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Vacinação infantil começa na
próxima segunda-feira em Barretos
Estudantes
podem fazer o
cadastro para
transporte
universitário
Desde a última segunda-feira,
dia 17, os estudantes barretenses
podem realizar o cadastramento para transporte universitário
2022. Os interessados deverão
dirigir-se ao Setor de Transporte
Escolar e Universitário, localizado no Cemup, na Avenida 3,
nº 1280, entre as ruas 30x32. O
atendimento será das 8h às 16h.
É necessário levar duas fotos
3x4 e cópias do RG, CPF, comprovante de matrícula e comprovante de residência. Estão disponíveis viagens para Bebedouro,
São José do Rio Preto e Ribeirão
Preto no período noturno e no
período da manhã somente para
São José do Rio Preto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3612-2264 ou
(17) 3612-2263.

ACIB busca melhorias para
segurança no comércio
A presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, e integrantes da diretoria da Associação
Comercial e Industrial de Barretos, se reuniram na última
terça-feira(18) para uma reunião com o vereador Nestor
Leonel, a pedido do próprio
vereador, para abordar aspectos relacionados à segurança
do comércio em geral.
Segundo Jackelyne, durante a reunião foi solicitado o
envio de um ofício à prefeitura
de Barretos solicitando melhorias na iluminação e reforço da
segurança com intensificação
nas ações de policiamento.
Durante a reunião também
foi discutida a criação de projetos com monitoramento nas
lojas com câmeras em postos

estratégicos, tendo como contrapartida desconto anual de IPTU.
Jackelyne Rossini explicou
que a segurança é ponto de
grande preocupação em todo
o comércio e que, atualmente,
o trabalho de monitoramento e
policiamento é realizado pelo
poder público municipal.
“Antigamente
existiam
câmeras no centro da cidade,
mas os custos de manutenção
eram inviáveis para a associação e, por esse motivo, o
trabalho foi repassado para a
prefeitura da cidade. Sabemos
que já existe um projeto da
prefeitura para que a cidade
seja monitorada, algo que terá
todo apoio da ACIB para que
seja implantado”, disse a presidente da ACIB.

Ministério do Turismo vai investir
R$ 3,3 milhões em obras de
infraestrutura turística em Barretos

“Desendivida”:
Santander
abrirá agências
neste sábado

Sem negociar com o movimento sindical, o Santander abrirá suas 3 mil agências, em todo o Brasil, neste
sábado, 22 de janeiro, das 10
às 14 horas, por conta do lançamento da campanha “Desendivida”. A iniciativa foi
anunciada no domingo (16),
durante o programa Fantástico, da Rede Globo, pegando
trabalhadores de surpresa.
Barretos vai receber investimentos do governo federal, por meio do Ministério do Turismo,
para melhorias em infraestrutura turística. Os recursos de mais de R$ 3,3 milhões serão destinados
para a remodelação da Avenida João Batista da Rocha, que dá acesso à praça da Casa de Oração
e à rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Entre as intervenções a serem feitas na Avenida João
Batista da Rocha estão pavimentação, recape, drenagem e outras ações complementares para remodelação da via. Na foto, o secretário municipal de Turismo, Cuiabano Lima, quando recebeu a confirmação da verba por parte do ministro Gilson Machado Neto.
Página 5

Prazo para solicitar parcelamento de dívidas com
o município em até 12 vezes vai até 31 de janeiro
No momento em que a ACIB, por meio de sua assessoria, divulgou a notícia sobre a reunião para abordar aspectos relacionados à segurança do comércio em geral, circulava pelas redes
sociais de grupos e do jornal O Povo, de Barretos, informações
preliminares sobre o andamento de uma suspeita de tentativa de
assalto no centro de Barretos, mais precisamente na empresa
Óticas Diniz, localizada na esquina da rua 20 com avenida 21,
calçadão, no centro da cidade, a menos de 50 metros da sede da
ACIB. Dois indivíduos suspeitos, que poderiam estar acompanhados de duas mulheres, estavam sendo procurados, inclusive
com detalhes de vestimentas e tatuagens pelo corpo, conforme
observações passadas pelas funcionárias aos policiais militares.

Barretos recebeu na última
terça-feira (18) as doses pediátricas do imunizante Pfizer. A
vacina será aplicada a partir da
próxima segunda-feira, dia 24,
nas crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência. A
vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Estação Cultura (Praça
Conselheiro Antônio Prado, 55,
entre as ruas 16 e 18).
Os pais ou responsáveis
devem apresentar no ato da
vacina um documento da
criança com foto, CPF (se não
tiver é necessário providenciar), e também o laudo médico que comprove a comorbidade/deficiência.
A equipe que atuará na
aplicação da vacina contra a
Covid-19 em crianças de 5 a
11 anos, em Barretos, participou na última quarta-feira, dia
19, de uma capacitação (foto)
sobre o manuseio e a aplicação
do imunizante pediátrico da
Pfizer. Haverá um segundo encontro nesta sexta-feira (21).

O prazo para que os barretenses possam solicitar o pagamento de suas dívidas com
o município, em até 12 vezes,
segue até o dia 31 de janeiro.
A partir de fevereiro, será possível o parcelamento em até
11 vezes; a partir de março em
até 10 vezes e assim sucessivamente.

Segundo a prefeitura, o
contribuinte pode ficar tranquilo que só irá mudar a
possibilidade de parcelar em
mais vezes, já que o programa
de anistia de multas e juros
continuará até dezembro e foi
pensado para que os barretenses possam, em 2022, estar
em dia com o município.

A solicitação é feita no departamento de Dívida Ativa,
localizado na sede da prefeitura de Barretos. Esse Programa
de Parcelamento Incentivado
é válido para débitos inscritos
em Dívida Ativa ou não até o
exercício de 2021. Dúvidas
podem ser sanadas por meio
do telefone 3612-2000.
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Editorial

Coinfecção ameaça o trabalhador
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP) e presidente da CNTC e da Fecomerciários, traça neste artigo o
perfil preocupante do momento em que vivemos, na retomada do crescimento econômico, mas com a preocupação de aumento do números de casos de infecção e internações pela nova variante da Covid 19. Segue.
O momento é de preocupação entre os trabalhadores, em
função do alastramento dos
casos de infecção pela variante Ômicron, da Covid-19 e
pela gripe H3N2 (influenza).
Grande parte está sendo contaminada, inclusive pelos dois
vírus simultaneamente.
Nas últimas semanas, houve aumento de 58% de pessoas
internadas em leitos de UTI,
com ocupação de mais de 90%
das enfermarias, segundo o governo do Estado de São Paulo.
O cenário exige mais diálogo
e medidas urgentes por parte
das entidades que defendem os
trabalhadores, patronais e governos, nos três níveis.
O governo paulista anunciou novas medidas de restrição, com objetivo principal de
impedir eventos com aglomerações. A princípio, os setores
de comércio e serviço não devem ser afetados.
A recomendação feita pelo
Estado é que eventos, como
show e jogos de futebol, recebam 70% da capacidade
total. Uma decisão acertada:
todos devem exigir o passa-

