, leve ao dever de cui-

dar e zelar por este ambiente
de vida pensando sempre nas
gerações que ainda virão.
O Meio Ambiente é a expressão de um desígnio de amor
e de verdade que nos chama a
uma vocação autêntica enraizada na liberdade responsável
de gerir, guardar e cultivar todo
esse patrimônio que não tem
idioma, nacionalidade e é capaz
de superar qualquer fronteira.
Eu e você somos convidados a viver essa linda experiência, seja ela do ponto de
vista preservacionista, repensando nossas maneiras e atitudes de contribuir com o meio
ambiente, mas também como
patrimônio natural, algo necessário às gerações de hoje e
de amanhã, manifestação clara do amor, bondade e carinho
de Deus pela humanidade.
Marcelo Chaves
Missionário da Comunidade
Canção Nova, jornalista e apresentador do Programa Preservação
Ambiental, na TV Canção Nova

ENTRA E SAI
Em 150 dias de governo, cinco secretários já caíram na gestão
de Paula Lemos (DEM). Na última
segunda-feira (7), o secretário
de comunicação, Danilo Nunes
foi exonerado. Além dele, Renan
Paulo Quirino Lopes, Cléber Teixeira de Carvalho, Thyago Abraão
Reis e Tarcísio Scannavino já caíram. Quem será o próximo?
ISENÇÕES DE TAXAS
Em São José do Rio Preto a
prefeitura trabalha na implantação de concessão de incentivos
fiscais, descontos e isenções sobre os impostos municipais (IPTU,
ITBI e ISS), taxas municipais, prestações e mensalidades dos projetos habitacionais às empresas
que comprovarem prejuízo devido ao lockdown e pandemia.

está no ar desde 30 de maio, mas
sua estreia oficial se dará em julho. Com programação voltada
ao público adulto contemporâneo, está sediada em Ipuã e o
sinal irradiará para as regiões de
Barretos e Franca e atuará com
música e informação. A direção
da emissora é do jornalista Renato Zadi. Antes na mesma frequência operava a Louve FM.

FIGURA DE DESTAQUE
Marco Vinholi, ex-deputado
estadual e atual presidente do
diretório estadual do PSDB, vai
ser a figura mais importante no
convencimento de colegas dos
demais Estados para que o governador João Doria seja o candidato de todos os tucanos em 2022.
BOM JOGADOR
João Doria (PSDB) não só entregou como passou um pacote
de bondades na Assembleia
Legislativa. Em vez de recuar
na fase contra Covid-19, apenas esticou até o final do mês
de junho. Quanto às prévias do
PSDB, está jogando pesado pra
vencê-las, porque sempre foi
um obstinado.
SÓ SE ELE MANDAR
Apesar da ida de Flávio Bolsonaro para o Patriota, Jair Bolsonaro só ingressará no partido quando tiver ao menos 75% de mando.
Pelas contas de Adilson Barroso, a
legenda 51 vai eleger pelo menos
60 deputados federais.

FAÇA O QUE EU DIGO...
Na administração de Guilherme Ávila (PSDB) os fiscais de
posturas notificaram centenas
de munícipes para construção
de muros e calçadas de terrenos,
inclusive durante o estado de
calamidade pública relacionado
à pandemia. O curioso é que a
prefeitura não fez o dever de
casa e possui imóveis sem muro
nem calçadas, como é o caso da
área aos fundos do Cemitério
Municipal da Paz.
NOVA EMISSORA
A Rádio Prime One 92,5 FM

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo,
veja que ao final das contas, é tudo entre você e Deus! Nunca foi entre você e os outros.” (Madre Teresa de Calcutá)

O casal Chafei Neto e Jane Segatto Amsei completou 09 anos de
casamento na última quarta-feira (09), comemorando Bodas de
Cerâmica, material delicado porém submetido a altas temperaturas, que precisa de muitas habilidades para ser moldado,
como é uma relação entre duas pessoas. O fruto desse amor
rendeu as joias mais raras desta relação, os filhos Rafael e Carolina. Parabéns e felicidades a família Amsei e Segatto!
Linda, doce e encantadora, essa é Ana Luísa Dias, que
completou no dia 7 de junho, seus 17 anos. Ela recebeu na
data, os cumprimentos e a bênção de seus pais Alessandro
Cambauva e Bel Dias, e da irmã Marina. Parabéns!

O empresário do setor imobiliário, Danilo Caldas, comemorou
ontem (10) mais um aniversário, e recebeu abraços de seus
familiares e amigos. Parabéns, sucesso e muitas felicidades!

