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Iniciada em Barretos campanha
de vacinação do Covid 19

Lançamento da campanha aconteceu no Postão, nesta quinta-feira (21)

Começou nesta quinta-feira, 21 de janeiro, em Barretos,
a Campanha de Vacinação do
Covid 19. A primeira pessoa
a receber a vacina foi a técnica de enfermagem, servidora
mais antiga da rede de saúde de
Barretos, Márcia Alves Canto,
de 56 anos de idade, com 29
anos de atividades no serviço
público, na área de saúde.
Em seguida, o médico da
linha de frente, Uebe Rezeck,
diretor do Hospital São Jorge,
que foi prefeito da cidade por
três mandatos e ex-deputado
estadual, também, por três vezes, recebeu a vacina.
Depois, a enfermeira Luciene Almeida da Silva, 37 anos,
que trabalha na Santa Casa de
Misericórdia há 12 anos, também foi vacinada na sequência.
Segundo o secretário de
Saúde, Kleber Rosa, inicialmente a campanha em Barretos abrange 100% do Sistema
Primário de saúde, unidades
de urgência e emergência, hospital exclusivo para tratamento
do Covid 19 e o Ambulatório
de Doenças infectocontagio-

sas, com vacinação, além das
instituições de longa permanência (Casa André Luiz e
Casa do Oleiro), que serão feitas na próxima segunda-feira,
por opção própria para estabelecimento de suas logísticas.
Nesta primeira etapa Barretos
recebeu 3.200 doses da vacina.
Ao lançar a campanha, a
prefeita Paula Lemos afirmou
que a vacina é um sinal de esperança para as pessoas.
“Vamos seguir em frente com
as ações coordenadas com a saúde, ordem pública e Polícia Militar, contra o Covid em prol da
vida, das pessoas e da nossa economia. A conscientização é a ação
individual e coletiva mais importante que podemos ter e peço a
cada barretense que mantenha as
medidas de distanciamento social”, concluiu a prefeita.
O lançamento aconteceu no
ARE 1 (Ambulatório de Referência de Especialidades), o
Postão, com as participações do
vice-prefeito, Gustavo Sasdelli;
do secretário municipal de Saúde, Kleber Rosa; e o deputado
federal, Geninho Zuliani.

Descontos complementares para
pagamento do IPTU à vista em
Barretos podem chegar a 45%
CORPO DE BOMBEIROS DE BARRETOS RECEBE NOVA VIATURA DE COMBATE A INCÊNDIO - Em ato no Posto
do Corpo de Bombeiros de Barretos, a Prefeita municipal, Paula Lemos, acompanhada do Deputado federal, Geninho Zuliani, entregou uma nova viatura de combate a incêndio, estimada em mais de R$ 800 mil reais. A aquisição
desta viatura aconteceu por meio de emenda do deputado. Segundo o tenente Frank Fernando Andrade, comandante da Unidade, essa viatura é composta com o que existe de mais moderno no mercado no quesito de combate
a incêndio, georeferenciamento e comunicação, o que irá possibilitar um atendimento ainda mais rápido e eficaz em
Barretos e região. Só existem três modelos dessa viatura no estado de São Paulo e uma das cidades contempladas
é Barretos. “Fico muito feliz em fazer a entrega dessa viatura, juntamente com o nosso amigo e deputado federal
Geninho Zuliani. Nosso Corpo de Bombeiros é um motivo de muito orgulho em nosso município, sempre ativo e
colaborativo, assim, temos certeza que o bom trabalho já prestado ficará ainda melhor com esse equipamento tão
moderno”, ressaltou Paula Lemos. A prefeita ainda falou sobre a construção de um novo prédio para a corporação,
com espaço mais amplo e localização mais acessível, o que irá potencializar o atendimento do Corpo de Bombeiros.

Rio das Pedras anuncia reserva de
casas e chalés para fevereiro

A diretoria do Rio das Pedras
Country Club comunica a todos os
associados, que já estão disponíveis,
desde a última quarta-feira, 20 de
janeiro, as locações das CASAS e
CHALÉS para o mês de fevereiro.
Os sócios interessados poderão fazer
suas reservas, mediante pagamento na
secretaria do clube, na rua 16 entre 13
e 15 ou na sede de campo. A diretoria
afirma que “não serão aceitas reservas
por telefone ou qualquer outro meio”.

O pagamento à vista em
cota única do IPTU em Barretos é uma grande vantagem
para o contribuinte, pois pode
chegar a 45% com os descontos complementares.
A garantia é 10% de desconto para todos os imóveis e mais
15% de descontos adimplentes
com o IPTU de anos anteriores.
Os proprietários de imóveis
que aderiram ao desconto complementar na prefeitura poderão
também ter até 20% de descontos complementares, desde que
tenham árvore plantada na calçada, número bem visível no imóvel, caixa de correio instalada,
boa visualização para medição
do hidrômetro e relógio de energia, e lixeira colocada na calçada.
Para quem optar por pagamento parcelado os descontos
também estão previstos em
lei, sendo 5% para adimplentes até a data do vencimento,
e metade do desconto complementar para cada item,

chegando até possíveis 10%
de desconto total. Todos esses
benefícios são garantidos para
quem paga o tributo em dia.
O pagamento em dia do
IPTU é um exemplo social. O
dinheiro investido pelo contribuinte retorna em obras e
serviços públicos para as pessoas. Os carnês já estão sendo entregues pelos Correios,
totalizando 58.694. A estimativa de arrecadação da prefeitura é de R$ 55,5 milhões.
O pagamento do IPTU em
Barretos pode ser feito antecipadamente pelo aplicativo DDA
(Débito Direto Autorizado),
sistema criado pela Febraban e
bancos brasileiros. Além dessas
duas formas também é possível
ter o carnê em mãos dirigindo-se ao Departamento de Receita
da Prefeitura, ou no Serviço do
Poupatempo Municipal, localizado no Shopping de Barretos,
além pode imprimir através do
site: www.barretos.sp.gov.br

Estado alerta
Barretos e
Bebedouro por
capacidade
hospitalar
acima de 80%
A Secretaria de Desenvolvimento Regional tem acompanhado diariamente a evolução
da pandemia no estado e, em
parceria com o Centro de Contingenciamento do Coronavírus, identificou 58 municípios
paulistas que apresentaram, na
média móvel dos últimos sete
dias, capacidade hospitalar acima de 80% de ocupação para
pacientes graves. Nove destes
municípios já alcançaram 100%
de ocupação. Barretos e Bebedouro, ligados à Delegacia
Regional de Saúde 05, apontaram taxas de ocupação de
leitos UTI Covid-19 em 93,16%
no período. O levantamento foi
elaborado com informações e
dados da última quarta-feira
(20). Na última sexta-feira (15),
o secretário Marco Vinholi já
havia alertado 43 cidades que
estavam com a capacidade
hospitalar de leitos de UTI para
Covid-19 acima dos 80% e que
deveriam endurecer as medidas para contenção do vírus. O
alerta foi direcionado, também,
para Barretos e Bebedouro. O
governo do Estado já anunciou
uma possível reclassificação do
Plano SP para esta sexta-feira,
22 de agosto, mesmo com o início da vacinação.
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Editorial