porte vacinal. As recomendações valem para eventos
públicos e privados. Outra
medida de bom senso é que os
municípios devem continuar
com autonomia para decidir
de acordo com a sua situação
epidemiológica local. Cada
cidade vive uma realidade
diferente da outra, mesmo estando muito próximas.
Os shoppings também se
preparam para enfrentar essa
nova onda e cogitam a redução do horário de abertura
das lojas. É necessário que
decisões como essas sejam
adotadas após diálogo com os
trabalhadores e suas representações, para preservar os direitos dos comerciários e proteger sua saúde e segurança.
Apoio à volta de uma prática que já foi adotada quando as primeiras ondas de
Covid-19 assustaram muita
gente: a medição da temperatura das pessoas na porta de
entrada dos estabelecimentos
comerciais.
A categoria comerciária,
representada por mais de 12
milhões de trabalhadores em

todo o Brasil, é a que mais
se expõe durante uma situação pandêmica. Estes, para
atenderem, ficam fisicamente
muito próximos aos clientes,
manuseiam dinheiro, cartões e
produtos. São ações que favorecem o alastramento das contaminações de ambos os vírus.
Por este motivo, os sindicatos dos comerciários em
todo o Brasil, suas Federações e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) desenvolvem
um intenso trabalho para que
sejam adotadas (e mantidas)
todas as regras de proteção à
saúde dos trabalhadores em
seus locais de trabalho.
Além das medidas aqui
citadas, devemos continuar
mantendo importantes atitudes como o uso de máscaras,
álcool em gel e distanciamento
físico. Elas protegem a saúde
dos trabalhadores, dos consumidores e dos próprios patrões.
Nas últimas semanas temos observado um aumento expressivo no número de
afastamentos de trabalhadores devido à contaminação. A

maioria utiliza transporte público superlotado, o que claramente facilita a exposição,
transmissão e contaminação
pelos vírus. Ainda não há números e estatísticas sobre esse
aumento, mas ele é visível e
prejudica todo mundo: empresas que têm menos gente para
atender a clientela e passam a
ter menos receita; os comerciários, principalmente os que
recebem comissionamentos e
os governos que recebem menos impostos.
Por isso, as entidades de
classe estão atuantes em suas
bases sindicais para que a segurança e a saúde dos trabalhadores sejam preservadas
nos locais de trabalho. Ao
mesmo tempo, em suas redes
sociais, estas entidades estão
fazendo um trabalho de conscientização mostrando que os
cuidados de prevenção ainda
precisam ser tomados.
É urgente haver um amplo
diálogo entre trabalhadores,
patrões, governos e instituições
médicas respeitadas, em busca
de soluções que preservem emprego, renda e a vida de todos.

Opinião

Ameaças cercam o pleito
O que o TSE pode fazer para
evitar o uso da máquina pública e a antecipação de campanha
eleitoral? Para começar, definir
limites entre função administra
tiva e função eleitoreira. Os
espaços entre ambos se imbricam, mas é possível distinguir
palanque eleitoral de canteiro de
obras. Não dá para enganar.
Mas tal definição não serve
como imunizante para preservar o pleito de ondas corruptivas que costumam inundar os
vãos eleitorais.
Analisemos. As eleições
deste ano serão as mais ancoradas em dinheiro dos últimos
tempos. Os cofres partidários
estarão abarrotados com os recursos públicos do fundo eleitoral, cuja previsão é de cerca de
R$ 5 bilhões. As margens serão
contempladas com o programa
Auxílio Brasil, que terá R$ 89
bilhões, além do Benefício de
Prestação Continuada e a Renda
Mensal Vitalícia, que pagam um
salário-mínimo aos idosos e às
pessoas de extrema pobreza.
Os pacotes constituem a
“bengala eleitoral” do presidente, com a qual pretende
conquistar regiões carentes.
Significa que, mesmo em
uma economia depauperada e
sofrendo uma pandemia sem
previsão de final, o Brasil entrará numa “farra eleitoral”,
deixando ao largo compromissos com as metas de controle de gastos e crescimento.
Acreditávamos no aperfeiçoamento do processo
eleitoral, a partir da abolição
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das coligações proporcionais,
artifício que propiciava a escolha de candidatos sem expressão, puxados por perfis de
densos estoques de votos.
Mas uma janelinha foi
aberta para permitir a continuidade de siglas ameaçadas de
extinção. Criou-se a federação
de partidos que vai funcionar
como um teste para eventuais
fusões ou incorporações. Os
partidos de poucos votos serão
arrastados pelos grandes.
Doações serão permitidas.
O desgastado modelo de propaganda eleitoral voltará a buzinar em nossos ouvidos. Fulanos, sicranos e beltranos(as)
desfilarão um rosário de promessas, sem atentar que a comunidade política não quer
mais ser azucrinada.
A crise política, que se finca nas estacas da franciscana
modelagem do “é dando que
se recebe”, acabou produzindo um antivírus que combate
a demagogia, o populismo e
as falsidades.
Candidatos abusarão da internet, massificando mensagens pelas redes sociais, desconhecendo
que uma comunicação bem-feita
é aquela que consegue interação
entre os pólos emissor e receptor.
Sem diálogo, não haverá internalização das propostas.
E, apesar dos cuidados do
Tribunal Superior Eleitoral
para conter a onda de fake
news, com retirada de mensageiros mentirosos do sistema,
veremos uma campanha cheia
de versões, meias verdades,
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acusações e denúncias. Será a
campanha mais mentirosa de
nossa história.
E a lei da ficha limpa aprovada em 2010? Lembremos
que passou a ser aplicada nas
eleições municipais de 2012.
Ganhou a assinatura de quase
2 milhões de pessoas e o apoio
do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE),
criado em 2010. No Congresso, a norma foi aprovada com
14 dispositivos à Lei Complementar nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), aumentando as
hipóteses de inelegibilidade.
Seu eixo é a garantia da probidade e da moralidade administrativa, com o impedimento
candidaturas de políticos que
tiveram mandato cassado ou
contas referentes ao exercício
do cargo rejeitadas por irregularidades. Proíbe que pessoas
condenadas em processos criminais disputem eleições.
Desde o dia 1º de janeiro, as
pesquisas de intenção de voto
devem ser registradas no sistema de registro de pesquisas até
5 dias antes da divulgação, não
havendo controles prévios da
Justiça Eleitoral. A questão é
saber se os Tribunais Eleitorais
estarão a postos para controlar
a enxurrada de pesquisas encomendadas, disfarçadas, bancadas por organizações.
Após as insinuações do
presidente Bolsonaro para desacreditar o voto eletrônico, o
TSE tomou todas as precauções para desfazer as correntes críticas, chegando, inclu-

sive, a contratar o general da
reserva Fernando Azevedo,
que comandou o Ministério
da Defesa de Bolsonaro até
março deste ano, para o posto de novo diretor-geral do
Tribunal. Uma espécie de salvo-conduto contra eventuais
tiroteios do bolsonarismo.
Mais uma medida de controle: os códigos-fonte – programas inseridos na urna para
permitir a votação e a totalização dos votos – foram abertos aos partidos e técnicos das
legendas, que terão tempo
para avaliar os softwares que
rodam no aparelho.
Outra medida: a criação
de uma comissão externa com
membros da sociedade civil e
instituições públicas para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do sistema eleitoral.
Há sabão de sobra para
limpar as impurezas. Dúvida:
será usado?
Gaudêncio Torquato
Jornalista, escritor,
professor titular da USP e
consultor político

