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NOSSA MISSÃO É EVANGELIZAR - “Maria Marta Teixeira, missionária e secretária geral da Comunidade Canção Nova, 
relata o propósito de uma das mais importantes comunidades religiosas do mundo, com sede no Brasil, e que serve de 
exemplo para todo o mundo.” EDITORIAL - Leia na página 2

“Os Independentes”: 
da grande 

importância histórica, 
do papel turístico 

nacional ao merecido 
reconhecimento 
pelos barretenses

“Mais do que combater 
esse estigma que nada cons-
trói, é preciso agora dar a força 
necessária, dentro dos limites 
da necessária segurança, e fa-
zer seguir a vida econômica de 
todos.” Fauze Daher 

Em um evento na tarde da 
sexta-feira, dia 28, a prefeita Pau-
la Lemos e o secretário estadual 
de Educação, Rossieli Soares, 
anunciaram investimentos do go-
verno paulista em parceria com o 
município. Entre os anúncios está 
a construção de uma nova escola 
estadual no bairro Nadir Kenan, 
que será erguida ao lado do CSU 
(Centro Social Urbano). Também 
já está empenhada a verba para 
a construção da escola estadual 
no bairro Vida Nova. Além das 
duas escolas, foi anunciada a 
ampliação da Cemei Olávio Lo-
pes no Jardim Ibirapuera, com 
investimento de R$ 314 mil. “Com 
essa reforma vamos atender 120 
famílias da nossa cidade”, come-
morou a prefeita. Rossieli garan-
tiu também que a Secretaria Es-
tadual de Educação irá contribuir 
para os reparos nas unidades 
escolares que foram afetadas pe-
las fortes chuvas do início do ano. 
“Contem com a gente”, salientou.
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Caixa libera saques de FGTS para os barretenses 
que sofreram prejuízos com as chuvas

A Caixa Econômica Fede-
ral aprovou a documentação 
enviada pela prefeitura de Página 5

Audiência Pública sobre a 
não realização do Carnaval é 

remarcada para 11 de fevereiro
Alteração da data foi proposta pelo autor do requerimento, vereador Rodrigo Malaman

A Audiência Pública para 
discutir a não realização do 
Carnaval em Barretos em 
2022, devido à pandemia de 
Covid, foi alterada para o dia 
11 de fevereiro, às 19 horas, 
na Câmara Municipal.

A mudança da data foi pro-
posta pelo vereador Rodrigo Ma-
laman (PSDB), autor do requeri-
mento que deu início aos debates 
sobre o tema no Legislativo.

De acordo com o verea-

dor, o objetivo da audiência é 
debater com todas as autori-
dades, entidades e setores en-
volvidos com atividades, fes-
tas e eventos relacionados ao 
Carnaval, sobre os riscos de 
contaminação pelo coronaví-
rus, devido às aglomerações.

Todas as pessoas que re-
ceberam convites e ofícios da 
Câmara para participar dos 
debates serão avisadas da mu-
dança da data.

Missa com Padre Túlio 
Gambarato abre programação 

da Festa de Santa Bakhita

Acontece nesta sexta, dia 
4, às 19 horas, a primeira mis-
sa da programação de festejos 
religiosos em homenagem a 
Santa Josephina Bakhita. Pre-
sidida pelo padre Túlio Gam-
barato, que atualmente é cape-
lão no Hospital de Amor e teve 
passagem pela comunidade da 
Bakhita, a missa acontece na 
Capela instalada no Residen-
cial Minerva, à Rua Francisco 
de Assis Martins, nº 172.

Após a celebração tem iní-
cio a Quermesse, em frente à 
capela, com uma estrutura de 
feira gastronômica coberta 
por tendas e palco de shows. 
A apresentação desta sexta é 
da dupla José & Diogo (foto). 
A Festa de Santa Bakhita con-
tinua pelo final de semana. 
No sábado tem missa com o 

padre Samuel, no domingo 
com o padre Pedro Lopes, 
na segunda com o Padre Iva-
naldo e na terça, dia de Santa 
Josephina Bakhita, a missa 
será presidida pelo bispo dio-
cesano Dom Milton Kenan 
Júnior, sempre iniciando as 
celebrações às 19 horas.

A Quermesse aconte-
ce no sábado, com show de 
Luiz Gustavo & Guilherme, 
no domingo, encerrando a 
Quermesse, acontecem sho-
ws variados. Todos os dias 
haverá a venda de quitutes na 
feira gastronômica, sorteio de 
brindes, brincadeiras e muitos 
prêmios e arrecadações. Toda 
a renda obtida é destinada às 
obras da Capela de Santa Ba-
khita, que neste ano completa 
13 anos de história.

Barretos e liberou a solicita-
ção de saques de FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo de 

Serviço), para os moradores 
que sofreram com o impacto 
das chuvas do dia 6 de janei-
ro. “O trabalhador que teve 
a residência afetada em de-
corrência de desastre natural, 
pode fazer uso de saldo de sua 
conta vinculada de FGTS até 
o limite de R$ 6.220,00 para 
fazer frente às despesas mais 
imediatas de reparação de da-
nos advindos da calamidade”.

Concerto especial marca os 25 anos 
da Orquestra Sinfônica de Barretos

Prefeita Paula faz abertura do ano 
letivo na rede municipal de ensino

Em um encontro on-line 
na última quarta-feira, dia 2, 
a prefeita Paula Lemos abriu 
oficialmente o ano letivo de 
2022 no Sistema Munici-
pal de Ensino de Barretos. O 
evento virtual contou com a 
audiência de mais de 700 pro-
fissionais da Educação.

A prefeita parabenizou a 
todos os profissionais pela de-

dicação durante o ano passado 
e destacou ações positivas de 
seu primeiro ano de mandato, 
como o pagamento do Abo-
no-Fundeb, o investimento de 
25,33% do orçamento muni-
cipal na Educação, a quitação 
em dia das rescisões dos pro-
fissionais REJAES e reformas 
em unidades escolares.

“Sempre com responsabili-

dade, seguiremos com amor à 
educação e valorizando todos os 
profissionais e alunos”, ressaltou.

A secretária municipal de 
Educação, Jéssica Maria dos 
Santos, lembrou ainda da 
utilização desde o primeiro 
bimestre do novo material di-
dático para toda a rede. “Bar-
retos hoje é uma referência 
em educação de qualidade e 
tenho certeza de que, com os 
investimentos que estamos 
fazendo, será ainda mais re-
conhecida”, salientou.
AULAS RETORNAM DIA 9

Os professores retornaram 
nesta quarta-feira, dia 2, e jun-
to com a equipe gestora farão 
o planejamento do ano letivo 
e contribuirão para a organiza-
ção das escolas para receber os 
alunos no dia 9 de fevereiro.

Um concerto mais 
que especial marca-
rá os 25 anos da Or-
questra Sinfônica de 
Barretos. A apresen-
tação será na noite de 
sexta-feira, dia 18 de 
fevereiro, às 20 horas, 
na Catedral do Divino 
Espírito Santo, com 
entrada gratuita. Com 
repertório valorizando 
a música nacional, a 
orquestra promete um 

espetáculo único para marcar o Jubileu de Prata. Por isso, convidou 
Reginaldo Henrique Nascimento para ser o maestro. O músico foi um 
dos primeiros integrantes da orquestra barretense e hoje é o regente da 
centenária Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. “Fico muito honrado 
e feliz porque vi nascer a orquestra barretense ainda em 1997, então 
para mim será um concerto muito emocionante”, comentou Nascimen-
to, que hoje é um dos músicos mais respeitados do país e membro da 
Academia de Música de São Paulo e Academia de Música do Brasil.
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Prefeita e secretário 
estadual Rossieli 
Soares anunciam 

construção de escolas 
e ampliação de Cemei
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

ALTA DO PISO
Paula Lemos (DEM) já pode 

começar a se preocupar sobre 
uma possível crise fiscal. O au-
mento de 33% no piso salarial 
dos professores definido pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
já começou a criar impasse. O 
efeito nas contas será drástico e 
a prefeita terá que pedir um es-
tudo sobre o impacto financeiro.