A diplomacia do ataque
e seus efeitos colaterais

Fernando Rizzolo, advogado, jornalista e mestre em Direitos Fundamentais, nos brinda com um belíssimo,
primoroso, eficaz e coerente texto sobre como os efeitos da política mal executada pode prejudicar a vida da população
de um país, principalmente, enfrentando uma pandemia quase que incontrolável em todo o mundo. Segue.
Certa vez, li um provérbio
que dizia: “O general que usa
a diplomacia em vez da espada
poupa mil vidas no campo de
batalha”, e de pronto me lembrei do que estamos passando
no Brasil atualmente diante
dessa pandemia provocada
pelo vírus chamado SARS-CoV-2, ou coronavírus, que
causa a doença Covid-19.
Já perdemos mais de
200.000 pessoas, que foram
mortas pela ineficácia do poder público; mas, o que eu
gostaria de refletir neste texto, é a potencialidade de uma
ideologia e a sua influência na
área diplomática num contexto de saúde pública.
O Brasil, talvez, seja o único país de dimensão continental a ser vítima duplamente,
quer dos efeitos da doença,
quer dos efeitos da irresponsabilidade ideológica recheada
de preconceitos, animosidades, arrogância e paranóia por
parte do governo Bolsonaro.
Senão, vejamos. Em novem-

bro de 2020, um dos filhos do
presidente Bolsonaro criou um
forte atrito com o governo chinês
numa narrativa em que acusava o
perigo de se fazer negócios com
a China na área tecnológica, alegando que o país asiático poderia
nos “espionar” caso optássemos
pela tecnologia 5G.
Na verdade, os atritos começaram na própria campanha à presidência em 2018, do
então deputado Jair Bolsonaro, inspirado e completamente
alinhado às ideias ridículas no
tocante às políticas defendidas pelo presidente Donald
Trump, que hoje, enfim, sabemos que nunca passou de um
extremista perigoso.
Outro protagonista dos
ataques à China foi o ex-ministro da Educação, Abraham
Weintraub, que afirmava na
época que o país asiático se
beneficiaria com a crise da
Covid-19. Além disso, debochou do sotaque chinês, comportamento que a embaixada
chinesa rechaçou e classificou

como “fortemente racista”.
Portanto, poderia aqui me
ater a inúmeros ataques do
governo Bolsonaro não só à
China como a outros países
e órgãos internacionais, sempre achando que o presidente
Donald Trump o apoiaria e
socorreria em momentos de
dificuldade, o que denota forte ingenuidade e falta de visão
política, pois seria possível
prever, sem muito esforço, que
Trump poderia não ser eleito,
o que fatalmente ocorreu.
Internamente houve uma
disputa política com relação à
iniciativa do governador Dória
de negociar com a China para
receber a vacina, o que, na verdade, ocorreu e com êxito.
Contudo, sem insumos,
sem números de vacinas disponíveis, sem um médico sequer à frente do Ministério da
Saúde e com milhares de pessoas morrendo até por falta de
oxigênio, temos a dimensão do
problema que uma diplomacia
“capenga”, promovida pelo

governo federal em todo seu
mandato, foi capaz de fazer.
Isso evidentemente nos
coloca numa situação de vulnerabilidade sanitária, em
que a população mais pobre,
hipossuficiente, sofre com a
falta de leitos, além do desemprego, que já existia bem
antes da pandemia.
Talvez, como diz o ditado
acima mencionado, a espada
vinda de palavras cortantes
está cortando e ceifando vidas
inocentes de pobres, negros,
idosos e profissionais de saúde
que, inadvertidamente, votaram num grupo ideológico para
evitar a volta do PT, como eu
mesmo fiz, mas jamais poderíamos imaginar que a inabilidade diplomática poderia matar
muito mais do que a fome, num
pobre Brasil abandonado.
Afinal, “o general que usa
a diplomacia em vez da espada
poupa mil vidas no campo de
batalha”. Precisamos encontrar
esse tipo de general que não
traz, enfim, “efeito colateral”.

Opinião

A síndrome de Burnout e a atividade física

EXPEDIENTE

Você se sente muito cansado, desanimado, com alterações de sono e de humor?
Talvez você esteja com a Síndrome de Burnout. Mas você
sabe o que é isso, quais as
suas causas, sintomas e tratamento?
A pandemia levou a grande maioria da população ao
chamado Home Office, ou
seja, trabalho de casa. Já ouvi
pessoas comentarem que não
estão trabalhando em casa,
mas sim, morando no trabalho, uma vez que muitas pessoas estão em videochamadas
para reunião uma após a outra, redobrando o seu tempo
destinado ao trabalho.
Com essa alteração na rotina das pessoas, o trabalho
esteve ainda mais presente no
dia de todos nós e esse excesso de trabalho pode ser prejudicial à saúde.
Relacionada ao trabalho,
a Síndrome de Burnout, tam-
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bém conhecida como crise
de esgotamento profissional,
reúne uma série de sintomas
físicos e psicológicos.
Por ser tão recorrente, a
pessoa pode não reconhecê-los em um primeiro momento e acabar se acostumando
com a sensação de cansaço
constante, com a alteração no
humor e nos hábitos de sono.
Também pode ter aumento na
pressão arterial e dores musculares, por exemplo.
O Burnout é o acúmulo de
fatores que levam ao esgotamento. Ao todo são 12 sinais
para essa síndrome que levam
ao colapso físico e mental total.
A síndrome foi classificada como um fenômeno ocupacional pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) em
2019 e acomete com mais frequência alguns grupos profissionais, como médicos, enfermeiros, professores, policiais
e jornalistas, que atuam sob
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pressão e com grandes responsabilidades.
Uma vez identificados os
sintomas, a melhor orientação
é que se busque por especialistas na área, como psicólogos, psicoterapeutas ou médicos. Mudanças nos hábitos de
vida, como na alimentação e
a prática de atividades físicas
são fundamentais para auxiliar a amenizar os sintomas da
síndrome.
A prática regular de atividade física ajuda no tratamento da
síndrome de Burnout. O exercício físico tem demonstrado ser
um excelente coadjuvante na
minimização dos sintomas da
doença, porque diminui a ansiedade, a depressão e melhora
a autoestima do paciente.
O exercício físico previne
uma série de comprometimentos funcionais ligados a
uma hiperativação do sistema nervoso simpático, que
é acionado em situações de
stress (a Síndrome de Burnout
se enquadra aqui).
A saúde mental só tem a
ganhar com a prática de ati-

vidade física, os exercícios
físicos devem ser incluídos
na rotina diária. É importante encontrar o exercício mais
adequado e prazeroso, fazer
da prática da atividade física
uma regularidade e consistência fortalecendo o hábito.
Vamos nos movimentar
fazendo bem ao corpo e também a mente? Escolha uma
atividade física e comece hoje
mesmo.
Thaisa Rodbard Mileo
Mestranda em Educação,
professora da área de
Linguagem Cultural e Corporal, nos cursos de Licenciatura
e Bacharelado em Educação
Física do Centro Universitário
Internacional Uninter

PAINEL
VICE NA LINHA DE FRENTE
A vice-prefeita de Colômbia, Eloisa Prado (Podemos),
está mostrando a que veio. Nos
primeiros 15 dias de governo
esteve na Assembleia Legislativa em São Paulo e conversou
com deputados para destinar
verbas para o município. O prefeito Tuta (PTB) revela que tem
trabalhado lado a lado com sua
vice para fazer a cidade crescer.
PELA VACINA 1
Paçoca (SD) é o único idoso
no parlamento barretense. Aos
61 anos, deve ser um dos primeiros vereadores a serem vacinados contra a Covid-19. Ele ocupa
cadeira na Câmara Municipal
pela terceira vez, onde também
já foi presidente.
PELA VACINA 2
O papa Francisco e o papa
emérito Bento 16 já foram vacinados, estimulando toda Igreja
Católica e religiosos de outras
denominações a se vacinarem.
Por aqui, o bispo diocesano
Dom Milton Kenan Júnior ainda não se pronunciou ou incentivou sobre a vacinação do
povo católico.
A TODO VAPOR 1
O início da vacinação pela
Secretaria de Saúde de Barretos, nesta quinta-feira (21),
garante manchete positiva na
imprensa e alívio real aos riscos
impostos aos profissionais da
linha de frente no atendimento aos doentes de Covid-19.
Nessa primeira etapa, 40% dos
trabalhadores da área devem
ser vacinados.
A TODO VAPOR 2
Prefeita Paula Lemos (DEM)
intensificou as ações de fiscalização nas ruas de Barretos
para fazer cumprir o Plano São
Paulo e evitar a reclassificação
da região. Mesmo assim, a ocupação de UTIs chegou a 73%
nesta quinta-feira (21), reflexo
das comemorações de fim de
ano. Barretos pode regredir de
fase e pode ser reclassificada
nesta sexta-feira (22) para a
fase laranja.
NA LINHA DE FRENTE
Se por um lado a linha de
frente de Bolsonaro tem homens brancos e ricos, por outro, Doria investe nas mulheres
pobres e pretas, totalmente o
oposto. A estratégia do tucano é se viabilizar para a corrida
presidencial de 2022. Nesta
semana, o governador paulista
visitou as principais cidades do
interior para entregar a vacina
Coronavac.
FICHA CORRIDA 1
Vagner Chiapetti, do Republicanos, tem 46 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação
de médico e tem superior com-