PAINEL

FOLIA DA PANDEMIA
Por ora está mantido o Carnaval 2022 nos salões de clubes e no
Parque do Peão, com todos os protocolos de segurança desfilando e
um número limitado de público.
NÃO FOI PARA FRENTE
O suplente de vereador
Jhonny Barboza (MDB) entrou em
contato com a coluna informando
que a contratação de sua empresa não teve apadrinhamento político. “Entrei num processo que
estava aberto e segui todas as regras”, afirmou. O serviço era para
promover seminários e formações
pedagógicas, cursos e palestras.
Ainda disse que a prefeitura não
precisará mais dos serviços e o
contrato não será assinado.

POSTO IPIRANGA
Falando em contrato, já chegou
ao Ministério Público e ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) a denúncia referente ao contrato de assessoria de comunicação do SAAE.
As irregularidades já começam na
planilha de referência de preços
formada por empresas que não
têm competência para o objeto da
licitação. Será que o Posto Ipiranga
não forneceria o orçamento?
PALANQUE PARA MBL
O deputado estadual Arthur
“Mamãe Falei”, que havia saído do
DEM, agora deixa o Patriota para
se filiar ao Podemos e disputar o
governo paulista, para dar palanque do MBL ao candidato presidencial Sérgio Moro.
MUITA SENSIBILIDADE 1
Presidenciável Sérgio Moro
(Podemos) deve visitar o Hospital de Amor em Barretos. A ideia
é que ele converse com médicos,
enfermeiros e pacientes, e demonstre empatia com os que têm
combatido a pandemia e sofrido
com seus efeitos.
MUITA SENSIBILIDADE 2
A informação foi dada por
Mônica Bergamo, da Folha de São
Paulo. O itinerário de visitas também inclui São José do Rio Preto,
Bebedouro e Ribeirão Preto entre
31 de janeiro e 3 de fevereiro. A
ideia é mostrar uma sensibilidade
que o Bolsonaro não teve.

NA MIRA DO KASSAB
A investida do PSD, de Gilberto Kassab, para atrair tucanos de
São Paulo tem gerado queixas de
aliados de Rodrigo Garcia (PSDB).
Na mira está o prefeito de Ribeirão
Preto, Duarte Nogueira.
DESTAQUE NA EXPORTAÇÃO
Barretos é destaque no Estado
de São Paulo por acumular em 2021,
US$ 237,9 milhões em exportações
de proteína animal. O volume é
5,9% superior ao valor exportado
no ano anterior. Esse desempenho
colocou a cidade no topo da lista
regional dos municípios exportadores. O produto mais comercializado
é a carne bovina congelada (54%).
NA VOLTA DO RECESSO
O STF (Supremo Tribunal Federal) vai julgar ações partidárias logo
na sua volta do recesso. Tem a ação
do PTB sobre federações para alguns partidos não serem extintos.
A do PDT sobre ficha limpa e a do
Novo sobre o dinheiro do Fundão.
VERBA TURÍSTICA
Barretos receberá R$ 3,3 milhões do Ministério do Turismo
para infraestrutura turística. A verba será usada na remodelação da
Avenida João Batista da Rocha que
dá acesso à Praça da Casa de Oração, ponto turístico da cidade (?).
E também ao Hospital de Amor e
Rodovia Brigadeiro Faria Lima.
VEREADOR DE OLHO
Tem vereador de olho no material escolar comprado pela prefeitura e que está armazenado em
depósito. Pelo visto vai começar
uma nova novela com muitas denúncias no Ministério Público.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.” (Clarice Lispector)

No domingo (23), tem comemoração especial para
Victor de Moura Garcia. O engenheiro civil comemora a
data ao lado de amigos e familiares, e recebe todos os
mimos da filhota Maria Fernanda (foto). Parabéns Vitim!

A festa amanhã, sábado (22), é para o DJ e radialista Alex Tubarão,
que recebe milhares de cumprimentos de amigos e familiares, e
todo o carinho das filhas Mayla e Gabriela. Felicidades Tubarão!

Quem esteve curtindo a bessa lá pelos lados do litoral paulista, foi o casal Alessandro Condini e Polyana Sampaio. O click
foi na praia das Astúrias, em Guarujá/SP. Tudo de bom!
A semana que vem já começa com festa para Maria Luiza. Ela
completa idade nova na segunda-feira (24), e comemora a
data ao lado dos filhos Cláudio, Joana Dar’c e Guilherme, além
dos netos, familiares e amigos. Felicidades Maria!

A segunda-feira (24) é dia de festa em torno de Junior Piccart.
A data especial será repleta de felicitações de amigos e familiares, e o carinho especial fica por conta de seu pai Cláudio
(Espingarda), de seus irmãos Fernando e Cláudia, de seus
cunhados e sobrinhos. Tudo de bom Juninho!

O caçula da família, Rodrigo Correia Carvalho, completa 13 anos neste sábado (22). O estudante da 8ª série do ensino fundamental, recebe os cumprimentos de familiares e amigos, e todos os paparicos da
mãe Fabíola e aquele abraço do irmão Caíque. Parabéns Rodrigo!
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POLÍTICA

Secretário Nacional de Saneamento do Ministério
do Desenvolvimento Regional Básico visita Barretos
Pedro Maranhão se encontrou com a prefeita e o superintendente do SAAE

O Secretário Nacional de
Saneamento Básico do Ministério do Desenvolvimento
Regional, Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, esteve
em Barretos na última segunda-feira (17), e se reuniu com
a prefeita Paula Lemos e o superintendente do SAAE, Waldo Villani Júnior.
A visita do secretário nacional ocorreu por conta da
articulação da regionalização
dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. Existe, dentro do Marco
Regulatório do Saneamento
Básico, essa proposta de que
a prestação de serviço seja regionalizada e se estuda esse
novo formato que deve ser
composto por planejamento,
regulação e fiscalização.
“Barretos está sendo um dos
municípios pioneiros no estudo
desse formato. Ele veio para
nos ouvir, e ter conhecimento

PROTEÇÃO NAS BOCAS DE LOBO
O vereador Vagner Chiapetti (REP) pediu que a prefeita
Paula Lemos (DEM) cumpra lei municipal de 2012, que obriga a instalação de grades ou telas de proteção em bocas coletoras de águas pluviais. O requerimento foi aprovado pela Câmara Municipal em março do ano passado.