ESTÁ EXPLICADO
“Não houve criação de car-

gos e sim de funções”, afirmou 
um leitor da coluna a respeito 
da publicação da semana pas-
sada, que dizia sobre a criação 
de 13 cargos. “Tais funções já 
existiam, mas nas administra-
ções anteriores, pagava-se irre-
gularmente”.

MARATONA DO 
PRESIDENCIÁVEL

O presidenciável Sérgio 
Moro (Podemos) encerra mara-
tona de três dias na região que 
começou na segunda (31). Se 
reuniu com líderes evangéli-
cos, partidários e empresários. 
Na quarta (2) foi a Bebedouro e 
se reuniu na CIESP.

CARNAVAL NÃO PODE
Eryck Bretanha resolveu 

atacar de médico e afirmou em 
jornal que “agora não é o mo-
mento apropriado de realizar o 
Carnaval”. O pastor é o mesmo 
que convocou para a manifes-
tação de 7 de setembro com 
pautas conservadoras.

QUAL A DIFERENÇA?
O que chama a atenção 

no discurso de alguns “líderes 
religiosos” é que o momento 
é impróprio para a realização 
do Carnaval. Mas lotar igrejas e 
fazer retiros espirituais em chá-
caras, isso pode.

FUSÃO MARCADA
Está marcado para terça-

-feira (8) no TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) o julgamento da 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

fusão do PSL com o DEM, que 
dará origem à União Brasil 44.

SENADORA NA CHAPA
Caso o STF (Supremo Tri-

bunal Federal) não aceite a 
inconstitucionalidade das fe-
derações pedida pelo PTB, o 
PSDB de João Doria pode ter o 
MDB, com a senadora Simone 
Tebet virando a vice na chapa 
presidencial.

VAI SE IGUALAR
A União Brasil colocará três 

vereadores no mesmo partido: 
Fabrício Lemos, Gabriel Uchida 
e Nestor Leonel. Com isso, o 
PL deixa de ser o partido com 
mais integrantes na Câmara 
que atualmente tem Paulo Cor-
rea, Adilson Bandeira e Adilson 
Ventura.

FAZ O QUE MANDA
Eleito presidente do Sena-

do com apoio do bolsonaris-
mo, o mineiro Rodrigo Pacheco 
(PSD) vai fazer o que Gilberto 
Kassab mandar. No caso, pode 
apoiar a candidatura de Lula 
(PT) com o provável vice, Ge-
raldo Alckmin.

PERGUNTA CHATINHA
Você já sabe quais os verea-

dores da sua cidade que vão 
concorrer a uma vaga na As-
sembleia Legislativa ou Câma-
ra dos Deputados?

Nossa Missão é Evangelizar
Maria Marta Teixeira, missionária e secretária geral da Comunidade Canção Nova, relata o propósito de uma das mais 
importantes comunidades religiosas do mundo, com sede no Brasil, e que serve de exemplo para todo o mundo. Segue.

A Comunidade Canção 
Nova nasceu na Igreja e para 
a Igreja, a partir da Evange-
lii Nuntiandi, uma exortação 
de São Paulo VI, que sempre 
será um documento funda-
mental para a Canção Nova.

Nesta exortação, o Santo 
Padre pede à Igreja que se em-
penhe no anúncio do Evange-
lho de Jesus Cristo ao mundo 
contemporâneo. A partir daí, 
padre Jonas Abib começou a 
promover diversos encontros 
e retiros destinados aos jovens, 
como Maranathá, Catecume-
nato e Experiência de Oração 
no Espírito Santo, na região do 
Vale do Paraíba paulista.

Na festa de Cristo Rei, em 
1977, padre Jonas, movido 
por uma inspiração de Deus, 
se sentiu impulsionado a lan-
çar um desafio aos jovens: 
“Quem quer dar um ano da 
vida pra Deus, para viver em 
comunidade e fazer o que eu 
faço com vocês?” Doze dos 

jovens que o acompanhavam 
aceitaram o desafio e, há 44 
anos, no dia 2 de fevereiro de 
1978, dava-se início à Comu-
nidade Canção Nova.

Em 12 de outubro de 2008, 
a Comunidade Canção Nova 
foi reconhecida pela Santa 
Sé como Associação Inter-
nacional Privada de Fiéis, o 
que atesta sua autenticidade 
cristã-eclesial e confirma sua 
trajetória de comunhão com 
a Igreja Católica. Recebeu o 
Reconhecimento definitivo do 
Pontifício Conselho dos Lei-
gos, em 29 de junho de 2014.

Formada por mulheres e 
homens; jovens e adultos; sol-
teiros, casados e celibatários, 
sacerdotes e diáconos, a Co-
munidade Canção Nova está 
presente em 20 localidades no 
Brasil e no exterior, com Fren-
tes de Missão no Paraguai, na 
Itália, em Portugal, em Roma, 
na África, na França, na Ter-
ra Santa e com imersões nos 

Estados Unidos e na cidade de 
Évora, em Portugal.

Naturalmente, a partir da 
expansão dos encontros de 
evangelização, padre Jonas 
começou sua atuação nos 
meios de comunicação com 
programas em emissoras de 
rádio do Vale do Paraíba e Sul 
de Minas.

Em 1980, era fundada a 
Rádio Canção Nova de Ca-
choeira Paulista (SP), emis-
sora que seria a pioneira nes-
sa evangelização e da qual 
surgiria uma rede de rádios, 
atualmente com 28 emisso-
ras; a TV Canção Nova com 
350 retransmissoras, sinal nas 
parabólicas, nas TVs por assi-
natura e na internet; e o Portal 
Canção Nova.

A Comunidade Canção 
Nova atua também nas áreas da 
educação, da saúde, das artes, 
da cultura e da promoção so-
cial, com o objetivo específico 
de contribuir concretamente na 

transformação do ser humano e 
das estruturas sociais.

Sua finalidade é a forma-
ção de homens novos para 
o Mundo Novo, através da 
evangelização, de modo a 
preparar e apressar a vinda 
gloriosa do Senhor.

“Os Independentes”: da grande 
importância histórica, do papel 
turístico nacional ao merecido 

reconhecimento pelos barretenses
Quem comenta sobre a 

Festa do Peão de Barretos, 
Brasil afora, imagina que é 
um evento de iniciativa e rea-
lização pelo poder público, no 
mínimo em âmbito municipal. 
Maioria não sabe que é de ini-
ciativa total e historicamente 
privada, de um clube de 20 
amigos desde que foi funda-
do, hoje reunindo 100 abne-
gados barretenses.

É um dos raros exemplos 
no País, de sucesso da ini-
ciativa privada, o que mui-
to engrandece, ainda mais, 
esse case de idealismo e tra-
dição que honra a nossa ci-
dade. Diferindo dos padrões 
de eventos semelhantes por 
aí espalhados, em que estão 
envolvidos recursos públicos 
para as suas realizações.

Ao mesmo tempo, conti-
nua sendo uma engrenagem 
para o desenvolvimento tu-
rístico da cidade ao elaborar 
um calendário anual para, 
mês a mês, atingir a meta tão 
procurada ao longo dos anos, 
visando consolidar Barretos, 
permanentemente, como efe-
tiva Estância Turística.

Esse gabarito (Estância) 
sempre foi procurado, dificul-
tado e, somente agora, cedi-
do pelo Governo do Estado, 
devendo ser trabalhado para 
o futuro, como um marco de 
alavancagem. E não há como 
denegar a importância de “Os 
Independentes”.

É preciso sanar no mo-

Dr. Fauze José Daher: Médico e Advogado, ex-vereador 
constituinte de Barretos, ex-secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Esportes

mento, um estigma que é 
cultivado de pechar o valor 
d’Os Independentes, como 
um grupo que pensaria só no 
interesse particular do clube, 
o que nunca foi verdade ou 
real, pelo que repercute ao 
interesse coletivo da cidade 
e do próprio País. São muitos 
barretenses que ganham o ano 
com cada evento da festa.