Parabéns e muitos anos de vida para Natã Vitoriano de Almeida
Silva, que completou idade nova na última quarta-feira (09). O bacharel em Sistemas de Informação foi muito cumprimentado pela
mãe Laine, pelo pai Fabiano, pelo irmão Elias, e recebeu muitos
beijos e paparicos da noiva Janaina (foto). Felicidades Natã!
A quarta-feira (09) foi de muita festa para Pedro Arthur Spindola Policarpo, que completou 10 anos de vida.
A comemoração foi em casa, ao lado dos pais Pedro e Carol, e do irmãozinho Victor Hugo (foto). Tudo de bom Pedro Arthur!

A coordenadora administrativa da Educação Municipal,
Simone Tedesco, comemorou mais um ano de vida na quarta-feira (09). As felicitações de muitas alegrias, paz e saúde
ficaram por conta dos amigos e familiares, e o carinho e beijos
do marido Laércio (foto) e da filha Vitória. Tudo de bom!

Parabéns e muitos anos de vida para Gustavo Castro, que vira
mais uma folhinha no calendário da vida hoje, sexta-feira (11).
Por conta do momento em que estamos vivendo, o Gerente de
Lotérica pretende comemorar a data em casa, ao lado da mãe
Maria Rosa e alguns amigos. Tudo de bom Gustavo!
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POLÍTICA

Protocolos sanitários em clínicas de diagnósticos e laboratórios
durante a pandemia de Covid-19 é cobrado por Paulo Correa
O vereador e presidente
da Câmara de Barretos, Paulo Correa, questionou a administração municipal se foram
estabelecidos protocolos pela
Vigilância Sanitária às clínicas de diagnósticos por imagem e laboratórios de análises, para que a pessoa com
sintomas ou contaminada
pelo Covid-19 fique em ambiente diferente da pessoa não
contaminada.
Em caso de não terem sido
estabelecidos protocolos sanitários, o vereador quer saber os
motivos e quando serão implementados tais protocolos.
Outro questionamento é
sobre a realização de visitas
às clínicas e laboratórios para
fiscalização, Paulo Correa
quer saber com que frequên-

cia tais visitas são realizadas
pela equipe da Vigilância Sanitária, visto que em 2020, a
ANVISA editou a nota técnica nº 4, com medidas de prevenção e controle, que deveriam ser implementadas para
evitar ou reduzir ao máximo a
transmissão do Covid-19.
Uma das orientações é garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo
novo Coronavírus não fiquem
esperando atendimento entre
outros pacientes, que seja destinado pelas clínicas e laboratórios a um espaço separado
e bem ventilado, que permita
que os pacientes sintomáticos
em espera fiquem afastados,
permanecendo nessa área separada até a consulta.
“Os atendimentos nas clí-

Campanha do Agasalho em Barretos
terá drive-thru para receber doações
Além de todas as doações
arrecadadas com as caixas espalhadas pela cidade e com os parceiros, a Campanha do Agasalho de 2021 em Barretos terá um
‘Dia D’ para receber doações.
Será neste sábado, dia 12 de
junho, em formato drive-thru, seguindo todas as recomendações
para preservar a saúde de todos.
Segundo a presidente do
Fundo Social, Letícia Lemos,
os barretenses poderão levar
agasalhos, roupas e cobertores neste sistema de drive-thru
no estacionamento do ginásio
Rochão, das 14 às 17 horas.
“Estamos esperando uma
participação muito grande porque temos amigos e parceiros
que sempre nos ajudam durante todo o ano. Agora, com

a chegada do inverno, nosso
foco está nessa Campanha do
Agasalho”, comenta Letícia.
A CAMPANHA
DESTE ANO
Em Barretos, a organização da Campanha do Agasalho é do Fundo Social de Solidariedade com o apoio de
toda a prefeitura e de várias
instituições públicas e privadas. A ação tem a parceria da
EPTV por meio da divulgação
na mídia eletrônica e digital.
As caixas com o adesivo da
campanha estão nos principais
pontos de atendimento ao público na sede da prefeitura e nas
secretarias municipais, além do
Corpo de Bombeiros, Samu, escolas particulares, entre outros,
como as polícias Civil e Militar.

ra (9) o projeto de lei que suspende, durante a pandemia da
Covid-19, o cumprimento de

de 47 anos e teve continuidade
de imunização no calendário de
pessoas com comorbidades, beneficiando 400 mil pessoas.
Para receber a imunização,
os profissionais devem realizar
o cadastro no portal VacinaJá
Educação (https://vacinaja.sp.
gov.br/educacao). Podem se cadastrar os servidores que atuam
nas escolas ou em órgãos administrativos, como secretarias da
Educação e diretorias de Ensino.
No caso da rede estadual,
apenas a categoria de terceirizados deverá fazer o cadastro e para
os demais profissionais, o QR
Code será gerado e enviado ao
e-mail informado, automatica-