ISENÇÃO DE IMPOSTO, LUZ E POLÍCIA
Faz um ano que o vereador Rodrigo Malaman (PSDB) requereu à prefeita municipal a concessão de isenção de IPTU
aos imóveis do Jardim Caiçara. Também pediu melhorias na
iluminação e policiamento no bairro.

do que é que nós acreditamos
que possa ser acrescentado nesse formato de regionalização
como a questão de ser mantida
a titularidade, ou seja, o município mesmo presta o serviço
de água e esgoto”, disse Waldo
Villani Júnior, superintendente
do SAAE.
“Começamos uma conver-

sa, no mês de dezembro, com
as 15 maiores cidades do Estado de São Paulo, para ver como
elas propunham formar os blocos ou as unidades regionais de
saneamento. A partir de então,
estamos construindo essas unidades com os municípios”, explicou Pedro Maranhão.
Barretos deve ser uma das

também nos cuidados dos rios,
lagos, matas fechadas, e até
mesmo no auxílio diário do policiamento ambiental estadual.
“Os drones dão condições
favoráveis para quem está operando, pois são captadas imagens reais dos locais de difícil acesso, podendo facilitar a
identificação da operação nos
autos de infração cometidos
em rios, matas nativas, áreas
de preservação e estradas fechadas. É um exemplo de trabalho que deve ser ampliado
aos demais setores ambientais
do Estado”, comentou Santos.
Sebastião também explicou
sobre a utilização na inclusão
de imagens específicas pela
Polícia Ambiental em ações
incriminatórias nos autos de
infração, comprovando a eficácia e eficiência do equipa-

sedes dessas unidades regionais do Saneamento Básico,
reunindo entre 20 e 25 municípios que trabalharão de forma unificada as questões de
regulação, fiscalização e planejamento. Na operação, cada
titular estudaria a sua sustentabilidade e a melhor forma
de atender a população.

DUPLICAÇÃO DE VICINAL E CICLOVIA
O vereador Raphael Silvério (PSDB) sugeriu à prefeita
Paula Lemos (PSDB) a duplicação da vicinal Nadir Kenan,
além de implantar ciclovia da rotatória até a unidade agrícola
do Instituto Federal de São Paulo. A dica foi dada quando de
sua estreia no legislativo barretense.

INCORPORAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
Informações sobre a incorporação salarial dos agentes políticos foram solicitadas pelo vereador Raphael Oliveira (PRTB)
à prefeita municipal há cerca de um ano.

mento operado com precisão.
“A lei veio para dar melhores condições para que, em
uma ação específica da polícia
ambiental, sejam capturadas
imagens para serem utilizadas
nos laudos do processo jurídico. Ficamos felizes que nossa lei sancionada tem surtido
efeitos por todo o Estado de
São Paulo”, disse o deputado.
MELHORIAS PARA PO-

Realizado em veículo equipado com energia solar, capacitação
irá beneficiar cerca de 50 pessoas até nesta sexta-feira (21)

tovoltaicos, segurança e qualidade das instalações e vendas.
Os alunos que tiverem interesse
em obter a certificação de instaladores serão encaminhados
para a capacitação integral, oferecida pelo SENAI e por outras
instituições de ensino.
No 1º semestre de 2021,
a ação passou por cidades do
Vale do Ribeira, que integram
o Programa Vale do Futuro.
No 2º semestre, as cidades
de Campinas, Presidente Prudente, Araçatuba e Bauru foram beneficiadas.

O PRIMEIRO REQUERIMENTO DE BODINHO
Em seu primeiro requerimento aprovado pela Câmara Municipal, o estreante vereador Ricardo Bodinho (PP) questionava se a administração municipal tinha conhecimento sobre
a operação de fresagem executada pela Tebe nas rodovias da
região. Argumentava que tal serviço gerava grande volume de
resíduos, material descartado, que poderia ser utilizado pela
prefeitura para melhorar as estradas municipais.

PAULO COBRA PROVIDÊNCIAS
CONTRA ROUBOS
Na atual legislatura, o vereador Paulo Correa (PL) demonstrou preocupação com os roubos que estavam ocorrendo nas
propriedades rurais na estrada das Contendas-Lagoinha. Cobrou providências.

Governo do Estado, ABGD e Huawei trazem
projeto de energia renovável para Barretos
O governo de São Paulo,
por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
incluiu Barretos no trajeto do
Road Show Huawei Solar, um
projeto itinerante da Associação
Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e que recebe apoio
do Estado para estimular o mercado de energias renováveis.
Apenas em Barretos, a expectativa é qualificar de forma gratuita cerca de 50 pessoas com cursos introdutórios
de instalação de sistemas de
energia solar fotovoltaica, até
nesta sexta-feira (21).
As aulas são realizadas em
uma sala de aula adaptada,
construída dentro de uma unidade móvel que está estacionada na Praça Peão de Boiadeiro.
O veículo também conta com
cozinha e lavanderia com sistema de microgeração on-grid
e off-grid real, utilizadas para
atividades demonstrativas.
São quatro horas de treinamento, que incluem noções
básicas de regulamentação de
geração distribuída de energia
elétrica, dimensionamento preliminar de projetos solares fo-

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

MELHORIAS NO DISTRITO E NAS ESTRADAS
Melhorias das vias do Distrito Industrial II foram solicitadas pelo
vereador Lupa (PRTB) em janeiro de 2021. No mesmo período ele
solicitou melhorias e manutenção em todas as estradas rurais.

De autoria do deputado Sebastião Santos, Lei dos drones completa
cinco anos com ações positivas da Polícia Ambiental Estadual
A Polícia Ambiental do Estado de São Paulo tem desempenhado um grande trabalho
que vem surtindo os efeitos
após cinco anos da promulgação da Lei nº 16.380/2017, que
dispõe sobre a utilização de
“drones” durante operações de
monitoramento e fiscalização.
A lei, de autoria do deputado
estadual Sebastião Santos (Republicanos), tem intensificado
grandes ações na preservação de
matas nativas e áreas permanentes de florestamento, rios e seus
afluentes, além de vegetações de
difícil acesso do homem e identificação de locais com queimadas criminosas.
De acordo com o deputado
Sebastião, a lei tem atingido
seus objetivos principais na fiscalização e monitoramento de
grandes áreas de preservação e

PITA FOGO

O projeto da ABGD, que
já beneficiou outros estados,
conta com o patrocínio da empresa de tecnologia Huawei,
da Risen Solar Technology,
Charles Stewart Mott Foundation e da Solfácil.
“O roteiro também está
contemplando as principais
capitais e cidades mais avançadas no setor de energia
renovável, bem como promovendo a energia solar fotovoltaica na prática”, comentou o presidente da ABGD,
Guilherme Chrispim.