O brasileiro que não co-
nhece um rodeio norte ame-
ricano, que apesar de feito 
com organização, ordem e 
características de um jogo de 
basquetebol, não tem noção 
da grandeza da festa, alegria 
e emoção, de como o modelo 
brasileiro de rodeio consegue 
ser um espetáculo inigualável.

Pessoalmente, quando 
assumi pastas de Desenvol-
vimento Econômico da cida-
de, nas gestões dos Prefeitos 
Uebe Rezeck e Emanoel, 
sempre consegui municiar 
funções e encargos com figu-
ras do clube, notoriamente a 
do Jerominho Muzetti, ocu-
pando a Secretaria de Turis-
mo, exatamente para mesclar  
valores do clube com a força 
do poder público.

Mais do que combater esse 
estigma que nada constrói, é 
preciso agora dar a força neces-
sária, dentro dos limites da ne-
cessária segurança, e fazer se-
guir a vida econômica de todos.

Outra questão urgente é fa-
zer desaparecer um clima ou 
tendência de rivalidade com o 

trabalho feito em Olímpia, que 
precisa ser reconhecido, valo-
rizado e motivador de se jun-
tar ao nosso tema Country em 
verdadeira somatória, antes 
que competição. Uma caracte-
rística de polos turísticos é am-
pliar atrações para exatamente 
fortalecer os locais como polos 
de desenvolvimento.

Muito mais: fácil agregar 
os valores do que confrontar as 
virtudes de cada um dos trades.

Que se vá adiante, com 
união em torno do que sempre 
foi bom, com a sensatez de ana-
lisar o momento atual podendo, 
ao propor o Carnaval no Par-
que, juntar segurança e retoma-

da da vida econômica que não 
só a cidade precisa como todo o 
nosso Brasil também.

Vida longa a Os Indepen-
dentes!
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A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original.” (Albert Einstein)

Lina Salles Falcão comemorou idade nova na última terça-feira 
(01), abrindo os aniversariantes do mês de fevereiro. Ela ga-

nhou festa com a presença da família, com direito a flores, bolo, 
guaraná e presença do maridão Wladimir Falcão, dos filhos, Fla-
via, Marcio e Mariana, além de genros e netos. O click foi tirado 

em Cabo Frio/RJ, na praia das Conchas. Felicidades Lina!

Na próxima segunda-feira (07), a semana abre cheia de come-
morações em torno de Patrícia Brito. A advogada e funcioná-

ria pública municipal recebe milhares de cumprimentos de 
amigos, familiares e todo o carinho dos filhos Felipe e Fulvi, e 

do namorido Francisco. Felicidades Patty!

A quinta-feira 
(03) foi de 
muitas felicita-
ções e desejos 
de muita saúde 
e realizações 
para Reinaldo 
Costa. O fun-
cionário públi-
co municipal, 
que atua na 
assistência so-
cial e produção 
de eventos, re-
cebeu muitos 
cumprimentos 
de amigos, 
familiares e 
todo o carinho 
do irmão Ri-
cardo e da mãe 
Fátima (foto). 
Felicidades!

A bela Maria Eduarda Neves Martins chegou a maioridade, 
completando seus 18 anos quarta-feira (02). A data foi come-

morada juntamente com seus pais Simoni Neves e Luís Fernan-
do, com o irmão Eduardo, e claro, com seus amigos. Parabéns!

Neste domingo (06), os parabéns é para Adriana Alves Argolo, 
que vira mais uma folhinha no calendário da vida. A oficial 

administrativa da secretaria municipal de saúde, recebeu os 
cumprimentos de amigos, familiares e os paparicos dos filhos 

Lucas e Laura, e do marido Lindomar (foto). Felicidades Dri!

No dia 26 de janeiro teve festa para Rita de Cássia Nogueira de 
Carias, que completou seus 54 anos. Na data especial, ela rece-

beu milhares de cumprimentos de amigos e familiares. Parabéns!
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POLÍTICA PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

PRESIDENTE PEDE TEMPO PARA A PREFEITA
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL) pe-

diu aos colegas vereadores um tempinho até o final do ano 
para avaliação da prefeita Paula Lemos (DEM). Adiantou que 
vai haver várias mudanças na administração e que a chefe do 
Executivo está organizando o seu governo.

FALAR IGUAL VENTO, COMPARA PAÇOCA
“Falar é igual vento. Vai para qualquer lugar”, disse o ve-

reador Paçoca (SD) ao garantir que respeita a bancada da opo-
sição na Câmara. Acrescentou que nem tudo o que a oposição 
fala é correto e certo.

GATO POR LEBRE NA CÂMARA
Não adianta vender gato por lebre. Frase do vereador Ân-

gelo Tegami (PV) na última sessão extraordinária da Câmara 
realizada em janeiro. Ele prometeu fiscalizar a contratação de 
estagiários pela prefeitura.

SENSIBILIDADE E A MEIA-IDADE
O vereador Carlão do Basquete (PSD) destacou a sensibi-

lidade da prefeita Paula Lemos (DEM) para com os servidores 
municipais. Lembrou ainda que ele e o colega Paulo Correa 
(PL) já estão na meia-idade.

TUCANO PEDE RESPEITO DA OPOSIÇÃO
O edil Raphael Silvério (PSDB) pediu respeito aos colegas 

da bancada de oposição. Frisou que a Câmara é composta por 
17 vereadores pensando diferente. E cada um escolhe um lado 
e a forma que quer seguir, concluiu.

ESTELIONATO ELEITORAL, SEGUNDO MALAMAN
De acordo com o vereador Rodrigo Malaman (PSDB), no 

primeiro semestre de 2021, Barretos foi vítima do maior este-
lionato eleitoral de sua história.

TUDO NAS COXAS NO GOVERNO ANTERIOR
Na avaliação do vereador professor Adilson (PL) a admi-

nistração passada fez tudo nas coxas.

NÃO FAZ POLITICAGEM BARATA
O vereador Juninho Bandeira (PL) sustentou que não foi elei-

to para brincar de vereador e nem para fazer politicagem barata.

SÓ FALTOU O PAPAGAIO ENTRAR
Segundo o vereador Ricardo Bodinho (PP) houve concurso 

da prefeitura que aprovou a família inteira. Passou mãe, pai, 
tio, irmã. Só faltou o papagaio entrar, ironizou.

FALTA DE VERDADE E MÁ-FÉ
Para o vereador Chafei Neto (MDB) a verdade deve andar 

ao lado do político. A classe é tão desvalorizada e achincalha-
da pela falta de verdade que muitos transmitem nas informa-
ções, observou. Muitas vezes a falta de verdade vem carregada 
de má-fé para confundir a população, sustentou.

OLIVEIRA DEIXA CLARO SUA POSIÇÃO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) deixou claro que não 

está jogando a população contra os vereadores.

ANOTE NA AGENDA
Câmara Municipal retorna às sessões ordinárias nesta se-

gunda-feira (7), às 19 horas. Na noite de sexta-feira (11), o 
carnaval desafia o bom senso.

Assim como em anos ante-
riores, o vereador e presidente 
da Câmara Municipal de Bar-
retos, Paulo Correa, apresen-
tou requerimento cobrando 
o envio de projeto visando o 
cumprimento do piso salarial 
do magistério em Barretos.

“O piso foi reajustado para 
R$ 3.845,34. Um crescimen-
to de 33,23% comparado ao 
piso de 2020, que era de R$ 
2.886,24”, disse.

Em Barretos o piso foi insti-
tuído no ano de 2012, após luta 
do vereador Paulo Correa que 
desde seu primeiro mandato se 

empenha pelas reivindicações 
da educação de Barretos.

O parlamentar ressalta que 
a valorização dos profissionais 
da educação é um dos requisitos 
para uma educação de qualidade. 
“Em Barretos, desde 2012, ano 
em que o piso foi instituído, a ad-
ministração municipal tem cum-
prido a lei”, disse o vereador.

Ainda no documento encami-
nhado à prefeitura, o vereador co-
bra para que o reajuste de 33,23% 
do Piso Nacional do Magistério 
seja estendido a todos os níveis 
e padrões da tabela do quadro do 
magistério de nosso município.