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

A FALTA DE PRESTÍGIO DA CÂMARA
O presidente Paulo Correa (PL) está indignado com o descaso
com o legislativo barretense em inaugurações e solenidades
no município. Na sessão de segunda-feira (7), ele e o colega
Juninho Bandeira (PL), também demonstraram que estão em
rota de colisão com o atual superintendente do SAAEB.
FICA TEGAMI, NÃO DESENCARNE NÃO!
“Se eu desencarnar não vai ter oposição para dar trabalho”.
Frase do bem-humorado vereador Ângelo Tegami (PV), na
primeira sessão ordinária de junho da Câmara Municipal. Ele
garantiu que sua oposição vai trazer frutos para Barretos.
LOROTA SOBRE O FIM DA ÁGUA
O vereador Carlão do Basquete (PSD) classificou como “lorota” as conversas sobre o rebaixamento do aquífero Guarani
em virtude da extração de água subterrânea pelos poços profundos. Ele garantiu que a água não vai acabar e defendeu
também sua utilização consciente. E lembrou que o tratamento do precioso líquido é muito caro.

FISCALIZAÇÃO NA SOLTURA DE FOGUETES
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) requereu informações
sobre a fiscalização de soltura de fogos de artifícios, em fiel
cumprimento do Código de Posturas. Viva São João!

mandados de reintegração de
posse, despejos e remoções
judiciais ou extrajudiciais em
todas as cidades paulistas.
O Projeto de Lei 146/2020,
de autoria da deputada Leci
Brandão (PCdoB) e dos deputados Maurici (PT) e Dr. Jorge do Carmo (PT), diz que a
medida vale por até três meses depois que terminarem
as medidas de prevenção ao
contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do
novo coronavírus.
O texto segue agora para
sanção ou veto, total ou par-

cial, do governador João Doria. O prazo é de 15 dias úteis
para a decisão.
Proposta semelhante já foi
aprovada pela Câmara dos
Deputados, em Brasília. No
mês passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) também
suspendeu, por seis meses,
medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções
forçadas ou reintegrações de
posse, em imóveis de moradia
ou de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar,
de populações vulneráveis.

São Paulo antecipa a vacinação de profissionais
da Educação Básica de 18 a 44 anos
O governador de São Paulo
confirmou para esta sexta-feira, 11 de junho, o início da vacinação de 363 mil profissionais da Educação Básica de 18
a 44 anos. Com o adiantamento da imunização, antes agendada para o final de julho, 843
mil servidores da educação, de
todo o estado, estarão vacinados contra a Covid-19.
Na última quarta-feira (9),
teve início a vacinação dos 80
mil profissionais de 45 e 46
anos. A imunização de servidores das redes estadual, municipal, federal e privada de ensino do estado se iniciou em 10
de abril, com o público acima

a população, entretanto, é de
suma importância que se tenha atenção redobrada com os
cuidados, de modo a garantir a
segurança dos pacientes e funcionários”, disse Paulo Correa.

PEDALANDO PELAS CAPELAS RURAIS
Segundo o presidente Paulo Correa (PL), o vereador Lupa
(PRTB) pediu o adiamento por 40 dias do seu próprio projeto
da Rota das Capelas, porque pretende percorrer o trajeto de
bike. O itinerário que pretende estimular o turismo rural envolve igrejas na Água Limpa, Brejinho, Prata, Lagoinha, Ibitu, Três Barras, Cachoeirinha e Adolfo Pinto.

Assembleia de São Paulo aprova suspensão de reintegração
de posse e despejos durante pandemia da Covid-19

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
aprovou na última quarta-fei-

nicas de diagnósticos por imagem e laboratórios de análises
continuaram em funcionamento durante a pandemia de Covid-19 por serem considerados serviços essenciais para

mente, quando chegar a data da
vacinação, sem necessidade de
cadastro prévio. Para as demais
redes - municipal, federal e particular, o cadastro é obrigatório.
A aplicação das doses ocorrerá em parceria com as prefei-

turas, por meios das secretarias
municipais de Saúde. Depois
da confirmação do cadastro, o
profissional deve ficar atento
às regras do município em que
atua para se informar sobre datas e postos de vacinação.