LÍCIA AMBIENTAL
Com cinco batalhões que cobrem todo o Estado, a Polícia Militar Ambiental conta em todos
eles com drones disponíveis e
policiais treinados e especializados em operações operação com
as aeronaves não tripuladas, que
possibilitam maior abrangência
e continuidade na fiscalização e
monitoramento, garantindo melhor fiscalização de qualquer alteração em áreas ambientais.
(com informações da assessoria
de imprensa do deputado)

A SOLICITAÇÃO DE NESTOR LEONEL
Está para completar um ano a solicitação do vereador Nestor
Leonel (DEM) para a prefeitura proceder a completa revitalização do
calçamento público na Avenida dos Maçons, entre a Avenida Centenário da Abolição e a Rua 25 de Agosto, na Região dos Lagos.
A ESQUERDA BARRETENSE SE MEXE
O Diretório Municipal do PSOL convocou filiados para reunião online neste sábado (22), às 15h30, para debater várias
questões. Na pauta, a possibilidade de lançamento de uma candidatura local para disputar uma vaga na Câmara Federal nas
eleições vindouras.
ÚLTIMO GOLE
Em Barretos o buraco é mais embaixo, literalmente.

Sobe 61% o número de crianças e adolescentes
em UTI por COVID-19 no estado de São Paulo
O governador João Doria
informou na última quarta-feira
(19), que o Estado de São Paulo
registrou, nos últimos dois meses, uma forte alta nas internações de crianças e adolescentes
em leitos de terapia intensiva
em razão da COVID-19.
As estatísticas do Censo Covid, da Secretaria de Estado da
Saúde, mostram aumento de
61,3% no número de pacientes
com menos de 18 anos internados nas UTIs, na comparação entre os dias 17 de janeiro de 2022 e
15 de novembro de 2021.
Doria destacou que a vacinação é fundamental para
contenção dos números e proteção de crianças e adolescentes. “Os dados da Secretaria de Saúde mostram alta
de 61% na hospitalização de
menores de 18 anos em UTIs,
nos últimos dois meses, no
Estado de São Paulo. Os dados evidenciam a necessidade
de acelerarmos a vacinação
infantil”, disse o governador.
Em 15 de novembro do
ano passado havia no Estado
de São Paulo 106 pacientes
menores de 18 anos interna-

dos em estado grave em decorrência da COVID-19. Já
no último dia 17 de janeiro,
esse número passou para 171.
Os números mostram uma
evolução sistemática no período, com pico em janeiro.
No dia 22 de novembro de
2021, eram 109 crianças e adolescentes internados. Em 29 de
novembro, 120. Em 6 de dezembro havia 114 internados,
número que subiu para 125 uma
semana depois e para 132 em 20
de dezembro. No dia 27 de dezembro eram 121 pacientes com
menos de 18 anos internados em
UTI. Em 3 de janeiro eram 116 e
no dia 10, 158 internados.
“Os dados evidenciam que
a nova variante Ômicron do
novo coronavírus está contaminando rapidamente nossas crianças e que a vacinação é urgente e fundamental
para prevenir casos graves,
internações e óbitos nessa população”, afirmou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde de São Paulo.
VACINAÇÃO
DE 5 A 11 ANOS
Na última segunda-feira

(17), o estado recebeu 258 mil
doses da vacina pediátrica de
COVID-19. Este é o segundo lote recebido pelo Estado. Os imunizantes começaram a ser distribuídos aos 645
municípios do Estado. Com
isso, a pasta estadual recebeu
do Ministério da Saúde 58%
das 850 mil doses necessárias
para a vacinação da primeira
fase da campanha. O total recebido representa 11% do público de 4,3 milhões de doses.
À medida que novas doses
forem encaminhadas pelo Ministério da Saúde serão imediatamente disponibilizadas
aos municípios.
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Ministério do Turismo investe R$ 3,3 milhões
em obras de infraestrutura turística em Barretos
Cidade é sede de uma das festas populares mais conhecidas do país
Famosa por sediar uma
das festas sertanejas mais
badaladas do país, Barretos vai receber investimentos do governo federal, por
meio do Ministério do Turismo, para melhorias em
infraestrutura turística.
Os recursos de mais de R$
3,3 milhões serão destinados
para a remodelação da Avenida João Batista da Rocha, que
dá acesso à praça da Casa de
Oração, ponto turístico da cidade, e à rodovia Brigadeiro
Faria Lima (SP-326), que leva
ao Parque do Peão, onde a Fes-

ta do Peão é realizada. Além
disso, a avenida dá acesso ao
Hospital de Amor, referência
no tratamento oncológico.
O ministro do Turismo,
Gilson Machado Neto, ressalta que as obras realizadas com
recursos do Ministério do
Turismo em todo o país não
beneficiam apenas os turistas,
mas também os moradores
das cidades.
“O objetivo é fazer com
que os municípios brasileiros
aprimorem a infraestrutura turística, ampliem os atrativos
turísticos de suas localidades

para atrair cada vez mais turistas e recebê-los da melhor
forma. Além disso, essas benfeitorias contemplam também
os moradores e trazem qualidade de vida a quem vive na
região”, destacou o ministro.
Entre as intervenções a
serem feitas na Avenida João
Batista da Rocha estão pavimentação, recape, drenagem e
outras ações complementares
para remodelação da via. Na
foto, vista parcial da avenida,
que também necessita da construção de calçadas para facilitar o trânsito de pedestres.

Equipe recebe capacitação para manuseio
e aplicação da vacina pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência
formam primeiro grupo a se imunizar contra Covid-19

Vacinação infantil começa na
próxima segunda-feira em Barretos
Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências serão as primeiras vacinadas

A equipe que atuará na
aplicação da vacina contra a
Covid-19 em crianças de 5 a
11 anos, em Barretos, participou na última quarta-feira, dia
19, de uma capacitação sobre
o manuseio e a aplicação do
imunizante pediátrico da Pfizer. Haverá um segundo encontro nesta sexta-feira (21).
Embora os aplicadores tenham experiência, a vacina
pediátrica é diferente da aplicada em adultos, por isso é
necessário esse treinamento,
de acordo com Gabriela Leite, coordenadora municipal de
Vigilância Epidemiológica.
“Estamos capacitando nos-

sas equipes e organizando toda
a estrutura em Barretos para
que o público infantil possa ser
vacinado de forma tranquila,
prestando um bom atendimento às crianças e também aos
pais e responsáveis”, explicou.
VACINAÇÃO SERÁ NA
ESTAÇÃO CULTURA
A vacina será aplicada a
partir de segunda-feira, dia 24,
nas crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência. A
vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Estação Cultura (Praça
Conselheiro Antônio Prado, 55,
entre as ruas 16 e 18).
DOCUMENTAÇÃO

NECESSÁRIA
Os pais ou responsáveis devem apresentar no ato da vacina um documento da criança
com foto, CPF (se não tiver é
necessário providenciar), a caderneta de vacinação (vacinas
de rotina) e também o laudo
médico que comprove a comorbidade/deficiência.
Sem o CPF a criança não
fica registrada como vacinada
no cadastro do governo federal, impedindo, por exemplo,
viagens internacionais.
Para agilizar o atendimento pode ser feito o pré-cadastro da vacinação no site https://vacinaja.sp.gov.br/

Em novembro mais de 372 mil tentativas de
fraude ocorreram no país, revela Serasa Experian
População brasileira sofre com um ataque a cada 7 segundos; no acumulado
anual foram registradas mais de 3,8 milhões de movimentações suspeitas
De acordo com o Indicador de Tentativas de Fraude
da Serasa Experian, no mês de
novembro de 2021 ocorreram
372.803 mil movimentações
suspeitas. Comparado ao mesmo mês do ano passado a alta
foi de 19,6% quando haviam
sido registradas 311.784 mil
tentativas de fraude.
Diante desta alta, é possível
dizer que a cada 7 segundos a população brasileira é atingida com
um ataque. No acumulado anual
ocorreram mais de 3,8 milhões
de movimentações suspeitas.
Segundo o diretor de Soluções de Identidade e Prevenção a
Fraudes da Serasa Experian, Jaison Reis, em novembro acontece a Black Friday e a população
tende a realizar mais compras, e
com isso ficam mais suscetíveis
às tentativas de golpe.