“Este foi um ano intenso 
de muitas atividades e dedica-
ção dos vereadores e servido-
res da Câmara, que se esfor-
çaram para o andamento das 
ações”, destacou Bodinho.

O vereador e atual 1º se-
cretário da Mesa Diretora co-
locou o seu nome à disposição 

A Câmara Municipal de 
Barretos entregou o título de 
Cidadão Honorário de Barre-
tos ao presidente de coope-
rativa de crédito, Adolfo Ru-
dolfo Freitag, durante sessão 
solene realizada na última ter-
ça-feira, 1º de fevereiro.

A homenagem foi propos-
ta pelo vereador Juninho Ban-
deira por meio de projeto de 
decreto legislativo e aprovado 
por todos os vereadores.

Após receber o título, Adol-
fo Rudolfo anunciou a abertura 
de uma terceira agência da Si-
credi Aliança PR/SP em Barre-
tos, o que deve gerar mais em-
pregos para o município. Hoje 
a cidade tem duas unidades 
da cooperativa de crédito, que 
contam com 40 colaboradores.

A solenidade foi conduzida 
pelo presidente da Câmara, Pau-
lo Correa, e contou com a pre-
sença dos vereadores Juninho 
Bandeira, Prof. Adilson, Carlão 
do Basquete e Dr. Chafei.

Entre as autoridades pre-
sentes estavam a prefeita Pau-
la Lemos; o vice-prefeito, Dr. 
Gustavo Sasdelli; o presidente 
da Associação Os Independen-
tes, Jerônimo Luiz Muzetti; 
o diretor financeiro de Os In-
dependentes, Hussein Gemha 
Junior; o diretor executivo 
da Sicredi Aliança, Fernando 

A cidade de Barretos rece-
be neste sábado, dia 5 de fe-
vereiro, das 8 às 14h30, a II 
Conferência Regional de Pro-
moção da Igualdade Racial. O 
evento terá transmissão on-li-
ne e debaterá o enfrentamento 
ao racismo e outras formas de 
discriminação, como a étnico-
-racial e intolerância religiosa.

O evento é promovido pelo 
COMIR (Conselho Munici-
pal de Igualdade Racial) e pela 
COMPPIR (Coordenação Mu-
nicipal de Políticas de Promoção 

Na última quarta-feira 
(2), mais 3,5 milhões de es-
tudantes da rede estadual de 
São Paulo iniciaram o ano 
letivo de 2022 em cerca de 
5,3 mil escolas. Obrigatório 
desde novembro de 2021, o 
retorno 100 % presencial das 
aulas é embasado na recupe-
ração pedagógica dos estu-
dantes com aval das autori-
dades sanitárias.

Assim como em 2021, as 
aulas presenciais seguirão to-
dos os protocolos de seguran-
ça, como uso de álcool em gel 
e máscaras, aferição de tem-
peratura e higienização cons-
tante dos ambientes e mãos, 
identificação e afastamento 
dos casos e monitoramento de 
seus contactantes.

Neste ano, os responsáveis 
legais pelos estudantes devem 
apresentar o comprovante de 
vacinação completa contra 
Covid-19 do aluno de acordo 
com a resolução que estabele-

ce as normas para a volta às 
aulas na rede estadual.

A entrega do comprovan-
te deve acontecer durante o 2º 
bimestre, entre 25 de abril e 3 
de julho. Esse período é cal-
culado pelo tempo máximo 
que um estudante de 5 anos, 
imunizado com a vacina da 
Pfizer, pode levar para tomar 
as duas doses. Alunos que não 
tomaram a vacina por con-
traindicação médica deverão 
apresentar atestado.

Importante ressaltar que a 
falta de apresentação do com-
provante não impossibilita 
que o estudante frequente a 
escola ou realize matrícula ou 
rematrícula, porém, a situação 
deverá ser regularizada em 
um prazo máximo de 60 dias, 
pelo responsável, sob a pena 
de comunicação imediata ao 
Conselho Tutelar, ao Minis-
tério Público e às autoridades 
sanitárias, para providências 
que couber.

Adolfo Rudolfo Freitag recebe título 
de Cidadão Honorário de Barretos

Homenageado é presidente da Sicredi Aliança PR/SP, que aproveitou 
solenidade para anunciar abertura da terceira agência em Barretos

Barros Fenner;  o secretário 
municipal de Turismo, Cuia-
bano Lima; e a esposa do ho-
menageado, Medi Freitag.

Familiares, amigos e cola-
boradores da Sicredi também 
compareceram à Câmara para 
prestigiar a homenagem.

O HOMENAGEADO
Adolfo Rudolfo Freitag 

nasceu em Marechal Cândi-
do Rondon/PR numa famí-
lia de produtores rurais. Tem 
64 anos, é casado com Medi 
Freitag, pai de três filhos e 
avô de cinco netos. 

Ele é agropecuarista forma-
do em Administração de Em-
presas pela  Faculdade Lute-

rana Rui Barbosa/PR. Iniciou 
a trajetória profissional como 
cooperativista na Cooperativa 
Agrícola Copagril. Trabalhou 
também na prefeitura de Mare-
chal Cândido Rondon/PR e foi 
presidente do Sindicato Rural 
Rondonense.

Adolfo Rudolfo é apoiador 
do desenvolvimento do coo-
perativismo de crédito e um 
dos protagonistas do propó-
sito cooperativista nas comu-
nidades, incentivando sua im-
portância para construir uma 
sociedade mais próspera.

Há 27 anos atua como pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Cooperativa de 

Crédito Sicredi Aliança PR/
SP, representando a coopera-
tiva em inúmeros eventos na-
cionais e internacionais. 

Em 2014 liderou o movi-
mento de expansão da Sicredi 
Aliança para o norte paulista. 
A primeira cidade da região 
escolhida foi Barretos, que 
hoje conta com 2 agências e 
40 colaboradores. 

Durante a sessão solene, 
Adolfo Rodolfo anunciou a 
criação de uma central da coo-
perativa no bairro Marília e a 
abertura da terceira unidade 
na Avenida Professor Roberto 
Frade Monte, próxima ao sho-
pping (antiga sede do Itaú).

Paulo Correa cobra reajuste 
de 33,23% do piso salarial do 

magistério em Barretos

Vereador Ricardo Bodinho 
coloca seu nome à disposição 

para a disputa pela 
presidência da Câmara

Ricardo Bodinho (PP) fez balanço das 
ações do Poder Legislativo no ano de 2021

para a disputa pela presidên-
cia da Câmara.

“Coloco, com serieda-
de e muita responsabilida-
de, o meu nome à disposição 
para disputar à presidência da 
Câmara. Sinto-me prepara-
do para fazer uma disputa de 
alto nível, com discussões no 
campo das ideias e dos proje-
tos, cultivando o respeito e a 
democracia”, disse Bodinho.

“Posso contribuir ainda mais 
com o trabalho que a Mesa Di-
retora vem desenvolvendo. Se 
eu tiver o apoio dos vereadores 
e acharem que eu tenho compe-
tência para a disputa, eu estou à 
disposição”, continuou.

“Já tenho o apoio de seis ve-
readores e até lá buscaremos diá-
logos, isso é o mais importante”, 
complementou o vereador.

Barretos terá II Conferência Regional 
de Promoção da Igualdade Racial

da Igualdade Racial), com apoio 
da Prefeitura de Barretos. O de-
bate servirá para levar recomen-
dações para a V Conferência 
Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial (Conapir), convoca-
da pelo governo federal.

COMO PARTICIPAR?
O evento será realizado 

por meio da plataforma Meet 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. O link de partici-
pação será divulgado até 24 
horas antes na página do Co-
mir no Facebook e também 

no Instagram (@comir26). O 
interessado também pode en-
trar em contato nessas redes 

sociais e informar o e-mail ou 
whatsapp para receber o link 
assim que estiver disponível.