pleto. Ele tem um patrimônio
declarado de R$ 512.058,64.
FICHA CORRIDA 2
Raphael Oliveira, do PRTB,
tem 36 anos, é casado, declara
ao TSE a ocupação de advogado e tem superior completo. O
patrimônio declarado é de R$
1.126.943,12.
UMA COISA BIZARRA
Carlão do Basquete (PSD)
classifica como absurdo o
SAAE ter usado os recursos
para pagamento do lixo ao invés de pagar as contas de energia elétrica. “Espero que a prefeita tome um posicionamento
contra essa ‘coisa bizarra’, pois
gerou um endividamento fruto da administração anterior.”
Para o vereador, o SAAE não
deveria ter pago o lixo.
PASSADO É PARA MUSEU
A politicagem vai começar
cedo neste mandato na Câmara Municipal, segundo previsão de Fabrício Lemos (PSL).
“Vereador tem que esquecer o
passado e colaborar com a prefeita que veio para trabalhar.”
Para ele, os colegas não podem
atrapalhar Paula Lemos (DEM).
MUITO CUIDADO
“Peço cuidado aos colegas
nas palavras”. O pedido é do vereador Nestor Leonel (DEM) aos
demais vereadores para não
ofenderem pelo trabalho feito
nas CPIs no mandato passado.
CORTE NA SAÚDE
Governo de São Paulo cortou 12% das verbas destinadas
às Santas Casas. Em Barretos,
a compra de medicamentos e
insumos hospitalares e o pagamento de médicos, enfermeiros,
recepcionistas e serviços de limpeza serão afetados. O corte trará impactos no equilíbrio operacional e na gestão do hospital.
HISTÓRIA DOS PRESIDENTES
De 1964 a 1985 os presidentes do Brasil - apoiados pela
maioria da população e igreja
católica - foram: Castello Branco,
Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Em 2018, foram eleitos
- pelo voto - os reformados capitão Bolsonaro e general Mourão.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado: o presente.” (Augusto Cury)

A jovem Ana Luiza comemorou seus 16 anos
quarta-feira (20), e recebeu as felicitações
dos amigos e familiares, e o carinho mais que especial
ficou por conta de sua mãe Josi Julia. Parabéns!

A quarta-feira (20), Lorena de Macedo Sanssana Gomes Miguel teve motivos de sobra para comemorar. A celebração dos
seus 15 anos e também a aprovação no vestibular do ETEC,
nos cursos de nutrição, meio ambiente e agronomia. O carinho ficou por conta dos pais Otávio e Patrícia, e dos irmãos
Lara, Leonardo, Liane, Cristiane e Rodolpho. Parabéns!

Praia, sol, calor e gente bonita, a combinação perfeita para curtir as férias.
E o passeio fica ainda melhor se for com amigos de verdade. E foi assim que
este grupo formado por Anderson Justo, Ariane Polizelli, Bruno Vieira,
Verônica Maciel, Gustavo Bernardo e Maycon Legri aproveitaram os
locais mais badalados do Errejota, a cidade maravilhosa. Sucesso!

Nasceu na terça-feira (19) às 01h20 da manhã,
pesando 3,670kg, esbanjando saúde e alegria com
sua linda e abençoada chegada ao mundo, a linda
Manoela Beatriz Souza Mazeto. Parabéns para a
mamãe Luana porto e para o papai Vitor Mazeto!

Amanhã, sábado (23), tem parabéns, com saúde e realizações para
Victor de Moura Garcia. O engenheiro civil será muito cumprimentado
por amigos, familiares e receberá todo o carinho da filhota,
Maria Fernanda Zacri Garcia. Felicidades Vitinho! (foto: Júnior Torquato)
Domingo (24) é dia de festa em torno de Claudio
Junior que celebra mais um ano de vida. Sempre
rodeado de amigos, no dia especial não será
diferente, pois receberá bastante carinho deles e
dos familiares. Parabéns!

Parabéns para a Jornalista, Empreendedora e
Maquiadora, Tamires Furniel, que brinda mais um
aniversário amanhã (23), e recebe na data especial,
o carinho de amigos e familiares. Tudo de bom!

Toda linda e charmosa, Vitória Leme, festeja, no
próximo dia 23, mais uma primavera e comemora
com muita alegria e vibrações positivas ao lado da
família, amigos e familiares. Parabéns e felicidades.
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Prefeitura notificará empresa
responsável pelas obras no Recinto

A prefeitura de Barretos
vai notificar a empresa responsável pelas obras de reforma do Recinto Paulo de
Lima Correa, onde a estrutura
de madeira do telhado de uma
das baias desabou no último
sábado (16), local que abriga
a Cavalaria da Polícia Militar,
que foi interditado.
A notificação será feita,
para que a empresa apresente
seu parecer, bem como aponte
uma posição sobre a garantia
da obra, visto que a mesma foi
realizada pela gestão anterior.
Outra medida será a elaboração de um laudo por profissional especializado em cálculo
de estruturas de madeira, para

que se possa ter um diagnóstico
do local e, principalmente, das
outras baias adjacentes que ainda não desabaram, mas foram
interditadas momentaneamente
por apresentarem visualmente
situação semelhante à baia que
desabou.
Segundo informações levantadas pela administração
municipal, na época de sua
execução, na última gestão, a
obra foi gerida pela Secretaria
de Obras apenas até a segunda medição, que totalizou R$
508.064,43 de um total de R$
8.140.033,30. Depois disso,
segundo relatos, a obra foi totalmente gerida pela Secretaria de Planejamento.

“São danos consideráveis, por isso vamos recorrer
a um profissional especializado para fazer este diagnóstico
para haver a possibilidade de
liberação total ou parcial e a
empresa será notificada para
que dê o seu parecer sobre a
execução da reforma do recin-

to”, afirmou o secretário municipal de Obras e Serviços
Urbanos, Reinaldo Garcia.
“Vamos verificar todas as
questões legais e agir dentro
da legalidade para dar segurança às pessoas que utilizam
o Recinto”, afirmou a prefeita
Paula Lemos.

Prefeita Paula Lemos participa de reunião por
videoconferência com representantes da FATEC

A prefeita Paula Lemos e a
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Maria
Adélia Espinha Bueno, além

do diretor de Responsabilidade Social do Hospital de Amor,
Henrique Morais Prata e equipe técnica, participaram de reu-

nião por videoconferência com
dirigentes da FATEC, para viabilizar a unidade para Barretos.
“A região tem uma FATEC
em Bebedouro e sabemos da
importância da FATEC para
Barretos, para tudo que desejamos, pois traz cursos que
vão ao encontro das necessidades de nossa cidade, que
tem uma vocação para área de
saúde”, afirmou Paula Lemos.
A prefeita ressaltou que o
município tem seis cursos pré-aprovados junto a Fundação
Paula Souza, mantenedora da
instituição, que popularmente as
pessoas chamam por FATEC.

“Precisamos fazer reformas
em um espaço para inicialmente começarmos com um
curso, mas queremos resgatar
a FATEC como um todo. Queremos trabalhar pensando nesses seis cursos, que permitirão
aos nossos jovens participar
de cursos que vão melhorar a
questão da empregabilidade da
nossa cidade”, pontuou.
“A prefeitura vai buscar parcerias com a iniciativa privada
neste momento tão difícil para
Barretos. Com este apoio estamos pensando no desenvolvimento de nossa cidade como um
todo”, destacou Paula Lemos.