O ACERVO MEMORIAL DO IBITU
A construção de um acervo esportivo no Ibitu foi sugerida
pelo vereador Ricardo Bodinho (PP) à prefeita Paula Lemos
(DEM). O local abrigaria exposição dos troféus conquistados
pelo time de futebol, além dos registros das vitórias obtidas
nas competições disputadas pela agremiação do distrito. Durante muitos anos a equipe foi comandada por Paulo Roberto
da Silva, mais conhecido como Paulão do Ibitu.
PARA COMBATER OS PEÇONHENTOS
Por causa de reclamações de munícipes sobre aparições de
animais peçonhentos, o vereador Juninho Bandeira (PL) pediu que a prefeitura realize um plano de dedetização em bueiros e esgotos em vários bairros.
FUMACÊ NO NOVA AMÉRICA
A execução de serviços de nebulização no bairro Nova América é uma reivindicação do vereador Raphael Silvério (PSDB).
EM TEMPOS DE MUDANÇA NO SECRETARIADO...
...”mais um fiel escudeiro se foi, mais um...”, declama a poética oposição municipal.
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Prefeita anuncia a conquista pela manutenção dos
52 leitos de UTI Covid do Hospital Nossa Senhora
Na última terça-feira (8),
em São Paulo, a prefeita Paula Lemos, junto do deputado
federal, Geninho Zuliani, de
Henrique Prata, gestor do
Hospital do Amor, e do vice-governador, Rodrigo Garcia,
anunciou a conquista pela
manutenção dos 52 leitos de
UTI Covid do Hospital Nossa
Senhora, em Barretos.
O deputado Geninho Zuliani (DEM) comemorou a boa
notícia. “A gente sabe das difi-

culdades que os gestores estão
enfrentando com o aumento
dos custos para manter a saúde
pública. Então, eu agradeço ao
vice-governador Rodrigo Garcia e ao governador João Doria
por estar mais uma vez acudindo nossa região”, afirmou.
O gestor Henrique Prata,
presidente da Fundação Pio
XII, enalteceu o empenho de
Paula Lemos pela manutenção
dos leitos. Ele comentou que é
um alívio para a cidade de Bar-

retos e para toda a região poder
manter o atendimento da UTI
do Hospital Nossa Senhora.
Já a prefeita de Barretos,
Paula Lemos, agradeceu a
todos e ressaltou que “só juntos conseguiremos passar por
essa pandemia. Estamos aqui
lutando pelos leitos, mas é
importante que cada um de
nós façamos a nossa parte. Eu
tenho certeza que, sob a proteção de Deus, venceremos essa
batalha”, pontuou.

Minerva Foods entrega mais de 400 kg de carne
para Serviço de Obras Sociais em Barretos
Ação faz parte de iniciativas realizadas com objetivo de auxiliar
comunidades locais no combate à pandemia do novo coronavírus

A Minerva Foods, líder em
exportação de carne bovina
na América do Sul e uma das
maiores empresas na produção
e comercialização de carne in
natura e seus derivados na região, doou 403,9 kgs de carne bovina para o Serviço de
Obras Sociais, em Barretos.
A nova entrega aconteceu
a partir da unidade local da
Minerva Foods e é continuidade do ciclo de ações iniciadas em 2020, com o objetivo
de mitigar os impactos causados pela COVID-19.
Recentemente, a companhia distribuiu 1.250 cestas
básicas e 1.374 unidades de
álcool em gel 70% nos bairros
Ibirapuera, Santa Cecília, CECAP (Predinhos), Complexo Racibe Rezek, Dom João
Bosco e centro.
DOAÇÕES EM 2020
Em 2020, ao município de
Barretos, a Minerva Foods destinou 1.410 testes (rápidos e
PCR) para diagnóstico da COVID-19 para auxiliar no controle da propagação do vírus na
cidade. A companhia também
contribuiu com diferentes instituições ao doar 30 toneladas

ACIB pede inclusão de comerciários no
plano de vacinação contra a Covid-19

carne bovina; mais de 20 kg em
alimentos, como macarrão e
legumes; 20 mil máscaras; 250
unidades de itens de higiene;
cerca de 7 mil litros de álcool
em gel 70%; 1.500 descartáveis, como embalagens, garfos
e copos; além de 50 toneladas
de carne bovina destinadas ao
SESI Barretos.
As doações dos itens de consumo foram entregues à Prefeitura Municipal de Barretos, à
Secretaria Municipal de Saúde,
Fundação Padre Gabriel, Casa
Transitória André Luiz, Asilo
São José, Santa Casa de Bar-

retos, Centro de Promoção da
Sabedoria, Hospital de Amor
de Barretos, Associação das Auxiliares Missionárias, Hospital
Madre Teresa, Fundação Faculdade Regional de Medicina
(HB), Fundação Casa do Maçom João Baroni, Associação
Protetora da Infância Província
de São Paulo, Centro Assistencial Espírita do Calvário ao Céu,
Lar do Idoso Servas do Senhor,
Prefeitura Municipal de Bebedouro, Sociedade Filantrópica
Hospital José Venâncio, Sociedade Obreiros da Caridade e
Instituto Social do Bem.