Começou o ano letivo de 2022 
da rede estadual de São Paulo

A entrega do comprovante de vacinação 
deve acontecer entre 25 de abril e 3 de julho
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Em um evento na última 
sexta-feira, dia 28, a prefeita 
Paula Lemos e o secretário es-
tadual de Educação, Rossieli 
Soares, anunciaram investi-
mentos do governo paulista 
em parceria com o município.

Entre os anúncios está a 
construção de uma nova escola 
estadual no bairro Nadir Ke-
nan. A unidade terá capacidade 
para atender até 280 alunos em 
tempo integral e será erguida ao 
lado do CSU (Centro Social Ur-
bano). A unidade contará com 
investimento de R$ 9,5 milhões.

Também já está empenha-
da a verba de R$ 12 milhões 
para a construção da escola 
estadual no bairro Vida Nova. 
Essa unidade será destinada a 
alunos do Ensino Médio e do 
6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental em tempo integral, 
e que contará com estrutura 
moderna, quadra poliesportiva 
e todas as salas climatizadas.

“Essas obras já estão em-
penhadas e agora vamos par-
tir para o processo de licitação 
para contratação da construto-
ra”, cravou Rossieli.

Além das duas escolas, foi 
anunciada a ampliação da Cemei 
Olávio Lopes, no Jardim Ibira-

A Caixa Econômica Federal 
aprovou a documentação envia-
da pela Prefeitura de Barretos e 
liberou a solicitação de saques 
de FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), para os mora-
dores que sofreram com o impac-
to das chuvas do dia 6 de janeiro.

“O trabalhador que teve 
a residência afetada em de-
corrência de desastre natural, 
pode fazer uso de saldo de sua 
conta vinculada de FGTS até 
o limite de R$ 6.220,00 para 
fazer frente às despesas mais 
imediatas de reparação de da-
nos advindos da calamidade”.

O “Saque Calamidade” do 
FGTS deverá ser realizado de 
forma digital, por meio do ca-
nal APP FGTS. O saque digital 
traz comodidade e possibilita 
que o trabalhador tenha acesso 
aos recursos a que tem direito 
sem a necessidade de atendi-

O Savegnago Supermer-
cados está doando o montante 
de R$ 285 mil para 90 entida-
des assistenciais das 17 cida-
des onde a rede está presente, 
incluindo Barretos.

O valor é o resultado do com-
promisso social da campanha de 
final de ano “Um Novo Tempo 
Vai Brilhar”, realizada em 2021. 
A cada 100 cupons depositados 
na promoção, o Savegnago re-
verteu o valor de R$ 3,00 (três 
reais) em doação para essas ins-
tituições. Foram impressos 9,5 
milhões de cupons, o que garan-

tiu a doação de mais de R$ 3 mil 
para cada uma delas.

Em Ribeirão Preto, por ter 
o maior número de lojas, o 
Savegnago contemplou 10 en-
tidades. Já as demais 16 cida-
des onde a rede atua, incluindo 
Barretos, tiveram cinco insti-
tuições beneficiadas em cada.

“Preparamos uma campa-
nha com mais de R$ 2 milhões 
em prêmios para nossos clientes 
que abraçaram a ideia, nos per-
mitindo resultados expressivos 
para, assim, contribuirmos com 
as entidades assistenciais. Estas 

desenvolvem um trabalho de 
fundamental importância nas 
comunidades onde estão inse-
ridas. Temos total consciência 
do nosso compromisso social e 
sempre destinamos em nossas 
campanhas uma parte em bene-
fícios dessas instituições, além 
de outras ações já realizadas 
pelo Grupo. Colaborar com o 
desenvolvimento da sociedade 
é também transformar a cida-
dania”, afirma o presidente da 
rede, Chalim Savegnago.

Na imagem, rede entrega va-
lores às entidades de Barretos.

Estão abertas as inscrições 
para o programa Santander Gra-
duação 2022. A instituição con-
cederá 1,6 mil bolsas, no valor 
de R$ 300 por mês durante um 
ano, para apoiar os estudantes 
no pagamento de mensalidades, 
compra de materiais e apoio em 
alimentação e transporte.

O programa é voltado a es-
tudantes de graduação e pós-
-graduação. Interessados de-
vem se inscrever pelo site do 
Santander Becas até 17 de abril.

O estudante deve ter ex-
celência acadêmica, frequên-
cia na instituição de ensino 
durante todo o programa, do 
início à conclusão, e estar em 
situação de vulnerabilidade 
social. Cabe à instituição do 
participante divulgar o edital 
com os requisitos gerais do 
Santander Graduação.

Prefeita Paula e secretário estadual 
Rossieli Soares anunciam construção 

de escolas e ampliação de Cemei

Caixa Econômica Federal libera 
agendamento de saques de FGTS para 
os barretenses que sofreram prejuízos 

com as chuvas de 6 de janeiro

ÁREAS AFETADAS
AEROPORTO - Avenida Sacadura Cabral
BELA VISTA – Rua Porto Alencastro
BOA VISTA – Avenida 51
CENTRO – Avenidas 19, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41 e 43. Ruas 12, 14,18, 20, 22 e 24.
DERBY CLUBE - Avenida 14 de Julho
HENRIQUETA - Avenida 39
JARDIM ETEMP – Ruas Gerônimo Vicente da Silva e Nicomedes de Oliveira Mafra
JOCKEY CLUBE - Avenidas 63, 67 e Rua 20
SAN DIEGO - Avenida José Arestides Anastácio
SANTA CECILIA – Ruas Ernesto Leonardi e Valdeir Amado Alves
SANTA HELENA – Rua Fernando de Noronha
ZEQUINHA AMÊNDOLA – Ruas Chade Rezeck e José Carlos Esteves

mento presencial. O trabalha-
dor poderá indicar uma conta 
bancária para crédito do valor.

O atendimento à solicitação 
de saque calamidade do traba-
lhador, realizada pelo aplicati-
vo FGTS, ocorrerá em etapas:

- na primeira, serão atendi-
dos os trabalhadores que pos-
suírem endereço qualificado 
nos sistemas da CAIXA com-
patível com a área afetada que 

foi declarada pelo município;
- na segunda, serão atendidos 

os trabalhadores que necessitem 
apresentar à CAIXA comprovan-
te que residem na área atingida 
pelo desastre natural, mediante 
upload do documento que com-
prove o endereço, no APP FGTS.

O prazo para solicitação de 
saque expira em 19 de abril de 
2022, sem previsão legal para 
prorrogação.

Santander concederá 1,6 mil bolsas para 
estudantes de graduação e pós-graduação
Bolsas serão no valor de R$ 3.600 pagos ao longo de um 

ano para auxiliar os estudantes com custos escolares

“O Santander Graduação 
já contemplou mais de 5 mil 
alunos desde 2017. Sabemos 
que a vida do universitário 
não é fácil: são gastos com 
moradia, alimentação, trans-
porte, sem contar materiais 
e a mensalidade em casos de 
universidades particulares. O 
programa é mais do que um 
apoio financeiro, é um grande 
incentivo para que os futuros 

profissionais não abandonem 
suas carreiras”, diz Nicolás 
Vergara, superintendente exe-
cutivo do Santander Universi-
dades no Brasil.

Os selecionados têm até o 
dia 17 de abril para confirmar 
a participação. O resultado 
será divulgado em 23 de maio 
e cada aluno poderá verificar 
o status da bolsa acessando a 
plataforma Becas Santander.

Recursos já estão empenhados no orçamento estadual para novas 
escolas em tempo integral no Vida Nova e no Nadir Kenan

puera, com investimento de R$ 
314 mil. “Com essa reforma va-
mos atender 120 famílias da nos-
sa cidade”, comemorou a prefeita.

Paula Lemos agradeceu ao 
secretário de Educação, afir-
mando que Rossieli tem sido 
um parceiro da cidade e se 
mostrado um gestor compe-
tente e entendedor da impor-
tância da educação.