Vigilância Sanitária interdita estabelecimentos,
festas e eventos no final de Semana
Equipe tem apoio da Ronda e Polícia Militar para cumprimento de suas ações
O final de semana passado foi intenso para a equipe de
trabalho da Vigilância Sanitária de Barretos que, com apoio
da Ronda e da Polícia Militar,
fez o trabalho de fiscalização
para o cumprimento das medidas de prevenção da Covid 19.
O relatório aponta entre os
dias 15 e 17 de janeiro, 252 estabelecimentos inspecionados,
com atendimento a 111 denúncias pela Vigilância, Copom e
Ronda, oito autos de infração,
nove interdições de estabelecimentos, festas e eventos, e
duas apreensões de produtos.
Foram registrados, ainda, 15
estabelecimentos que realizam

shows ao vivo. Num dos casos
mais graves, a equipe flagrou
uma festa onde havia consumo de
bebidas alcoólicas para menores,
que foram encaminhados para a
delegacia e entregues para os pais.
O secretário municipal de
Ordem Pública, Jorge Coutinho, disse que foi um trabalho
intenso com grande mobilização das equipes da Ronda e
apoio da Polícia Militar para
a Vigilância Sanitária poder
cumprir suas ações.
“É preciso que as pessoas
tenham conscientização para
o cumprimento do decreto do
Plano SP. De sábado para domingo foram praticamente 24
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

TRÉGUA ENTRE PREFEITA E CÂMARA
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD), a prefeita
Paula Lemos (DEM) pediu um prazo, uma trégua para todos
os vereadores. Ele afirmou que os edis estão dando o tempo
solicitado, entendendo a situação caótica que se encontra o
município. Frisou que não vai aceitar a falta de pagamento da
prefeitura com o SAAEB.
MAIS APOIO E MENOS COBRANÇAS
Paula Lemos (DEM) precisa muito mais de apoio do que
cobrança, segundo o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). “Ela
não deve se preocupar com as críticas, mas com o legado que
deixará ao completar o mandato”, acrescentou.
TEGAMI DEFENDE AUDITORIA
O vereador Angelo Tegami (PV) defendeu a realização de
uma auditoria para apurar a real situação econômica da prefeitura de Barretos.
POLITICAGEM NO LEGISLATIVO PREOCUPA
A politicagem no legislativo barretense é uma das preocupações do vereador Fabrício Lemos (PSL).
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde
para o biênio 2.020/2.022, foram nomeados pelo, então prefeito, Vagner Chiapetti, conforme decreto publicado no dia
28 de dezembro de 2.020, na Folha de Barretos, órgão oficial
de divulgação da prefeitura. Os dois anos de mandato são
contados a partir de 13 de novembro do ano passado.
KLEBER SUBSTITUI ALEXANDER
O secretário Kleber Rosa assumiu a vaga de titular ocupada
por Alexander Stafy Franco no Conselho Municipal de Saúde.
O decreto assinado pela prefeita Paula Lemos foi publicado na
Folha de Barretos, na edição de terça-feira, 19 de janeiro.
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
O Conselho Municipal de Turismo marcou assembleia geral ordinária para terça-feira (26), às 15 horas, através da plataforma digital Zoon. A convocação é do presidente Vitor Edson Marques Junior.
ASSEMBLEIA DA IGUALDADE RACIAL
O COMIR (Conselho Municipal de Igualdade Racial)
chamou assembleia para o último sábado de janeiro (30), às
10 horas, no CEUS (Centro de Esportes e Artes Unificados)
Eunice Spíndola, no Jardim Universitário.
UMA CONSTITUIÇÃO SEM REMENDOS
O médico Uebe Rezeck defendeu a elaboração “para o
resto da vida” de uma nova Constituição para o Brasil, “que
não precisa ser remendada”.
A DEMORA NOS CORREIOS
A carta foi postada em Colina no dia 15 de dezembro de
2.020 e entregue pelos Correios em Barretos no dia 16 de janeiro de 2.021. Deve ter boas justificativas para a demora.

horas”, afirmou o secretário.
A prefeita Paula Lemos pediu a colaboração para o cumprimento das medidas de prevenção e que o compromisso é
com a vida e com o decreto de
SP, visando manter os empregos

de quem trabalha na legalidade.
“Nosso governo não será
conivente com ilegalidade”,
frisou. Para denúncias sobre o
descumprimento, o barretense
pode fazer denúncias pelo telefone (17) 98122-6175.

Prefeitura intensifica manutenção e
recuperação de estradas rurais
Um intenso trabalho de
manutenção e recuperação de
trecho de estradas rurais, está
sendo realizado pela prefeitura de Barretos, por meio da
Secretaria de Obras. Os serviços visam melhorar o tráfego
para usuários e moradores.
Neste período de chuvas intensas, a equipe da secretaria
vem realizando uma força-tarefa para restaurar o mais rapidamente as principais estradas de
acesso às comunidades rurais
do município. No último sábado (16) foram realizadas visitas técnicas para melhor avaliação nas comunidades do Ibitú,
Contendas, Brejinho e Prata.
O secretário de Obras, Reinaldo Garcia, ressaltou que o
compromisso da gestão é pro-

porcionar uma melhor qualidade das estradas, para assim
permitir uma mobilidade segura para o transporte de pessoas e também do escoamento
de produtos.
Na última semana, diversas intervenções foram realizadas: Jardim Caiçara, Brejinho, estrada de terra que
desagua na rotatória da estrada de acesso ao bairro Vida
Nova e entrada da avenida 43.
“Nossa área rural é muito extensa e sabemos de todos os desafios e estamos empenhados em atender a todas
as comunidades rurais o mais
breve possível, promovendo
acesso e qualidade de vida
para as pessoas”, destacou a
prefeita, Paula Lemos.

BARONESA DA FAVELA É PREMIADA
Com o sugestivo nome de Baronesa da Favela, a vaca de
propriedade de Aristoteles Gois, da Fazenda Favela, foi campeã da raça Guzerá, na Exposição de Animais de Produtos
Derivados de Barretos. O evento foi realizado em abril de
1.958, no Recinto Paulo de Lima Correa.
CIÚMES POLÍTICOS NA CIDADE
A turma da UDN ficou ressentida com as homenagens que
o grupo do PSP prestou ao governador Jânio Quadros. Em
novembro de 1.957, na Câmara Municipal, ele recebeu o título de cidadão benemérito de Barretos. O presidente do legislativo, Dionísio Pereira, rasgou elogios a Jânio.
MÉLEK PEDIU REFORMAS A FIGUEIREDO
O presidente João Figueiredo visitou Barretos no dia 20
de agosto de 1.981. O prefeito Mélek Zaiden Geraige aproveitou a ocasião para pedir o apressamento da reforma tributária e a reforma da ponte sobre o Rio Grande, na divisa entre
Colômbia e Planura. A passagem estava semi-interditada.
A FEDERALIZAÇÃO DA FEB
O prefeito Milton Ferreira pediu a transformação da FEB
(Fundação Educacional de Barretos) em universidade federal. A reivindicação foi entregue ao presidente José Sarney
em 26 de agosto de 1.987. Ele visitou Barretos acompanhado
de cinco ministros, vinte deputados e um senador. Foi recebido pelo governador Orestes Quércia.
BLOQUEIO AO AR NOS CANOS D’ÁGUA
A instalação de dispositivos nos hidrômetros com a intenção de bloquear a passagem de ar foi pedida ao SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos) pelo vereador
Professor Adilson Ventura, em março de 2.015.
EM TEMPOS DE VACINAÇÃO...
... Passa apuros quem tem medo de injeção....