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomercio enviaram ofício à prefeita municipal, Paula
Lemos, e ao secretário municipal de Saúde, Kleber Rosa,
solicitando a inclusão dos lojistas, empresários e colaboradores do comércio de Barretos
no plano municipal de vacinação contra a Covid-19.
O pedido desse grupo atende à solicitação do setor, devido
à atuação constante dos envol-

vidos com o público em geral.
A vacinação deve contribuir para a segurança dos
comerciários e do público
em geral e, ao mesmo tempo,
busca fomentar a economia na
cidade, como explica a presidente da associação, Jackelyne Serralvo Rossini.
“A imunização desse segmento da sociedade vai garantir
maior segurança tanto para os
comerciários, quanto para o público que compra no comércio

de Barretos, e ao mesmo tempo, vai dar condições para uma
rotina de trabalho mais intensa,
contribuindo assim para o fortalecimento da economia na cidade, com reflexos para toda a
região”, justificou Rossini.
A presidente da ACIB informou, também, que a associação aguarda uma reunião
com a prefeita Paula Lemos
para discutir mais alternativas
para as condições do trabalho
do comércio em Barretos.
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Hospital de Amor realiza o 2º Leilão Virtual “Direito de Viver” em Barretos
Para continuar recebendo
o apoio da sociedade e arrecadando recursos por meio
de eventos beneficentes durante a pandemia, o Hospital
de Amor realiza, até o próximo domingo, dia 13, o 2º
Leilão Virtual “Direito de
Viver” de Barretos.
Seguindo as recomenda-

ções para se evitar aglomerações, as ações presenciais
- que garantiam mensalmente
cerca de R$ 11 milhões em
doação para a instituição - deram espaço às diversas ações
on-line em prol do HA.
Durante toda a semana, a
equipe da Captação de Recursos estará reunida no IRCAD

América Latina para leiloar,
virtualmente, as cabeças de
gado e prendas arrecadadas
no município e na região.
Para participar, os interessados podem entrar no grupo
do leilão através do WhatsApp (17 98152-2838 /17
98126-1050), fazer o cadastro
e começar com os pré-lances,

até os lances definitivos.
A grande atração desta
edição é a ‘novilha de ouro’
(Senepol 3G): o participante
pode fazer a doação de cotas
(R$ 100,00 cada) para contribuir com a instituição e concorrer ao animal.
De acordo com o gerente
de captação de recursos do

ACIB doa 270 cobertores
para o Fundo Social de Solidariedade
A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) fez uma doação de 270
cobertores, arrecadados pelos
diretores e empresas associadas para o Fundo Social de
Solidariedade.
A presidente do FSS, Letícia Lemos, recebeu a doação
e agradeceu à presidente da
ACIB, Jackelyne Rossini, em
nome de toda a associação.
“Só tenho que agradecer a esse
comprometimento dos empresários da cidade com essa causa tão importante”, comentou.
Entre as empresas que participaram da doação, estão:
A.A. Turismo, Açaí Purim,
Allplant, Botânica e Casa do
EPI, CVC Turismo, Eletro
Frajam, Escritório Central,
Flora Barretos, Localiza, Lojas ED+, Marcão Gás e Água,

HA, Luiz Antônio Zardini, a
expectativa é de que a ação
ultrapasse o valor arrecadado no último leilão realizado
em Barretos, que foi de R$
1.337.605,00.
“O Hospital de Amor, assim como a grande maioria
das instituições e pessoas,
está passando por momentos
difíceis e, para conseguirmos
manter nossas portas abertas
e continuar atendendo com

excelência nossos pacientes,
necessitamos do apoio, dedicação, carinho e generosidade
de todos. Participe e nos ajude”, afirmou.
Os interessados podem
entrar em contato através do
e-mail: leilao@hcancerbarretos.com.br ou telefone (17)
3321-6612. Para contribuir
com o leilão, basta fazer um
PIX colocando a chave: leilao@hcancerbarretos.com.br.

Covid-19: bancários pedem ao
governo prioridade na vacinação

Móveis Petrochi, Multifiltros
APS, OdontoCompany, Óticas Carol (Av.21) Relojoaria

Orient, Restaurante Don Don,
Sr. Embalagens, Tamankin
Calçados e Pereira’s. Além

dessas, outras empresas se
comprometeram a também
colaborar nessa causa.

Poupatempo de Barretos completa sete
Polícia Civil prende 14 pessoas
anos nesta quinta-feira, 10 de junho
durante a operação Luz na Infância 8
Ação, coordenada pelo Governo Federal, foi realizada no Brasil
e em outros cinco países com o objetivo de combater crimes de
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet

Unidade contabiliza mais de 2 milhões
de serviços públicos prestados à população

A Polícia Civil de São
Paulo prendeu 14 pessoas
durante a operação “Luz na
Infância 8”, coordenada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da sua
Secretaria de Operações Integradas (Seopi).
A ação, que é nacional e
ocorreu na última quarta-feira
(9), contou com o cumprimento de ordens judiciais no Brasil
e em mais cinco países, visando
o combate a crimes de abuso e
exploração sexual de crianças e
adolescentes na internet.
No território paulista as
atividades ficaram sob responsabilidade do Departamento
de Polícia Judiciária da Grande São Paulo (Demacro), com
apoio dos policiais civis de cada
cidade em que foram realizados

os trabalhos: Sorocaba, Jundiaí,
São Miguel Arcanjo, Várzea
Paulista, Campinas, Ourinhos,
São José dos Campos, Praia
Grande, Santos, Tatuí, Taubaté,
Santa Rosa de Viterbo, Barra
Bonita, Franca, Boituva, Mogi
das Cruzes, Santo André, Franco da Rocha, Guarulhos e Taboão da Serra.
Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e
apreensão no Estado de São
Paulo, resultando em 11 prisões em flagrante e em 15
apreensões de materiais, como
computadores, celulares, tablets, notebooks, entre outros.
Além do Brasil, a operação nacional resultou no
cumprimento de mandados na
Argentina, Estados Unidos,
Paraguai, Panamá e Equador.

O Poupatempo comemorou nesta quinta-feira, 10 de
junho, sete anos de funcionamento na cidade de Barretos.
Desde que foi inaugurado,
o posto já prestou mais de 2
milhões de serviços públicos
à população.
Para ser atendido presencialmente no Poupatempo é
preciso agendar data e hora
previamente, pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.
Através dos canais digitais
do Poupatempo, também é possível acessar mais de 130 opções de serviços online, como
renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de
IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.
Os serviços digitais podem ser
acessados 24 horas por dia, sete
dias por semana, com segurança e comodidade.
Para minimizar os riscos de
transmissão do coronavírus, o
Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos
sanitários, seguindo as diretrizes do governo de São Paulo,
para garantir a segurança dos
usuários e colaboradores.
Além da obrigatoriedade

“Durante todo o período
de emergência relativo à pandemia da Covid-19, as funcionárias gestantes devem ser
mantidas afastadas do trabalho presencial, podendo fazer
home office caso seja possível
diante da atividade realizada”,
explica a advogada Fernanda
Garcia, do escritório Zürcher.
É o que estabelece a nova
Lei 14.151/21, que determina
o afastamento das empregadas
gestantes do trabalho presen-

cial durante o período de pandemia, sem que haja prejuízo
do recebimento de salário.
A advogada explica que,
“mesmo quando não houver
possibilidade do exercício da
função de maneira remota,
não poderá ocorrer qualquer
tipo de prejuízo e/ou diferenciação no valor do salário
pago à gestante”. Ela destaca,
contudo, que a trabalhadora
deve permanecer à disposição
da empresa contratante para

trabalhar em seu domicílio.
Contudo, Fernanda Garcia
alerta sobre o risco de a legislação aprovada dificultar a
contratação de mulheres.
“Ademais, a forma simplista com que o tema foi
tratado poderá acarretar discriminação no momento da
contratação, especialmente
considerando que não há previsão de término da pandemia
instaurada pelo coronavírus”,
conclui.

Advogada explica como as empresas
devem proceder com as gestantes

do uso de máscaras, medição
de temperatura, higienização das mãos com álcool em
gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade
de atendimento foi reduzida,
priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos,
como a primeira via do RG,
transferência interestadual e
mudança nas características
do veículo, por exemplo.
O Poupatempo de Barretos
fica na Via Conselheiro Antonio
Prado, 1400 - Pedro Cavalini,
junto ao North Shopping, e o
horário de funcionamento é de
segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e sábado, das 9 às 13 horas.

A inclusão da categoria
bancária entre as prioridades
da vacinação contra a Covid-19 foi tema de reunião na
última segunda-feira (7), da
qual participaram as coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários e Bancárias,
Juvandia Moreira, presidente
da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT),
e Ivone Silva, presidente do
Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região,
com representantes do governo federal e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).
“Apresentamos nossos argumentos para que a categoria bancária seja prioritária no
Plano Nacional de Imunização
(PNI). Em todos os decretos
oficiais de antecipação de feriados, de restrição de circulação, as agências bancárias
permaneceram abertas. Atendemos milhões de pessoas
durante a pandemia, para o pagamento do Auxílio Emergencial, de aposentadorias e para
programas de crédito. Bancárias e bancários correram o
risco de serem contagiados e
também de contagiar os clientes”, alertou Juvandia Moreira.
“Trabalhamos em locais
fechados por questões de segurança, com pouca ventilação. As agências são locais
perigosos para a disseminação do vírus da covid-19”,
destacou Ivone Silva.
A reunião também contou
com a participação de Isaac
Menezes Ferreira, presidente
da Fenaban; e Adauto Duarte,
diretor de Relações Trabalhistas da Fenaban. Representando o governo, estavam Bruno