“Será muito positivo para 
a região do Vida Nova e para 
a região do Nadir Kenan. Um 
bairro novo e um bairro que há 
anos precisava dessa escola ali. 
Então, só tenho que agradecer 
ao Rossieli por essas conquis-
tas para Barretos, ao presidente 

da Câmara, Paulo Correa, aos 
deputados estaduais André do 
Prado e Carlão Pignatari, e ao 
deputado federal, Geninho Zu-
liani, pelo apoio incondicional 
que eles têm nos dado, não so-
mente para conquistas na edu-
cação como em vários outros 
setores da cidade”, completou.

AJUDA ÀS ESCOLAS 
AFETADAS PELA CHUVA

Rossieli garantiu também 
que a Secretaria Estadual de 
Educação irá contribuir para 
os reparos nas unidades esco-
lares que foram afetadas pe-
las fortes chuvas do início do 
ano. “Contem com a gente”, 
salientou o secretário.

Savegnago beneficia 90 entidades 
com campanha de final de ano

Verba arrecadada foi destinada para instituições de 17 cidades

O 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior realizou 
no sábado (29), Operação Di-
reção Segura Integrada, jun-
tamente com o DETRAN. A 
fiscalização tem por objetivo 
prevenir e reduzir acidentes e 
mortes no trânsito, causados 
por motoristas que consumi-
ram álcool.

Foram realizados 02 (dois) 
pontos de bloqueio onde fo-
ram aplicadas 15 (quinze) 
multas e feita recolha de 05 
(cinco) CNHs. O crime de 
embriaguez prevê a pena de 
06 meses a 03 anos de deten-
ção, conforme a “Lei Seca”.

Administrativamente, di-
rigir sob a influência de ál-
cool e/ou recusar-se a soprar 

O 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior 
realizou a Operação Direção Segura Integrada

o bafômetro são considera-
das infrações gravíssimas, 
de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro.

A multa prevista é de R$ 

2.934,70 e, no caso de reinci-
dência no período de 12 me-
ses, a pena será aplicada em 
dobro, ou seja, R$ 5.869,40, 
além da cassação da CNH.
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MELHORA ILUSÓRIA

A taxa média de desemprego 
foi a 11,6% no trimestre encer-
rado em novembro, com recuo 
tanto na comparação com agos-
to (13,1%) como em relação a 
igual período de 2020 (14,4%).

Mas, em boa parte, isso se 
deve à manutenção da informa-
lidade no mercado de trabalho 
brasileiro, que atinge 40,6% 
dos ocupados – ou 38,6 milhões 
de pessoas. Ou seja, trabalho 
precário, com menor proteção. 
E o rendimento é o menor da 
série histórica.

Assim, o país tem agora esti-
mados 12,405 milhões de desem-
pregados, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, divulga-
da na sexta-feira (28) do IBGE. 
São menos de 1,469 milhão em 
três meses (-10,6%) e 2,109 mi-
lhões em um ano (-14,5%).

Ao mesmo tempo, o número 
de ocupados (94,930 milhões) 
cresceu 3,5% e 9,7%, respec-
tivamente. “Esse crescimento 
também já pode estar refletindo 
a sazonalidade dos meses do 
fim de ano, período em que as 
atividades relacionadas princi-
palmente a comércio e serviços 
tendem a aumentar as contra-
tações”, diz a coordenadora 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy. 

Mas o aumento da popula-
ção ocupada se dá, principal-
mente, pelo trabalho informal. 
Por exemplo, em 12 meses o 
emprego no setor privado com 
carteira cresceu 8,4%, com 

mais 2,645 milhões de vagas 
formais. No mesmo período, 
o emprego sem carteira subiu 
duas vezes mais: 18,7%.

Isso significa acréscimo de 
1,919 milhão de pessoas. Já o 
trabalho por conta própria au-
mentou 14,3%, com 3,232 mi-
lhões de autônomos a mais. E o 
trabalho doméstico teve alta de 
22,5%, principalmente o sem 
carteira (25,1%).

SUBUTILIZADOS E 
DESALENTADOS

Ao mesmo tempo, os chama-
dos subutilizados agora somam 
29,094 milhões. Queda de 7,1% 
no trimestre e de 11%% em um 
ano. A taxa de subutilização caiu 
para 25%. Os desalentados são 
4,882 milhões – menos 6,8% e 
14,4%, respectivamente.

Os empregados com cartei-
ra somam 34,224 milhões, 36% 
dos ocupados, quase no mesmo 
nível de um ano atrás (36,5%). 
Os sem carteira (12,179 milhões) 
são 12,8%, mais do que em igual 
período de 2021 (11,8%). E os 
trabalhadores por conta própria 
(25,841 milhões) representam 
27,2%, ante 26,1% há um ano.

Estimado em R$ 2.444, o 
rendimento médio caiu 4,5% no 
trimestre e 11,4% em um ano. 
É o menor rendimento da sé-
rie histórica da Pnad Contínua, 
iniciada em 2012, informa o 
IBGE. A massa de rendimentos 
soma R$ 227,032 bilhões, que-
da de 2,6% em 12 meses. Isso 
equivale a R$ 6 bilhões a menos 
na economia. (FONTE: RBA)

Vagas sem carteira e trabalho 
autônomo sustentam 

emprego e rendimento cai 
ao menor nível histórico

País tem agora 12,4 milhões de desempregados. 
Em 12 meses, massa salarial perde R$ 6 bilhões

Várias escolas de Barretos 
estão com inscrições abertas 
para a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). São vagas 
para os anos iniciais e finais 
do Ensino Fundamental, com 
idade mínima de 15 anos, e 
também para o Ensino Médio, 
com idade mínima de 18 anos. 
As inscrições podem ser fei-
tas na própria escola em que o 
aluno pretende estudar.
QUAIS DOCUMENTOS 

LEVAR?
Uma foto 3x4 e os originais 

e cópias dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, comprovan-
te de endereço, cartão SUS, 
certidão de casamento ou nas-
cimento e histórico ou transfe-
rência escolar. No caso de me-

nores de idade, é preciso levar 
RG e CPF do responsável.

Vagas ensino Fundamental I 
((1º ao 5º ano) ) e Fundamental 
II (6º ao 9º ano): Abavin – tarde 
- Telefone: 3322-9608; Cemeja 
– Tarde - Telefone: 3612-2347; 
Cemeja – Noite - Telefone: 
3612-2347; Apae – Manhã e 
tarde - Telefone: 3321-7810; 
E.M. João Ferreira Lopes (noi-
te) - Telefone: 3612-2317; E.M. 
Dorothóvio do Nascimento 
(noite) - Telefone: 3612-2290; 
E.M. Olga Rachid (noite) . Te-
lefone: 3323612-2341; Escola: 
E.M. Giuseppe Carnímeo – 
noite - Telefone: 3612-2361.

Vagas no Ensino Médio: Es-
cola: E.M. Giuseppe Carnímeo 
– noite: Telefone: 3612-2361.

A Minerva Foods, líder 
em exportação de carne bo-
vina na América do Sul e 
uma das maiores empresas na 
produção e comercialização 
de carne in natura e seus de-
rivados na região, implantou 
uma tecnologia recente para 
automatizar a tipificação de 
carcaças em suas operações, 
que potencializa a capacidade 
e rendimento da produção.

Com o uso de Inteligência 
Artificial, o processo de clas-
sificação é capaz de analisar 
imagens específicas, coletadas 
durante o processo por meio 
de câmeras especiais, instala-
das dentro das unidades pro-
dutivas, e reproduzir em tem-
po real o padrão de corte em 
todas as carcaças trabalhadas, 
de maneira mais ágil e precisa.

Dessa forma, a companhia 
potencializa a padronização 
de tipificação de carcaças, 
além de aumentar a precisão 
dos dados sobre a produção.

“Para calibrar o novo siste-
ma, foram mais de 30 mil ima-

O governo federal acabou 
com a exigência de prova de vida 
presencial para aposentados, 
pensionistas e outros beneficiá-
rios do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social). Agora, o 
procedimento será feito de forma 
automática, por meio do cruza-
mento de informações de bases 
de dados públicas, federais, es-
taduais e municipais. A medida 
atinge 36 milhões de pessoas, de 
acordo com o governo.

A prova de vida é feita uma 
vez por ano por bancos com o 
objetivo de impedir fraudes e 
garantir o pagamento dos bene-
fícios sem interrupções.