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

COTIDIANO
Prefeitura assina convênios para
entidades prestadoras e serviço social

Valor total anual entre todas as instituições é de R$ 2.858,568

Durante ato na sede da prefeitura, foram assinados convênios entre a prefeitura de
Barretos, por meio do Fundo
de Assistência Municipal de
Assistência Social, para liberação de verbas a nove entidades
prestadoras de serviço social.
Os convênios totalizam
R$ 2.858,568 milhões para o
ano 2021, entre todas as instituições beneficiadas, que
receberão seus valores em 12
parcelas mensais.
A assinatura teve participação da prefeita Paula Lemos;
do deputado federal, Geninho
Zuliani; dos secretários municipais, Renan Paulo Quirino
Lopes (Assistência Social e
Desenvolvimento Humano)
e Graça Lemos (Governo e
Gestão Estratégica); do vice-prefeito, Gustavo Sasdelli;
dos vereadores Gustavo Uchida e Juninho Bandeira; e do

empresário Renato Reis, além
dos representantes das entidades beneficiadas.
Os convênios foram assinados com a ABAVIM (Associação Barretense Vida Nova)
- Proteção Social Especial Média Complexidade, no valor
anual de R$ 142.800; AMA
(Associação dos Amigos do
Autista) - Proteção Social Especial - Média Complexidade
(R$ 155.400); APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) - Proteção Social Especial - Média Complexidade (R$ 276.000); Instituto
Esperança e Vida - Proteção
Social Especial - Média Complexidade CDI – Centro dia do
Idoso (R$ 24.000); Casa André
Luiz - Proteção Social Especial – Alta Complexidade (R$
499.200); Casa do Oleiro Kids Proteção Social Especial – Alta
Complexidade (R$ 398.400);

Casa Abrigo Menino Jesus Proteção Social Especial – Alta
Complexidade (R$ 450.000);
Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá - Proteção Social
Especial – Alta Complexidade
(R$ 417.900); Casa de Convivência Doutor Mariano Dias Proteção Social Especial – Alta
Complexidade (R$ 185.268) e
Vila dos Pobres - Proteção Social Especial – Alta Complexidade (R$ 309.600).
“Fico feliz em assinar os
convênios com as entidades,
que prestam um serviço social tão importante para as
pessoas. Neste momento que
estamos passando por uma situação tão difícil vamos recuperar as finanças da prefeitura
que recebemos tão debilitada
e sempre atender as necessidades das instituições que são
sempre uma prioridade”, afirmou a prefeita Paula Lemos.

Secretaria Municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano abre nova
unidade de atendimento e encaminhamentos

Tendo em vista o necessário acolhimento de
pessoas em situação de rua, a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Desenvolvimento
Humano tem uma nova unidade para atendimento deste segmento da sociedade. A unidade de
atendimento funcionará em sala anexa a administração do Terminal Rodoviário Municipal. A
unidade se faz importante e atenderá essa parcela
da população de forma mais ágil e prática, uma
vez que grande parte dos migrantes e itinerantes
chegam em Barretos pela rodoviária. Além de
encaminhamentos para a rede sócioassistêncial
e Casa de Passagem, a unidade de atendimento
concederá o benefício da passagem para aqueles que desejarem seguir o “trecho”, indo para o
município de seu interesse, de acordo com disponibilidade de passagem. Segundo o secretário de
Assistência Social e Desenvolvimento Humano,
Renan Paulo Quirino Lopes “com essa unidade
poderemos agilizar e humanizar o atendimento,
e muito ainda será feito em benefício da pessoa
que vive em situação de rua”.

Lideranças da Maioria, da Oposição e de 6
siglas farão novo pedido de impeachment
Os líderes afirmam que também defenderão vacina para
todos e renda emergencial como linha de ação frente à crise

As Lideranças da Minoria,
da Oposição e de seis partidos de esquerda na Câmara e
os presidentes nacionais das
legendas anunciaram nesta
quarta-feira (20), em nota,
que protocolaram um novo
pedido de impeachment do
presidente Jair Bolsonaro por
causa da “omissão” e “responsabilidade” do governo na
pandemia. Os líderes afirmam
que também defenderão vacina para todos e renda emer-
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gencial como linha de ação
frente à crise.
Além da Minoria e Oposição, assinam a nota as lideranças e presidentes nacionais de
PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB
e Rede. O comunicado afirma
que a crise no Brasil é marcada
pela incapacidade do governo
em conter a pandemia, a falta
de um plano de vacinação e
a situação econômica e social
piorada pelo fim do auxílio.
Eles anunciaram também
que realizarão na próxima terça-feira (26) um ato no Salão
Verde da Câmara em que pedirão a volta imediata dos trabalhos do Congresso. “O Congresso não pode parar frente

ao agravamento da crise no
país”, disseram no comunicado. Os líderes reforçam ainda
o pedido de instalação de uma
comissão parlamentar mista de
inquérito (CPMI) para investigar o “fiasco” na gestão do
ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, que, segundo eles,
“se omitiu no período mais crítico da saúde brasileira”.
Entre outras deliberações,
as lideranças decidiram enviar uma carta à Embaixada
da China em que pediram uma
reunião extraordinária com o
embaixador na próxima semana para tentar viabilizar os
insumos necessários para o
enfrentamento à covid-19.
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GENINHO DA VACINA

Deputado participa do início
da imunização contra Covid-19
em Olímpia e Barretos

Cidades do interior paulista, como Olímpia e Barretos,
deram início nesta quinta-feira (21), à vacinação de profissionais de saúde contra a
Covid-19, com a participação
do deputado federal, Geninho
Zuliani, do DEM/SP.
As doses de Coronavac foram fabricadas pelo Instituto
Butantan, em parceria com o
laboratório chinês Sinovac e
enviadas pelo governo do Estado de São Paulo.
Em Olímpia, a imunização
começou com profissionais da
Santa Casa de Misericórdia.
Participaram do ato, o prefeito
Fernando Cunha; o vice dele,
Fábio Martinez; o secretário
de Saúde, Marcos Pagliusu; o
provedor da Santa Casa, Luiz
Alberto Zaccarelli; e o presidente da Câmara, Zé Kokão.
Na cidade, a primeira
profissional a ser imunizada
contra a doença foi Quedima
Moraes, técnica de enfermagem que trabalha há 30 anos
na Santa Casa de Olímpia.
Já em Barretos, a vacinação teve início no Postão da
avenida 23 e, em sequência,

na Santa Casa da cidade. Participaram, além de Geninho, a
prefeita Paula Lemos; o vice
dr. Gustavo Sasdelli; e o secretário de Saúde, Kleber Rosa.
A primeira pessoa a ser
imunizada na cidade foi a técnica de enfermagem, Márcia
Alves, que trabalha na rede
municipal de saúde há aproximadamente 30 anos.
GENINHO DA VACINA
Na última terça-feira (19),
em Rio Preto, durante a vacinação de profissionais de
saúde, o governador do estado de São Paulo reconheceu o
empenho de Geninho na aprovação da MP para compra de
vacinas contra a Covid-19.
“A partir de agora, você
será o Geninho Zuliani da vacina, tamanha a importância
do seu trabalho e do que seu
ato vai representar na vida de
milhões de brasileiros, não
só da população do estado de
São Paulo”, afirmou Dória.
RELATORIA
Geninho Zuliani foi nomeado relator da MP 1.003
no mês de outubro de 2020. A
medida provisória previa um

plano global para a aquisição
de vacinas contra o novo coronavírus, além de adesão do
Brasil à Aliança Covax Facility, consórcio internacional
formado por 168 países.
Em seu parecer, o deputado enfatizou a importância
do acesso a um portfólio de
nove vacinas em desenvolvimento, além de outras em
fase de análise.
O substitutivo do parlamentar determinava ainda
que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
concedesse autorização temporária de uso emergencial
para importação, distribuição
e uso de qualquer vacina contra o novo coronavírus, em
cinco dias a partir do pedido,
desde que pelo menos uma
dessas autoridades sanitárias
estrangeiras a tenha aprovado
e autorizado sua utilização.
Fato ocorrido com a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria
com o laboratório chinês Sinovac, que teve seu uso emergencial aprovado no último
domingo pelo órgão sanitário.

A VACINAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA?
Na prática, as vacinas no Brasil já são “obrigatórias”. Em diversos estados e cidades brasileiras, quem
quiser matricular filhos em colégios públicos, por exemplo, precisa mostrar cadernetas de vacinação em
dia. A necessidade de apresentação de caderneta também é obrigatória para quem quer disputar cargos
públicos no Brasil e imunização em dia é “condição necessária” para quem se inscreve no Bolsa Família.
Outro exemplo de “obrigatoriedade” é a vacina de febre amarela. Segundo a OMS, 127 países exigem a
vacinação contra a doença. Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Eles entenderam que
essas medidas são necessárias porque a saúde coletiva não pode ser prejudicada por decisão individual.
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Secretário homologa deliberação do Conselho Estadual da
Educação e determina 1/3 de aulas presenciais obrigatórias
Alunos devem frequentar, no mínimo, 1/3 de aulas presencialmente; demais atividades podem ser mediadas por tecnologia ou não

O secretário Estadual da
Educação, Rossieli Soares, homologou a deliberação do Conselho Estadual da Educação
sobre o retorno das aulas presenciais no Estado de São Paulo.
As orientações, publicadas
na edição de sábado (16) do
Diário Oficial, valem para as
unidades da rede estadual e privada. As orientações também
valem para as escolas da rede
municipal, caso não haja conselho municipal de educação.
“Queremos as escolas abertas com todo o protocolo para

evitar contaminações. Sabemos
que nas escolas o risco de contaminação é baixo, fato comprovado quando nosso monitoramento aponta para nenhuma
transmissão dentro do ambiente
escolar, desde o retorno opcional das atividades em setembro
passado”, destaca o secretário,
Rossieli Soares.
No texto, o conselho delibera sobre a organização dos
calendários escolares e a frequência presencial dos alunos.
A carga horária mínima anual
obrigatória será de 800 horas

para o ensino fundamental e
médio, sendo no mínimo 1/3
dessas horas realizadas de forma presencial.
As demais horas podem
ser cumpridas remotamente,
mediadas ou não por tecnologia. Alunos incluídos em grupos de risco poderão, mediante atestado médico, realizar
seu processo de ensino/aprendizagem exclusivamente por
meios remotos.
Presencialmente ou de forma remota, a frequência mínima dos alunos nas aulas deve

ser de pelo menos 75%.
RETORNO
REGIONALIZADO
O calendário para a volta
às aulas na rede estadual começa no dia 1º de fevereiro e
o retorno ocorrerá de forma
regionalizada, de acordo com
os Departamentos Regionais
da Saúde, obedecendo aos
critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus.
Nas duas primeiras semanas, as escolas receberão até
35% de sua capacidade de
alunos por dia. Após esse período, se uma área estiver nas
fases vermelha ou laranja do
Plano São Paulo, as escolas da
educação básica, que atendem
alunos da educação infantil
até o ensino médio, poderão
receber diariamente até 35%
dos alunos matriculados. Na
fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até 70% dos
estudantes; e na fase verde,
até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos
em todas as fases.
Já as instituições de ensino superior poderão funcionar
na fase amarela com até 35%
das matrículas, e na fase verde, com até 70%. Nas etapas
vermelha e laranja, elas não
estão autorizadas a funcionar.
Cursos superiores específicos

DIA DO APOSENTADO

Sicoob prepara semana com redução na taxa do consignado
Até 26 de janeiro, aposentados do INSS têm acesso a crédito consignado com taxas reduzidas e até 72 parcelas para quitação
O Sicoob - Sistema de Sílvio Reposse Júnior, direCooperativas de Crédito do tor Comercial e de Canais do
Brasil - irá reduzir as taxas do Centro Cooperativo Sicoob
crédito consignado em come- (conjunto das instituições de
moração ao Dia do Aposen- âmbito nacional do sistema),
tado, comemorado em 24 de o objetivo é, além de fomentar
janeiro. A promoção “Dia do a comercialização do crédiAposentado é no Sicoob” co- to consignado na modalidade
meçou na última quarta-feira INSS, prestar uma homena(20), e é válida até a próxima gem aos aposentados pelos
anos de dedicação ao trabalho.
terça-feira, dia 26.
“Ainda mais em um períoDurante este período, o público terá acesso ao crédito com ta- do delicado pelo qual estamos
xas reduzidas, a partir de 0,97% passando, que nossos idosos
a.m. No mercado, esta modali- precisam de crédito a taxas rado as tabelas praticadas fora justa para as pessoas que busdade é encontrada com taxas que ainda mais justas do que o da promoção. Além das taxas cam crédito. Uma das linhas
giram em torno de 1,50% a.m. a praticado no mercado”, diz o mais atrativas, a contratação mais atrativas do sistema é o
1,80% a.m., ou seja, quase o do- executivo.
é simples e o desconto é feito crédito consignado. A contraEstarão à disposição taxas direto no benefício.
bro do que a porcentagem oferetação pode ser feita em uma
promocionais com reduções
cida pelo Sicoob.
As cooperativas financei- das agências do Sicoob, por
De acordo com Francisco de até 21%, quando compa- ras são uma alternativa mais cooperados e não cooperados.

Prazo para empresários se cadastrarem
no Simples Nacional vai até 29 de janeiro

Empresas podem aderir
ao regime tributário com o
objetivo de facilitar os pagamentos e diminuir a burocracia. Porém, especialista em
Direito Tributário explica que
opção não é ideal para todos
Empresas em atividade no
país têm até o dia 29 de janeiro (último dia útil do mês) para
fazer a solicitação de adesão ao
regime tributário Simples Nacional. A solicitação pode ser
realizada pela internet, por meio
do Portal do Simples Nacional.
Empresas que estão em início de atividade têm prazos diferenciados: 180 dias para empresas abertas até 31/12/2020 e
60 dias para empresas abertas a
partir de 01/01/2021. Após esse
prazo, a adesão será possível
somente em janeiro de 2021.
Para ser optante desse regime de tributação, é necessário

que sua empresa se enquadre
nas condições para o Simples
Nacional, que é destinado às
micro e pequenas empresas,
empresas de pequeno porte e
microempresários individuais.
A microempresa deve possuir um faturamento anual de
até R$ 360 mil e a empresa de
pequeno porte de até R$ 4,8 milhões. Também é necessário que
a empresa optante não possua
pendências cadastrais ou fiscais,
nem débitos na Receita Federal.
VANTAGENS
NÃO ATINGEM
TODAS AS EMPRESAS
Com o Simples Nacional,
o empresário tem a oportunidade de pagar oito tributos
(ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, ISS E INSS patronal) de uma única vez, o que
reduz custos e facilita o pagamento das obrigações.

Mas, segundo o advogado especialista em Direito Tributário e
professor do IBET e do Mackenzie, André Félix, dependendo do
faturamento e do segmento que a
empresa atua, a adesão ao Simples Nacional não compensa.
“O maior benefício é sobre
a folha de pagamentos, ao não
precisar recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários,
mas a vantagem depende muito do faturamento da empresa.
Hoje, o Simples Nacional tem
uma série de anexos, conforme
o faturamento, por isso, muitas
vezes compensa mais para as
empresas optarem pelos regimes Lucro Real e Lucro Presumido”, explica Felix.
O professor acredita que os
sistemas tributários disponíveis
aos empresários brasileiros deveriam ser muito mais simplifi-

cados e menos burocráticos.
“Eles deveriam contar com
progressividade do Imposto de
Renda da pessoa jurídica e da
contribuição social sobre o lucro,
além de uma progressividade das
contribuições sobre a folha de
salário, conforme o número de
empregados, ou até com desoneração efetiva sobre a folha de
salários”, explica o advogado.

da área médica têm o retorno
presencial autorizado em todas as fases do Plano.
Para a retomada, a secretaria
adquiriu e distribuiu uma série
de insumos destinados tanto aos
estudantes quanto aos servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil

face shields (protetor facial de
acrílico), 10.740 termômetros a
laser, 10 mil totens de álcool em
gel, 221 mil litros de sabonete
líquido, 78 milhões de copos
descartáveis, 112 mil litros de
álcool em gel, 100 milhões de
rolos de papel toalha e 1,8 milhão de rolos de papel higiênico.