Dalcolmo, secretário de Trabalho do Ministério da Economia; e Bruno Bianco Leal,
secretário especial de Previdência e Trabalho.
MORTALIDADE
No encontro foi destacado
o elevado índice de mortalidade da categoria no período
da pandemia. O setor de atividade financeira, no qual está
incluída a categoria bancária,
registrou aumento de 114,6%
no número de desligamentos
por morte no 1º trimestre de
2021 em relação ao mesmo
período de 2020.
A média nacional desses
desligamentos na comparação
entre os mesmos períodos foi
bem menor, de 71,6%. Em
uma análise dos desligamentos por morte apenas na categoria bancária, a variação no
número de desligamentos por
morte foi de 176,4%.
Os números são do Boletim
Emprego em Pauta, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) de maio de 2021.
“Levamos o pleito ao governo. Os dois secretários
ficaram de apresentar nossa
reivindicação ao Ministério
da Saúde. É importante destacar que já tentamos nos reunir
com o Ministério da Saúde e
até agora não obtivemos resposta. Ficou acertado que a
Contraf-CUT e a Fenaban e
Febraban enviarão um documento conjunto para o Ministério da Saúde com esses
argumentos e com o pedido
de inclusão da categoria como
essencial também no Plano
Nacional de Imunização”,
ressaltou Juvandia Moreira.
(Fonte: Seeb São Paulo)
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Campanha de Conscientização, Prevenção
e Combate aos Incêndios ganha novos
parceiros, entre eles, a Tereos
Lançamento foi realizado em evento on-line
e trará a previsão das áreas suscetíveis aos
incêndios em todo o Estado de São Paulo

A 7ª edição da Campanha
de Conscientização, Prevenção
e Combate aos Incêndios ganha novos parceiros, entre eles
a Tereos, líder na produção de
etanol e açúcar, e chega mais
longe, levando educação, informação e prestação de serviço.
O lançamento aconteceu na
última segunda-feira (7), em
evento on-line, com a participação dos parceiros da campanha que, neste ano, além do
setor privado, tem a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Pelo segundo ano, a Somar
Meteorologia foi contratada
para a confecção diária do “Indicativo de Incêndios”. O indicativo correlaciona as condições
observacionais e de previsão de
chuva em curto e médio prazo,
umidade relativa, balanço hídrico e outras variáveis meteorológicas, apontando, com mais
precisão, as áreas e regiões com
maior potencial de risco de ocorrência e propagação de fogo.
Os mapas serão disponibilizados, diariamente, durante
cinco meses, no hotsite da campanha: www.incendiosprevina.
com.br, e de forma proativa,
nas mídias sociais da ABAG/
RP e dos parceiros para alcançar o público em geral.
Além disso, serão usados
pelas equipes agrícolas e de

prevenção aos incêndios dos
participantes e, por meio da
Secretaria da Agricultura, chegará aos produtores de todo o
Estado, que serão alcançados
via equipes de extensão rural.
Os mapas estarão à disposição de toda a imprensa que
queira utilizar as informações.
A ferramenta para a prevenção
dos incêndios, mais uma vez,
fará parte da previsão do tempo dos telejornais da EPTV,
afiliada da Rede Globo, nas
praças de Ribeirão Preto, São
Carlos (Central) e Campinas,
chegando a 157 cidades.
Segundo Luciene Viegas,
diretora-executiva de jornalismo da EPTV, a parceria iniciada em 2020 foi de muitos
resultados, pois a possibilidade de antecipar o que pode
acontecer para os telespectadores/internautas fez com que
os riscos diminuíssem e, por
isso, foi renovada em 2021.
COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO
Mônika Bergamaschi, presidente do Conselho da ABAG/
RP, e em nome de todos os parceiros, lembra que a campanha
é realizada durante o período
mais seco do ano, quando historicamente a ocorrência de focos de incêndio é maior, sendo
este o momento ideal para disseminar as informações.

Na tarde da última quarta-feira (9), a equipe da Defesa Civil de
Barretos controlou um incêndio de grande proporção em uma
pastagem no bairro Mais Parque. A equipe foi comandada pelo
secretário municipal de Defesa Civil, Elson Santos, e contou com
o trabalho dos bombeiros municipais. O ocorrido foi comunicado à Defesa Civil Estadual. “Solicito à população muita atenção
nessa época de seca, pois um deslize pode gerar um incêndio
de grandes proporções, colocando em risco vidas e patrimônios.
Vamos prevenir desastres desse tipo. Atear fogo em pastagens,
terrenos, entulhos, entre outros, é crime”, frisou o secretário.