A portaria assinada na última 
quarta-feira (2), pelo presidente 
Jair Bolsonaro, traz novas regras 
para que o governo comprove 
que os beneficiários estão vivos, 
sem que eles tenham que com-
parecer aos bancos. A presença 
passa a ser opcional.

Serão consultados, por exem-
plo, registros de vacinação e de 
atendimentos no SUS (Sistema 
Único de Saúde) e sistema de 
passaporte e de trânsito.

Dos 36 milhões que não pre-

INSS acaba com exigência de prova 
de vida presencial. Veja o que muda

cisarão mais se deslocar anual-
mente a uma agência bancária 
para fazer a comprovação, mais 
de 5 milhões têm mais de 80 
anos, de acordo com o governo.

As mudanças já estão valen-
do, mas o INSS terá até 31 de 
dezembro para concluir a imple-
mentação. Até essa data, o blo-
queio de pagamento de benefí-
cios por falta da comprovação de 
vida fica suspenso.

“A partir de agora, a obriga-
ção de fazer a prova de vida é 
do INSS. Se o cidadão renovou 
passaporte, se tirou ou renovou 
carteira de identidade, se votou, 
se fez transferência de imóvel ou 
de veículo, se fez uma operação 
na iniciativa privada, nós vamos 
aceitar isso como prova de vida. 
Faremos uma busca em bases 
dos governos federal, estaduais e 
municipais, e também de entida-
des privadas”, disse José Carlos 
Oliveira, presidente do INSS.

Segundo Oliveira, caso não 
seja encontrada nenhuma movi-
mentação do cidadão ao longo 
do ano, ele será notificado para 
fazer a prova de vida eletronica-
mente.

A vacinação contra a Covid-19 
em Barretos seguiu em ritmo ace-
lerado durante esta semana. Des-
de a segunda-feira até nesta sexta, 
4 de fevereiro, todas as Unidades 
Básicas de Saúde aplicam os imu-
nizantes, das 8 às 13 horas, para 
pessoas com 12 anos ou mais.
QUEM PODE TOMAR?

Estarão sendo aplicadas a 
primeira e a segunda dose para 
pessoas com 12 anos ou mais 
e faltosos; terceira dose em to-

dos que completaram intervalo 
de 4 meses da segunda dose e 
dose adicional Janssen para to-
dos que completaram intervalo 
61 dias da dose única. É im-
portante levar um documento 
com foto, CPF, e caso já tenha 
tomado pelo menos uma dose, 
a carteirinha de vacinação.

CRIANÇADA
A vacinação para todas as 

crianças de 5 a 11 anos contra 
a Covid-19 segue no Centro 

de Vacinação Infantil que foi 
montado na Estação Cultura 
(antiga Estação), nesta sexta 
(4), das 8 às 20 horas, e no 
sábado (5), das 8 às 16 horas.

Os pais ou responsáveis 
devem levar as seguintes do-
cumentações da criança: CPF, 
documento com foto e cartei-
rinha de vacinação de rotina.

O local está todo decora-
do e preparado para atender a 
criançada e conta com espaço 

kids com atividades lúdicas 
onde as crianças aguardam os 
20 minutos necessários após a 
aplicação da vacina.

Barretos recebeu doses pe-
diátricas tanto de Pfizer quanto 
de Coronavac. A Pfizer é auto-
rizada para crianças de 5 a 11 
anos, já a Coronavac crianças 
de 6 anos completos a 11 anos. 
Dúvidas podem ser sanadas 
por meio da Vigilância Epide-
miológica pelo 3612-2450.

Vacinação contra Covid-19 
em Barretos segue a todo vapor

Minerva Foods investe em Inteligência Artificial 
para automatizar classificação de carcaças

Com uso da tecnologia para padronização de corte, Companhia potencializa capacidade de produção

gens avaliadas e classificadas 
manualmente. Com essa tec-
nologia, cada imagem de meia 
carcaça está sendo avaliada e 
classificada, em média, a cada 
0,8 segundos. O investimento 
em I.A. é parte do nosso olhar 
estratégico sobre como a ino-
vação aumenta a nossa produ-
tividade ao mesmo tempo em 
que resulta em produtos com 
qualidade superior. Estamos 
otimizando nossa operação, 
tornando a produção ainda 
mais assertiva e padroniza-
da, desde a escolha de forne-
cedores até o produto final”, 

destaca Sílvio Irizawa, diretor 
industrial da Minerva Foods.

Além da classificação da 
cobertura de gordura nas car-
caças, a tecnologia da Miner-
va Foods disponibiliza infor-
mações sobre falhas manuais, 
de sistema ou equipamento, 
e presença de pontos atípicos 
em cada região de corte.

O mecanismo ainda permi-
te avaliar melhor os padrões 
dos fornecedores da Compa-
nhia, entender o comporta-
mento do gado por região e 
montar indicadores para to-
madas de decisão.

A empresa ainda reuniu 
uma equipe de pesquisadores 
especializados que, em coo-
peração com os profissionais 
da Minerva Foods, criou um 
Termo de Referência Técni-
ca (TRT), que serviu de base 
para o treinamento inicial da 
Inteligência Artificial.

Desenvolvidos em parceira 
com uma startup, a tecnologia 
está sendo implantada, inicial-
mente na unidade de Rolim de 
Moura/RO.  A previsão é que, 
em breve, todas as unidades da 
Minerva Foods já estejam equi-
padas com o novo mecanismo.

Publicado recentemente 
pelo Fórum Econômico Mun-
dial, estudo aponta que os 
danos causados ao meio am-
biente podem provocar uma 
perda de 44% do PIB global 
proveniente das cidades.

Estima-se que, em pouco 
tempo, se nada for feito para re-
verter esse cenário, as interrup-
ções nas atividades econômicas 
acumularão perdas de, aproxi-
madamente, US$ 31 trilhões 
(cerca de R$ 170 trilhões). 

Para Suzette Renault de 
Carvalho, gestora socioam-
biental e coordenadora de co-
municação da Conam – Con-
sultoria em Administração 
Municipal, o estudo evidencia 
a importância dos municípios 
para reverter esse quadro de 
perda da biodiversidade e das 
mudanças climáticas.

“É preciso, cada vez mais, 
adotar políticas públicas que es-
timulem o desenvolvimento sus-
tentável”, diz a coordenadora. 

No Brasil, ela cita como 
bons exemplos o Novo Marco 
do Saneamento (14.026/2020) 
e a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (12.305/2010). 
“São leis que dão diretrizes 
para uma boa gestão do sa-
neamento, para o fortaleci-
mento das cooperativas de 
catadores e para a responsabi-
lidade compartilhada entre a 
administração pública e todos 

os personagens da cadeia pro-
dutiva”, justifica a gestora. 

As práticas responsáveis por 
danos ao meio ambiente interfe-
rem na economia, seja pelos im-
pactos que causam ao ar, à terra 
ou às águas, e algumas delas são 
evidenciadas no estudo do Fó-
rum Econômico Mundial.

A falta de áreas verdes e a 
exponencial emissão de gases 
de efeito estufa nos municí-
pios, por exemplo, provoca o 
aumento das temperaturas e o 
risco de enchentes ou desliza-
mentos nessas regiões.

“As áreas urbanas são res-
ponsáveis por mais de 75% 
das emissões globais de carbo-
no. Ou seja, é urgente diminuir 
a quantidade de gases poluen-
tes despejados no ar. Entre as 
consequências dessa irrespon-
sabilidade estão os recentes 
desastres nos municípios de 
Minas Gerais e Bahia, even-
tos que temos testemunhado 
com uma frequência cada vez 
maior”, lembra Suzette. 

O prejuízo por conta dos 
estragos que a chuva provocou 
aos municípios mineiros foi 
estimado em R$ 400 milhões, 
de acordo com o governador 
Romeu Zema. Já para o esta-
do da Bahia, em nota, o go-
vernador Rui Costa estima um 
investimento superior a R$ 1 
bilhão para socorrer as cidades 
atingidas pelas chuvas.