“É fundamental que ao comprarem tanto no ambiente virtual
quanto em lojas físicas as pessoas fiquem atentas com seus
cartões e ao inserirem senhas,
pois os ataques estão ocorrendo
cada vez mais. No final do ano
os brasileiros tendem a consumir
mais devido às datas comemorativas e é neste momento que os
ataques costumam ocorrer. Por
isso, é preciso ter atenção e não
cair em armadilhas virtuais, não
deixar senhas salvas, verificar
com atenção as maquininhas nas
compras presenciais, enfim, todo
cuidado é importante. E na outra
ponta, as empresas precisam estar
preparadas e dar suporte aos seus
usuários com plataformas mais
eficientes e seguras”, disse Reis.
Com relação à idade das pessoas que mais sofreram com as
tentativas de fraude, o levanta-

mento apontou que 1,3 milhão
ocorreram entre os brasileiros
que possuem entre 36 e 50 anos.
Nas demais idades que passaram
por movimentações suspeitas, a
segunda faixa etária mais impactada foi entre 26 e 35 anos, com 1
milhão, seguido por 51 e 60 anos,
com 538 mil. Entre a população
de até 25 anos foram 438 mil, por
fim aqueles que possuem idade
acima de 60 anos, 423 mil sofreram com os ataques.
BANCOS E CARTÕES
O indicador também mostrou
as tentativas de fraude por segmento. Bancos e cartões tiveram
ao todo 201.801 tentativas de
fraude, seguido pelas Financeiras
com 72.316. No setor de Serviços
foram 54.734 ataques, já no segmento de Varejo foram 33.212.
Em Telefonia ocorreram 10.740
movimentações suspeitas.

Barretos recebeu na última
terça-feira (18) as doses pediátricas do imunizante Pfizer. A
vacina será aplicada a partir da
próxima segunda-feira, dia 24,
nas crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência.
A vacinação acontecerá de
segunda a sexta-feira das 8h às
16h na Estação Cultura (Praça
Conselheiro Antônio Prado,
55, entre as ruas 16 e 18). No
local será montado um centro
de vacinação infantil para acolher as crianças com monitores, atividades lúdicas e equipe
completa de saúde.
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
Os pais ou responsáveis de-

vem apresentar no ato da vacina
um documento da criança com
foto, CPF (se não tiver é necessário providenciar), e também o
laudo médico que comprove a
comorbidade/deficiência.
Sem o CPF a criança não
fica registrada como vacinada
no cadastro do governo federal, impedindo, por exemplo,
viagens internacionais.
Para agilizar o atendimento pode ser feito o pré-cadastro da vacinação no site https://vacinaja.sp.gov.br/
DOSE DE ESPERANÇA
A prefeita Paula Lemos
comemorou a chegada dos
imunizantes. “Como mãe
eu sei da felicidade de cada

um em saber que agora nossas crianças também estarão
mais protegidas. É uma dose
de esperança para dias ainda
melhores”, afirmou a prefeita.

Pais ou responsáveis podem solicitar o CPF de
crianças durante atendimento no Poupatempo
Inscrição pode ser feita junto com a solicitação do RG infantil, mediante agendamento
Menores de 16 anos que
comparecem aos postos do
Poupatempo em todo o Estado
para serviços de RG (primeira
ou segunda via), e que ainda não possuem inscrição no
CPF, terão um número criado
automaticamente durante o
atendimento para incluir na
Carteira de Identidade.
Por ser um atendimento presencial, é necessário agendar data
e horário pelos canais digitais,
no portal www.poupatempo.sp.
gov.br, aplicativo Poupatempo
Digital e totens de autoatendi-

mento para os serviços de RG,
que é emitido pelo Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão da
Polícia Civil de São Paulo, nas
unidades do programa.
Depois, basta comparecer
ao posto selecionado com um
dos pais ou responsável legal,
com documento de identificação com foto, e apresentar a
Certidão de Nascimento original e cópia. A foto é feita na
hora e a primeira via do documento é gratuita.
Apesar de não ser exigi-

do durante a imunização das
crianças em São Paulo, o CPF
infantil possibilita aos pais a
facilidade de acessar a carteira digital de vacinação, pelo
aplicativo ou portal do Poupatempo, por meio de um cadastro que pode ser feito para
o(a) filho(a).
Todo cidadão, em qualquer
idade, pode ter seu Cadastro
de Pessoa Física (CPF). No
caso de recém-nascidos, desde 2015 o CPF já é incluído
automaticamente na Certidão
de Nascimento.
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Prefeita Paula assina convênio e garante
reajuste de 25% a entidades barretenses
Representantes agradecem pagamentos em dia feitos pela Prefeitura desde 2021 e destacam tranquilidade na gestão mensal

A prefeita Paula Lemos,
acompanhada da secretária municipal de Assistência Social,
Vitória Saretta, assinou na última
segunda-feira, dia 17, os termos
de colaboração para o repasse de
recursos municipais, estaduais
e federais a 9 Organizações da
Sociedade Civil que prestam
serviços de assistência social em
Barretos. Os convênios assinados têm a duração de 12 meses.
Paula Lemos destacou que,
em 2022, os repasses municipais terão um reajuste de 25%
e o quanto este aumento será
importante para a manutenção
dessas importantes entidades
barretenses.
“Nossa maior missão é cuidar das pessoas e as entidades
assistenciais são nossos grandes parceiros nesta missão.
Infelizmente, tiveram uma

queda de 70% dos recursos
federais, então nos desdobramos para garantir a eles o aumento de 25% após 10 anos,
para que as pessoas assistidas
possam continuar recebendo
estes importantes serviços.
Quero parabenizar nossa secretária de Assistência Social,
Vitória, e nosso secretário de
Finanças, Fernando, por conseguirmos iniciar o ano com
essa notícia tão positiva”, comentou a prefeita.
NOVOS PROJETOS
Outras novidades em 2022
foram a assinatura de um convênio da Casa Transitória André Luiz com o município, já
que até então a entidade recebia
apenas recursos estaduais, e a
Casa do Oleiro que passará a
oferecer um novo serviço com
100% de financiamento mu-