“Conscientizar e engajar toda
a sociedade urbana e rural é o
nosso grande objetivo. Este ano
temos a satisfação de ter ao nosso lado, além dos nossos parceiros do setor privado, a Secretaria
Estadual da Agricultura. Com
todos engajados na prevenção
aos incêndios, minimizaremos
os prejuízos ambientais, sociais e
econômicos”, disse.
CRIME
A campanha deve trabalhar fortemente contra os incêndios criminosos que, em
2020, foram causas de grandes e pequenos focos de fogo
ocorridos em todo o Estado de
São Paulo, tanto na zona rural,
quanto na zona urbana.
Para o setor canavieiro, que
predomina na região de Ribeirão Preto, o fogo representou

Gestão Paula Lemos instala tendas e melhora
estrutura para quem aguarda atendimento na UPA
A prefeitura de Barretos, por
meio das secretarias de Saúde e
de Governo e Gestão Estratégica, tem trabalhado e investido
para melhorar a estrutura da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e deixar o local mais
confortável e acolhedor.
Uma das preocupações
de Paula Lemos sempre foi
o modo como os pacientes
e seus familiares aguardam
por atendimento na unidade.
Logo no início do ano, a prefeita solicitou a colocação de
bancos e outras adequações.
Com o agravamento da
pandemia de Covid-19 nos
últimos meses e o aumento
no número de pacientes atendidos, a gestão municipal no-

tou a necessidade de reestruturar ainda mais o espaço.
Foram instaladas tendas
com iluminação, bebedouros
de água, banheiros químicos,
entre outras melhorias, para que
os barretenses possam ser atendidos, durante o dia e à noite,
com mais conforto e segurança.
Essas modificações foram
implantadas sob a coordenação

de Graça Lemos, secretária de
Governo e Gestão Estratégica.
“Nós estamos melhorando a
UPA a cada dia porque nosso
governo está no meio das pessoas. Muitos políticos gerenciam de dentro de um gabinete, mas a Paula e toda a nossa
equipe está sempre na rua e
em contato com as pessoas”,
pontuou a secretária.

prejuízos materiais e ambientais. Prejuízos com a perda
de áreas naturais, que haviam
sido reflorestadas; a queima de
cana antes da hora da colheita, o que diminuiu a qualidade
da matéria-prima, e o fogo em
áreas já colhidas, que inviabilizou a rebrota. Em muitas áreas
foi preciso fazer um novo investimento em plantio.
EXPECTATIVAS
O ano de 2020 foi o segundo com mais focos de incêndios
no Estado de São Paulo, foram
6.123, contra 7.292 de 2010,
atingindo 111.295 hectares.
As previsões não são boas
para 2021 e especialistas apontam que o fenômeno La Niña
deve enfraquecer e se neutralizar durante o outono (abril-junho), o que significa que
todo o período do inverno no
Centro-Sul do Brasil será mais
seco do que o normal, e que as
chuvas da primavera podem
começar mais tarde neste ano.

Parceria do Tiro de Guerra com o
Fundo Social arrecada mais de 4 mil
quilos de alimentos em supermercados
A parceria entre o Fundo
Social de Solidariedade e o
Tiro de Guerra de Barretos
arrecadou 4.200 quilos de alimentos durante uma campanha nos supermercados da cidade nos últimos três sábados.
Além de coletar nos supermercados, os atiradores do
TG também organizaram os
alimentos em cestas básicas e
ajudarão na posterior entrega
às famílias mais carentes.
A presidente do FSS, Letícia Lemos, agradeceu aos
instrutores e aos atiradores do
TG por essa grande campanha.
“Além deles, eu deixo meu
mais profundo agradecimento
aos supermercados participantes e a todos os clientes que

colaboraram. Quero dizer que
esses alimentos serão de muita
valia para quem mais precisa
nesse momento”, comentou.
A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, também agradeceu a todos os envolvidos.
“É nesse momento que vemos
o quanto o barretense é solidário. Muito obrigado”, pontua.

Polícia militar adere à campanha do agasalho
2021 promovida pelo FSS de Barretos

A Polícia Militar formalizou a adesão à Campanha do
Agasalho 2021 promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade
do município de Barretos.
A presidente do Fundo
Social, Letícia Lemos, esteve
presente no Batalhão da PM de
Barretos, onde foi oficializada
a participação na campanha. O
tema deste ano será “Esvazie
os cabides, abra o coração”.
“Os policiais militares, tradicionalmente nesta época do ano,
participam dessa importante arrecadação e este ano não poderia

ser diferente. Devido ao prolongamento da pandemia que assola
o mundo, será ainda mais necessário a população se solidarizar
com os mais carentes”, disse, em
nota, o comando do batalhão.
Serão distribuídas caixas de
coletas com o adesivo da campanha nos principais pontos de
atendimentos ao público, na sede
da prefeitura, nas secretarias municipais, além do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, bem como na própria
sede do Fundo Social, na rua 16
nº 52, entre as avenidas 27 e 29.
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