Para metalúrgico, Ford
‘foi desleal com os
trabalhadores’. E outras
empresas podem sair

Diretor do Dieese adverte que acordo
de livre comércio com o México poderá levar
outras montadoras a deixar o Brasil
Durante ato virtual promovido por deputados estaduais paulistas, nesta quarta-feira (20), o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté, Cláudio Batista, o Claudião, afirmou que
a Ford “foi desleal, desrespeitosa e mentirosa com os
trabalhadores”.
Ele se referia ao anúncio,
sem qualquer negociação,
de encerramento das atividades da empresa no Brasil.
Isso compreende as fábricas,
além da do interior paulista,
de Camaçari (BA) e Horizonte (CE).
“É uma catástrofe, principalmente no momento que
nós vivemos“, afirmou Claudião, criticando o governo e a
falta de políticas específicas
para o setor. “Essa questão já
vem no reboque daquilo que
aconteceu na Mercedes. Fechou porque não precisa mais
ter conteúdo nacional para
produzir no Brasil. Para ele,
é momento de reagir “por um
projeto de nação”.
INTERVENÇÃO
DO ESTADO
“Estamos virando um
país de serviços, mas os
serviços estão ligados à indústria”, afirmou ainda o
dirigente, lançando críticas
também ao governo estadual. Segundo ele, o governador João Doria (PSDB)
não quis recebê-los e uma
representante do Executivo
paulista disse que o objetivo
é discutir recolocação e requalificação. “Não precisamos requalificar, precisamos
do emprego, precisamos da
intervenção do Estado”.
Exatamente uma ação do
Estado brasileiro pode afetar
ainda mais o setor e provocar saída de mais empresas,
conforme alertou o diretor
técnico do Dieese, Fausto
Augusto Júnior.
Ele considerou o acordo
de livre comércio com o México o “centro da discussão”,
por prever isenção tarifária e
abolir cotas, além de reduzir
gradualmente uma cláusula
de conteúdo local. Assim, o
México passará a ser “porta
de entrada de veículos” da
Ásia, por exemplo, sem nenhum tipo de nacionalização.

“DESMONTAGEM”
O Brasil, por sua vez, passaria de país produtor para
consumidor, no que o diretor
do Dieese chama de processo
de “desmontagem” do setor.
Segundo ele, montadoras de
origem japonesa e francesa já
discutem o assunto. “Talvez
fique só uma parte das alemãs e das japonesas. As outras empresas tendem a sair”.
No caso específico da
Ford, Fausto estimou que
a perda de empregos pode
chegar de 120 mil a 200 mil,
considerando a cadeia econômica. Número um pouco
superior a estimativa feita há
alguns dias pelo Dieese.
A deputada estadual,
Professora Bebel (PT), reforçou. Segundo ela, não é
uma questão que diz respeito
somente à Ford ou ao Banco
do Brasil, ou aos servidores
públicos.
“É o problema de um modelo de governo. Em vez de
irmos para o caminho da industrialização, estamos indo
para o caminho agrário”.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC (Smabc), Wagner Santana, o Wagnão, o caso Ford
“tem que ser visto como uma
oportunidade para a gente
recolocar o debate sobre a
desindustrialização”.
Ele observou que o país
esboçou uma reação na década passada, chegando a
atingir 8,3 milhões de trabalhadores na manufatura (em
2013), ante 5,4 milhões nos
anos 1990. Mas em 2020
esse número caiu para 7,2
milhões. A indústria representa hoje 11% do PIB, seu
menor nível histórico.
“Existe muito espaço ainda
para a produção industrial, a
produção de bens”, disse Wagnão. “Não temos política industrial ou setorial. Precisamos
de políticas que infelizmente o
Brasil deixou de fazer”.
Ele citou o programa Inovar Auto, que estabelecia produção local para poder importar. “Isso acabou trazendo
para o Brasil 80% das marcas
de automóveis. É o resultado
de uma política que protege a
produção nacional”. (Fonte:
RBA com edições)
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North Shopping Barretos apresenta
lista das homenageadas com o
Troféu Mulher – Edição 2021
O Troféu Mulher North
Shopping Barretos chega em
2021 a sua décima primeira
edição e, desde a sua criação,
tem como objetivo homenagear aquelas que fazem a
diferença em suas áreas, tornando a sociedade melhor e
impactando positivamente a
vida das pessoas.
As homenageadas são escolhidas a partir de uma lista
de três nomes em nove categorias, por meio de uma votação entre os profissionais de
comunicação de Barretos, que
também indicam nomes para
a categoria Revelação.
Neste ano, além do Troféu
Mulher, o North Shopping
Barretos vai entregar, pela
segunda vez, um décimo primeiro troféu à Mulher Lojista,
homenageando uma das empresárias que atuam no empreendimento. As escolhidas
de 2021 são:
Artes & Cultura: Beatriz
Costa Khedi Caiel, Artista
Plástica.
Classes liberais: Denise
Marchi Guedes, Médica ve-

terinária e empresária do Pet
Shop e Clínica Fã do Bicho
Comércio & Empreendedorismo: Paula Cruvinel
Seconelli, Empresária do Salão da Luiza
Comunicação: Adelaide
Lavanini, Jornalista do Grupo
Monteiro de Barros
Comunidade: Ana Maria
Gemha, Decoradora e empresária criadora da marca
Patrão Team, realizadora
da Festa do Polo e Festa do
Patrão, evento este que completa 30 anos em 2021

Educação: Lilian Ponchio
Marchi, Advogada e coordenadora do curso de Direito da
Faculdade Barretos. No ano
de 2020 conquistou seu doutorado em Bioética
Esportes: Fabricia Pereira, Educadora Física, dançarina, capoeirista e professora
da Just Fit
Filantropia: Graça Teixeira
de Rezende Canoas, Presidente
do Grupo Amor Exigente
Saúde: Sabrina Rocha,
Psicóloga em saúde mental
do Centro de Reabilitação

No início do ano, muitas
pessoas que estavam em trabalhos temporários acabaram
não permanecendo na empresa
e precisaram se reinventar para
gerar renda. Uma das formas de
dar a volta por cima é empreender na área que tem mais aptidão ou demanda no mercado.
Fernanda Amaral, interlocutora de empreendedorismo
do Senac Barretos, reforça que
o planejamento é o primeiro
passo para empreender. “Coloque tudo no papel como um
plano de negócios. Assim, você
prevê possíveis erros e problemas e já imagina soluções para
estes casos, antes mesmo que
eles aconteçam”, orienta.
Outra dica importante é
validar a ideia. “Muitas vezes, na empolgação, a pessoa
acredita que aquele projeto é
único e excelente, e isso pode
ser um grande risco. Pergunte
para as pessoas se elas comprariam seu produto ou contratariam seu serviço, envie
questionários, escute os po-

tenciais consumidores. Analisar seu público, o que ele quer
e como quer fará a diferença
no momento da execução”,
explica a especialista.
Acompanhar os concorrentes também é uma maneira
de conhecer o futuro negócio.
“Estude a forma como o concorrente anuncia o produto, o
tipo de conteúdo e como é. Se
possível, compre-o para ter
uma noção do que pode fazer
para se diferenciar e sair na
frente”, salienta.
O Senac Barretos trabalha
o empreendedorismo e a educação para a autonomia em
todos os seus cursos. Entre as
opções com inscrições abertas
e que permitem um início rápido no mercado como autônomo/empreendedor, estão: AutoCAD – professional; Reiki
– níveis 1 e 2; Nutrição Aplicada à Atividade Física; Básico
em Organização de Eventos;
Cuidador Infantil; Contador de
Histórias; Cerimonial e Protocolo para Eventos Públicos

e Corporativos; Gestão de Segurança do Trabalho e Como
Falar em Público.
Para conhecer mais sobre
o portfólio do Senac Barretos
e obter informações sobre inscrições para os cursos, basta
acessar o Portal Senac: www.
sp.senac.br/barretos.