nicipal: será a República Recomeço, um local para abrigar
homens que estão em processo
de tratamento do alcoolismo ou
drogadição e em busca de uma
nova oportunidade.
“Acreditamos muito nesse
trabalho em conjunto com a sociedade organizada e vocês são
exemplo maior desse amor ao
próximo”, destacou a prefeita.
A TRANQUILIDADE
Assim como foi com as entidades ligadas à Educação, os
presidentes e diretores das entidades com convênios ligados
à Assistência Social agradeceram à gestão atual pelo pagamento em dia dos recursos.
“Ano passado conseguimos manter os salários dos
nossos funcionários em dia e
isso só foi possível porque a
prefeitura manteve os repasses

em dia. Você, Paula, não tem
ideia da tranquilidade que isso
dá na gestão mensal das nossas
entidades, então só tenho que
agradecer por esse compromisso conosco”, disse Maria
Augusta Lopes Vilarinho, presidente da Abavin, à prefeita.
ENTIDADES
BENEFICIADAS
- Casa Transitória André
Luiz; Vila dos Pobres; Casa de
Convivência Mariano Dias;
Fundação Padre Gabriel Correr
(Casa de Passagem); AMA (Associação de Amigos do Autista);
ABAVIN (Associação Barretense Vida Nova); APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); Fundação Padre Gabriel
Correr (Abrigo Menino Jesus);
Instituto Rita Lobato; Casa do
Oleiro (Kids); e Casa do Oleiro
(República Recomeço).

Tereos inicia contratação de 1,1 mil safristas e
tem mais outras 110 vagas efetivas de emprego
Oportunidades são para as áreas industriais e agrícolas de Olímpia e região; há, também, vagas para jovens aprendizes
A Tereos, uma das líderes
mundiais na produção de açúcar e uma das maiores empresas nacionais em produção de
etanol e energia a partir da biomassa de cana-de-açúcar, está
oferecendo mais de 110 vagas
de emprego efetivas e cerca
de mil oportunidades para safristas em suas sete unidades
industriais, localizadas nas cidades do noroeste do estado de
São Paulo, como Olímpia, Severínia, Colina, Pitangueiras,
Guaíra, Tanabi e Guaraci.
As vagas efetivas são para
as áreas agrícola e industrial,
com oportunidades na operação, motoristas, tratoristas,
manutenção industrial e automotiva, por exemplo.
A Tereos conta também
com vagas para jovens aprendizes e em áreas corporati-

vas, como recursos humanos,
ciência de dados e segurança
do trabalho. Para os safristas,
há diversas oportunidades no
campo e na indústria, nas sete
unidades da companhia.
As vagas contam com salários compatíveis com o mercado e possuem benefícios como
seguro de vida, vale alimentação, refeitório, previdência
privada, auxílio fretado, plano
de saúde e auxílio farmácia.
COMO SE INSCREVER
Os candidatos, tanto para as
vagas efetivas quanto para as
oportunidades de safristas, devem encaminhar o currículo para
os endereços de e-mail abaixo:
- Unidade Cruz Alta (Olímpia) e Unidade Severínia (Severínia) - recrutamentocruzalta@tereos.com
- Unidade Andrade (Pitan-

gueiras) - recrutamento.andrade@tereos.com
- Unidade Mandu (Guaíra) recrutamento.mandu.br@tereos.com
- Unidade São José (Colina)
- recrutamento.saojose.br@
tereos.com
- Unidade Tanabi (Tanabi) - re-

crutamento.tanabi@tereos.com
- Usina Vertente (Guaraci) - recrutamento.vertente.br@tereos.com
Já os interessados nas oportunidades corporativas devem
acessar o site https://vagas.
com.br/tereos, checar os requisitos informados e cadastrar o currículo.

IMESC abre credenciamento de médicos Peritos
O Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de
São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, dá um passo
importante em seus 50 anos
de existência no atendimento
pericial ao público que tem
direito à gratuidade da justiça.
Desde o último dia 29 de
novembro, os médicos, concursados ou não, oriundos do Estado de São Paulo, agora podem
se inscrever para serem peritos
no Imesc em várias especialidades médicas. Antes do decreto,
apenas médicos concursados
podiam se cadastrar.
A função que os médicos
irão desenvolver é para fins
especificamente de realização
de perícias psiquiátricas de es-

fera criminal, oftalmológicas e
domiciliares de qualquer natureza, de discussão de cuidados
prestados à saúde (erro médico), avaliações e exames correlatos. Também poderão atuar
nas especialidades de medicina legal e perícias médicas,
psiquiatria,
neurocirurgia,
neurologia, otorrinolaringologia e cardiopediatria. Todo o
trabalho será realizado na sede
do órgão ou em outro local do
Estado indicado pelo Imesc.
Poderão participar do processo de credenciamento os
interessados que apresentarem
as seguintes especificações:
certificado de conclusão de residência médica em programa
credenciado pela Comissão
Nacional de Residência Médi-

ca (CNRM) ou título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB).
O credenciamento poderá
ser efetuado presencialmente ou
via correio ao Recursos Humanos do Imesc, localizado na Rua
Barra Funda, 824, Barra Funda,
São Paulo-SP, CEP 01152-000,

no horário das 9 às 11 horas, e
das 14 às 16 horas, ou por SEDEX no mesmo endereço.
Para mais detalhes sobre
o cadastramento consultar o
Edital 002/2021 na íntegra.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelos telefones
(11) 3821-1235 e 3821-1271.

“Desendivida”: sem
negociar com o Sindicato,
Santander abrirá agências
neste sábado (22)
Sem negociar com o movimento sindical, o Santander
abrirá suas 3 mil agências,
em todo o Brasil, no próximo
sábado, 22 de janeiro, das 10
às 14 horas, por conta do lançamento da campanha “Desendivida”.
A iniciativa foi anunciada
no domingo (16), durante o
programa Fantástico, da Rede
Globo, pegando trabalhadores
de surpresa.
Trabalharão gerentes de
negócios e serviços de 8 horas; gerentes gerais; gerentes
administrativos; e gerentes
PJ, PF e Van Gogh. Não trabalharão caixas, GNS de 6
horas e demais cargos não
descritos acima.
Os bancários que trabalharem nas 4 horas compensarão
uma hora e meia para cada
hora trabalhada. E a compensação se dará na semana
seguinte, e não nos 6 meses
praticados por meio da Política Interna de Compensação de
Horas, que não foi negociada
com o movimento sindical.
Importante frisar que não
houve nenhuma negociação
com o movimento sindical
sobre a abertura das agências no sábado, nem qualquer
espaço por parte do banco a
fim de melhorar as condições
para os trabalhadores. Houve
unicamente uma conversa telefônica, por meio da qual foi
informada a decisão, que já
havia sido tomada pela direção do banco.
“É importante que haja
conversas antes da comunicação pública, mas mais do
que conversar, queremos espaço de negociação, espaço
para colocar o sentimento do
trabalhador, as condições de
trabalho, as dificuldades impostas pela abertura num sábado, mas o Santander insiste na
postura antissindical e antitrabalhador”, ressalta Lucimara
Malaquias, coordenadora da
Comissão de Organização dos
Empregados do Santander.
O banco negou o pagamento de horas extras alegando dificuldades sistêmicas para tal.
Além de convocar para
trabalhar aos sábados, durante
a pandemia, o banco ainda se
nega a pagar horas extras. Para
abrir uma agência no sábado, o
banco precisa fazer alterações
sistêmicas e logísticas complexas, e tudo isso foi feito em
tempo recorde, mas quando se
trata de beneficiar os funcionários, o banco sempre tem
uma enorme dificuldade. Isso
só aumenta a indignação dos
trabalhadores.
ENDIVIDAMENTO
DA POPULAÇÃO:
SISTEMA FINANCEIRO
TAMBÉM É CULPADO
O banco alega que a inadimplência está alta e numa
crescente, o que tem levado
muitos clientes a serem negativados, e, por conta disto, ficarem sem crédito no mercado,
num momento crítico de desemprego agravado pela crise
econômica e sanitária no país.
Mas, é importante ressaltar
que o Santander, como todo o
sistema financeiro, é parte da
crise econômica no país, tendo
em vista as tarifas e juros extorsivos e também a prática de
direcionar e segmentar o crédi-