Danos ambientais 
prejudicam a economia dos 
municípios, aponta estudo

Estão abertas as 
inscrições para a 

Educação de Jovens 
e Adultos (EJA)
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A 1ª ação de vacinação in-
fantil contra a Covid, realiza-
da no último sábado, dia 29, 
foi considerada um sucesso 
pela Secretaria de Saúde. Em 
um único dia foram aplicadas 
160 doses em crianças de 5 a 
11 anos, o que corresponde 
a 30% do público alvo com-
posto por 550 crianças nesta 
faixa etária.

“O primeiro dia de vaci-
nação infantil foi um sucesso, 
demonstrando a conscientiza-

ção dos pais e responsáveis 
sobre a importância da imu-
nização da população, para 
combater a transmissão e os 
sintomas mais graves da Co-
vid”, destacou a responsável 
técnica da Vigilância Epide-
miológica, Joelma da Matta.

Ela ressaltou que a vaci-
nação de crianças em dias e 
horários separados se faz ne-
cessária para maior segurança 
do público infantil, evitando 
erros já que as dosagens da 

vacina pediátrica são diferen-
tes da adulta.

SÁBADO TEM 
VACINAÇÃO

Neste sábado, dia 5, das 8 às 
15 horas, será dada sequência a 
vacinação das crianças de 5 a 
11 anos na ESF 02/USF “Omar 
Pinto Neto”, mesmo local onde 
continua a vacinação dos adul-
tos, de segunda a sexta-feira. 
Nas duas campanhas é neces-
sária apresentação do CPF e 
carteira de vacinação.

Colina foi contemplada no-
vamente no Programa Bolsa 
Trabalho e ampliou de 40 para 
100 vagas o número de pes-
soas que serão beneficiadas.

O Bolsa Trabalho é uma 
iniciativa do Governo do Es-
tado em parceria com a pre-
feitura, por meio da Secreta-
ria de Indústria, Comércio e 
Agricultura.

O programa tem por obje-
tivo proporcionar ocupação, 
qualificação profissional e ren-
da aos cidadãos em situação 
de vulnerabilidade social. O 
beneficiário receberá uma bol-
sa-auxílio de R$ 540,00 por 5 
meses, deverá fazer curso de 
qualificação virtual e trabalhar 
no órgão público por 4 horas 
diárias, 5 dias por semana.

Para participar é neces-
sário ser maior de 18 anos, 
estar desempregado, além de 
ter renda per capita menor do 
que meio salário mínimo. As 
inscrições devem ser feitas até 
o dia 7 de fevereiro, pelo site 
www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O secretário de Indústria e 
Comércio, Renê Sasaki de Sou-
za, informou que caso algum 
interessado necessite de apoio 
para realizar a inscrição deve ir 
até “o Ganha Tempo”, onde re-
ceberá todo suporte necessário.

“É uma excelente oportuni-
dade para as famílias que per-
deram a renda. Além de um au-
xílio financeiro, as pessoas vão 
trabalhar, estudar e se qualificar. 

Para ajudar o produtor rural 
a fazer a transformação digital 
do negócio, o Sebrae-SP está 
com inscrições gratuitas abertas 
para o Programa Agro Sempre 
Digital, que será realizado entre 
os dias 14 e 18 de fevereiro, das 
19 às 21 horas, de forma online. 
A ação é realizada em parceria 
com a Faesp/Senar e Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento.

 O participante aprenderá 
como se destacar nas princi-
pais redes sociais e como ven-
der pelos canais online utili-
zando técnicas de conteúdo, 
fotos e vídeo. Durante o pro-
grama, os produtores poderão 
trocar experiências e tirar dú-
vidas com os consultores de 
agronegócio do Sebrae.

“O produtor e empreende-
dor rural precisam estar cada 
vez mais conectado para en-
frentar os desafios da nossa 
nova realidade. Neste progra-
ma, os participantes vão apren-
der o passo a passo para come-
çar ou melhorar sua atuação 
no modelo de vendas online 
e ter todo o suporte dos espe-
cialistas do Sebrae”, destaca 
Tirso Meirelles, presidente do 
Conselho Deliberativo do Se-

Saúde vacinou 30% das 
crianças em um único dia

Equipe da Unidade de Saúde com munícipes e o personagem Chaves, que distraiu as crianças

A prefeitura de Colômbia, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última terça-feira 
(2), a entrega de 80 “Notebooks Windows 10 Professional” aos professores da rede municipal de ensino do 
município. Foram entregues 80 computadores para os profissionais do magistério, de Ensino Infantil (creche 
e pré-escola) e Ensino Fundamental (Regular, EJA, AEE), sendo 25 máquinas destinadas aos profissionais 
de educação infantil e 55 para o ensino fundamental, EJA e AEE, totalizando as 80 unidades. “Estou e sou 
orgulhoso pelos nossos profissionais da Educação. A compra destes computadores, que foram adquiridos 
com recursos próprios, tem como objetivo aprimorar a ações de ensino, além de contribuir com a formação 
dos nossos educadores e facilitar o trabalho”, comentou o prefeito Júlio César dos Santos, o Tuta.

Sebrae-SP vai ajudar produtor 
rural a avançar na presença digital
 Programa Agro Sempre Digital será realizado em parceria com a Faesp/Senar e 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento; ação ocorre de 14 a 18 de fevereiro

brae-SP e vice-presidente do 
sistema Faesp/Senar-SP.

 De acordo com a pesquisa 
do Sebrae sobre o impacto da 
pandemia nos pequenos negó-
cios, o setor de agronegócio che-
gou a registrar queda de 50% no 
faturamento, em abril de 2020, 
e vem se recuperando desde en-
tão, com o último registro de re-
dução de 8% em comparação a 
uma semana pré-pandemia.

“O agronegócio é um dos 
setores econômicos que pas-
saram por transformações pro-
fundas durante a pandemia. O 
cenário exige novas ferramen-
tas e o programa foi formatado 
de acordo com as principais 
necessidades do produtor ru-
ral. Vamos ensinar, na práti-
ca, como ele pode se destacar 

e vender nos canais online”, 
afirma Wilson Poit, diretor-su-
perintendente do Sebrae-SP.
SOBRE O PROGRAMA

Serão cinco dias de capaci-
tação. O primeiro é dedicado 
às orientações para criação de 
uma conta empresarial no Fa-
cebook e Instagram. O segun-
do dia terá dicas para atrair 
clientes online e fazer anún-
cios nas redes sociais.

A programação inclui técni-
cas de como tirar fotos e produ-
zir vídeos dos produtos; como 
vender online e se destacar em 
marketplaces; e ainda como 
ampliar a presença online do 
seu negócio com dicas para o 
Google Meu Negócio e What-
sApp Business. As inscrições 
são gratuitas. (Foto: Ilustrativa)

Colina é contemplada com 100 
vagas no programa Bolsa Trabalho
Inscrições terminam no próximo dia 7

Renê Sasaki, secretário de Indústria e Comércio, divulgou a 
conquista de mais 100 vagas para o “Bolsa Trabalho”

Servidores do Ganha Tempo estão à disposição para auxiliar nas ins-
crições do programa que terminam na próxima segunda-feira, dia 7

É um grande projeto que vem de 
encontro com os esforços da ad-
ministração municipal em auxi-
liar as famílias nesse momento 
de retomada econômica”, desta-
cou o prefeito Dieb.

Os inscritos têm seis op-
ções de cursos profissionali-
zantes na Univesp (Univer-
sidade Virtual do Estado de 
São Paulo), com duração de 
80 horas: Auxiliar de Con-

trole de Produção e Estoque, 
Gestão Administrativa, Ges-
tão de Pessoas, Organização 
de Eventos, Rotinas/Serviços 
Administrativos e Secretaria-
do/Recepção.

A seleção dos beneficiários é 
realizada pelo governo do Esta-
do, de acordo com os requisitos 
previstos no projeto e  a convo-
cação será feita por meio de pu-
blicação no Diário Oficial.

Prefeitura entregou 80 Notebooks aos 
professores da Rede Municipal de Ensino