Municipal e Psicóloga Hospital do Amor
Revelação: Letícia Rafaela Alves Pires, Gerente Marketing Grupo Net Barretos
Lojista do Ano: Priscila Narciso, Dona Flor Salão Express
Devido à pandemia do
novo coronavírus, esse ano
o Troféu Mulher North Shopping Barretos acontecerá virtualmente no dia 8 de
março, a partir das 20 horas,
com transmissão pelas redes
sociais do centro de compras
barretense.

Senac Barretos oferece estratégias
para quem quer (ou precisa) empreender

Pesquisa aponta que o riso
é sempre o melhor remédio
Psicóloga analisa as formas de distração que
estão em alta e ressalta ainda como procurar o
verdadeiro bem-estar para conseguir sorrir sempre

Uma pesquisa na Universidade de Loma Linda, na
Califórnia (EUA), afirma que
o riso pode reduzir o risco de
doenças cardíacas.
As pessoas que riram mais
durante o estudo tiveram o risco de problemas cardíacos reduzido significativamente. Dar
boas risadas pode ainda aumentar os níveis de colesterol
bom no sangue, de acordo com
o levantamento. Após um ano,
o grupo que foi estimulado a
gargalhar elevou seus níveis
de HDL, o bom colesterol, em
até 26%. No grupo de controle
o aumento foi de apenas 3%.
Diversas pesquisas também comprovam que quando
uma pessoa ri, o organismo libera endorfina, um hormônio
que age como um “analgésico
natural” e leva a uma sensação de bem-estar e tranquilidade, favorecendo a circulação sanguínea, que pode até
mesmo inibir o estresse.
Com todos esses benefícios, a ação tem uma data própria. O Dia Internacional do
Riso foi celebrado na última
segunda-feira, 18 de janeiro.
A psicóloga Daniela Dias
Barros Schmidt, reforça esses
estudos. “O humor é importante e vai dizer muito dos nossos
comportamentos, da forma
como agimos no mundo. O
riso é uma importante fonte de
bem-estar”, destaca ela.
O último ano, porém, foi
difícil para todos e afetou um
pouco a questão. “Nesse processo de pandemia o nosso humor
ficou extremamente alterado.
Por muitas vezes nós perdemos
a capacidade de sorrir”, relata.
EM ALTA
Nesse contexto, a especialista destaca a importância de
buscar formas para se divertir
e estimular o riso.
Em 2020 novos aplicativos
ganharam força nas redes sociais, como o TikTok e o Reels
do Instagram, e acabaram ajudando a amenizar um pouco o
isolamento social imposto durante um bom período do ano.

“Essas plataformas passaram a ter também esse papel de
servir de alavanca para essa dimensão do sorriso. São formas
como as pessoas tentam encontrar para ter momentos de felicidade, de sorrir frente a todo um
processo desgastante, doentio e
pandêmico como nós estamos
vivendo”, salienta a especialista.
Contudo, a psicóloga ressalta que não se deve focar
apenas nesses meios para se
garantir o riso.
“Essas diversões rápidas
podem fazer parte também,
mas como são voláteis é preciso
buscar algo que seja mais consistente e persistente. Porque é
uma felicidade momentânea e
externa. O mais importante seria nós buscarmos formas de ter
uma felicidade autêntica, que
vem de um movimento interno,
de dentro para fora. Então, esses vídeos e outras formas, momentaneamente, de forma imediata, são interessantes, mas
não para ser algo permanente”.
Ela lembra que o riso é
algo contagiante e que, para
as pessoas estarem com ele
sempre presente, precisam
procurar seu bem-estar.
“Devemos buscar um sentido maior de vida, o que meu
trabalho vai me oferecer, minha família, meu lazer, a minha espiritualidade; pensar sobre o que isso tudo pode gerar
de benefício para esse bem-estar”, analisa Daniela Dias.
A especialista lembra que
esse é o caminho para manter
o bom humor no cotidiano
mesmo estando em casa, longe das baladas e das plataformas, e praticando o distanciamento social necessário nesse
momento pandêmico.
“A minha dica é buscar um
processo de autoconhecimento
em terapias, meditação, ioga e
outras formas para que a gente
encontre meios de ter esses momentos de bem-estar que sejam
mais permanentes e não apenas
por cinco minutos em uma rede
social ou programa de entretenimento”, conclui Daniela Dias.
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Prefeita é empossada como presidente da Junta do Serviço Militar

Paula Lemos assumiu a presidência da Junta de Serviço
Militar. A prefeita é a primeira
mulher a assumir este cargo
na história de Barretos. O ato
foi marcado pela assinatura do
Termo de Posse, que é um cumprimento ao que exige a Lei de
Serviço Militar, datada de 1964,
que determina aos municípios a
instalação e manutenção da estrutura da instituição.
A prefeita Paula Lemos afirmou ser uma felicidade assumir
a presidência da Junta Militar.
“É uma grande honra, principalmente por ser a primeira
mulher a assumir este cargo.
Em nossa gestão a prefeitura
será sempre parceira, inclusive
na realização de campanhas

para o FSS junto com Tiro de
Guerra com seu apoio no seu
trabalho social que também faz
parte da instrução”, enfatizou.
O ato contou com a presença dos servidores municipais
Adriana Furlan (secretária) e
Rodrigo Silva Lopes (auxiliar
secretário), que atuam na sede
da Junta Militar.
Segundo Adriana Furlan, a
instituição faz 4 mil atendimentos por ano entre seus serviços
pertinentes e alista 800 jovens
para seleção de 100 para Tiro
de Guerra de Barretos, que é
comandado por dois militares
(chefe instrutor e instrutor). A
unidade da Junta de Barretos
está localizada na Avenida 21,
1.311 – esquina da Rua 34.

Educação recebe cadastramento para Tereos seleciona candidatos para 600 vagas
vagas no Sistema Municipal de Ensino Vagas são para unidades da empresa em Colina, Guaíra e Pitangueiras
A Secretaria Municipal de
Educação de Barretos informou sobre o atendimento para
demanda de vagas da Educação Infantil, bem como do Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos.
Para crianças de zero a
cinco anos de idade, que estejam fora da rede pública, o
cadastramento para Educação
Infantil – CEMEIs (Centros
Municipais de Educação Infantil), deve ser feito na Secretaria Municipal de Educação, na rua 04, número 510,

entre as avenidas 31 e 33, no
bairro Monte Castelo, no horário das 8 às 14 horas.
Devem ser apresentados os
documentos originais da certidão de nascimento da criança,
RG e CPF da mãe ou responsável legal, endereço e telefone de
contato. Especificamente para
o CEMEI Mãe Comerciária é
necessário apresentar também a
Carteira de Trabalho (original) e
declaração assinada pela empresa (modelo fornecido pela secretaria e disponível na ACIB).
Para o Ensino Fundamental

e EJA, as matrículas e transferências serão realizadas diretamente nas escolas municipais
a partir da próxima segunda-feira, dia 25, das 8 às 16 horas.
Devem ser apresentados
os seguintes documentos: certidão de nascimento, RG e se
tiver o CPF do aluno, declaração de transferência para alunos de outros estados e países,
comprovante de endereço,
carteira de vacinação e cartão
do SUS. Para as matrículas do
EJA é obrigatória a apresentação do CPF do aluno.

A Tereos Açúcar & Energia Brasil,
subsidiária integral do grupo Tereos, segundo maior produtor de açúcar do mundo, está selecionando para a safra 21/22.
São mais de 600 vagas abertas para as
unidades industriais localizadas em Colina, Guaíra e Pitangueiras, no interior de
São Paulo. Os interessados devem enviar
o currículo para o e-mail recrutamento.saojose.br@tereos.com, até o dia 15/02. As
oportunidades na área industrial são para
os cargos: analista de laboratório, operador de extração, operador de utilidades, operador
de produção de açúcar e mecânico industrial. Já na área agrícola, a seleção engloba vagas
para tratorista, motorista, operador de colhedora, mecânico e eletricista. Os interessados
devem residir ou ter disponibilidade de mudança para as cidades de Colina, Barretos,
Guaíra, Jaborandi, Pitangueiras, Ibitiuva e Bebedouro.