to para públicos que despertam
interesse financeiramente.
O Santander pode fazer
muito para reduzir a inadimplência e a pobreza no país:
gerar empregos; parar as demissões; reduzir juros e tarifas; interromper a terceirização; deixar de apoiar projetos
de leis que retiram direitos e
reduzem a massa salarial da
população; e incentivar o crédito para pequenas e médias
empresas, e oferecer crédito
responsável para os clientes.
MEDIDA TOMADA EM
PLENO AGRAVAMENTO
DA PANDEMIA
Além disso, o país vive o
agravamento da pandemia do
coronavírus, junto com um
surto de Influenza, o que tem
causado aumento nas contaminações nas agências e prédios
e prejudicado os bancários.
Nesta situação específica,
há uma questão social colocada: a campanha Desendivida
pode ajudar milhares de clientes que já estão sem crédito ou
prestes a negativarem, num
momento em que mais de 14
milhões de pessoas estão desempregadas e sem perspectivas de retornarem ao mercado
de trabalho. Porém, há formas
mais eficazes para ajudar a população: uma delas é contratar
bancários para que possam
atender a demanda de segunda
a sexta, e das 10 às 16 horas.
O Sindicato dos Bancários
de Barretos e região constatou
uma grande indignação dos
trabalhadores em trabalharem no sábado, em meio a um
momento crítico da pandemia
de covid-19 e do surto de influenza. Além disso, ao longo
da pandemia, o Santander tem
exposto bancários ao trabalho
presencial, protocolos frágeis
contra covid-19 e intensificado
a terceirização que, na prática,
significa retirada de direitos.
Em que pese a questão social colocada na campanha, é
primordial que o Santander atue
para garantir a saúde e a vida
dos bancários e clientes; que
gere empregos decentes, e não
terceirizados; que dê contrapartida social ao país de forma
permanente; que reduza os juros
e tarifas que são impraticáveis
no restante do mundo; que dirá
durante uma crise econômica e
sanitária.
TRABALHADORES
PEGOS DE SURPRESA
Os principais afetados com
o trabalho aos sábados foram
pegos de surpresa: a maioria
dos trabalhadores receberam a
informação durante o programa Fantástico na Rede Globo,
o que aumentou a indignação.
Mais uma vez fica claro o
descaso do banco com os funcionários. O clima interno entre os trabalhadores é de extrema indignação, esperamos que
isto sirva de aprendizado para
a direção do Santander, para
que no futuro avalie melhor
as campanhas desenvolvidas.
Pois a satisfação dos trabalhadores é condição básica para o
sucesso da ação.
O movimento sindical fará
manifestações e denúncias públicas em todo o país, e estuda medidas judiciais. Fiquem
ligados nas redes do sindicato
e participem. (Fonte: Seeb SP,
com edição de Seeb Barretos)
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Festa do Cavalo está confirmada

Shows de Zé Netto & Cristiano, Henrique & Juliano e Jorge & Mateus já estão definidos
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BARRETOS
Membros da CIPA da prefeitura tomam
posse para mandato de dois anos
Reuniões da comissão serão realizadas todas as terças-feiras

Público aguarda com expectativa a festa, que não é realizada há 2 anos;
a dupla Zé Neto & Cristiano, que atraiu o maior público da festa em 2019,
retorna ao palco neste ano com suas baladas românticas

A prefeitura anunciou a realização da 43ª Festa do Cavalo
no período de 6 a 10 de julho
e, para tanto, já iniciou a venda
do 1º lote de permanentes do
evento, que não acontece há
dois anos devido à pandemia.
O secretário de Turismo
e Lazer, Marcelo Pinto Neto
“Barba”, disse que a grade de
shows ainda não está definida,
mas confirmou a participação
das duplas sertanejas Henrique & Juliano, Jorge & Mateus e Zé Netto & Cristiano.
“A edição 2022 da festa, que
será realizada se as condições
sanitárias assim o permitirem,
reunirá grandes nomes do cenário musical, além de competi-

ções hípicas de alto nível com a
participação de cavaleiros renomados”, declarou o secretário.
Ele ressaltou também que todas
as medidas sanitárias serão adotadas para garantir a segurança
da população e visitantes.
VENDA DE
PERMANENTES
O 1º lote de permanentes,
que garante o acesso a todos
os dias da festa, está à venda
por R$ 200,00 com vencimento da 1ª parcela em 31 de
janeiro. O valor pode ser pago
integralmente ou parcelado
em 6 vezes: 5 pagamentos de
R$ 33,34 e um de R$ 33,30.
“A venda antecipada visa
oferecer oportunidade aos

colinenses para adquirirem a
permanente, de forma programada para quitar o valor com
tranquilidade e sem pesar no
orçamento”, informou Pinto
Neto. As permanentes estão
à venda no Departamento da
Receita, na prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8 às
11 horas e das 13 às 17 horas.

JABORANDI

Saúde ganha mais uma ambulância
O transporte de pacientes do setor de saúde ganhou
um importante reforço com a
conquista de uma nova ambulância 0km, equipada para remoções simples e eletivas de
pacientes acamados.
O veículo Renault Master,
que atende todos os requisitos
preconizados na portaria EM/
MS 2.048/2002, foi entregue no
último dia 7 pela Secretaria Estadual de Saúde. Na ocasião, o
vice-prefeito Fernando Cháboli
representou o prefeito Silvinho.
O pedido de uma nova
ambulância foi feito pelo vereador Antônio Luiz de Lima
Júnior (MDB) “Juninho do
Lava Jato” ao então deputado
estadual, Itamar Borges, que
apresentou a solicitação em
forma de emenda parlamentar
específica ao sistema da Secretaria Estadual de Saúde, no
valor de R$ 186.000,00.
“Graças ao vereador Juninho
que fez o pedido e apoio do então deputado Itamar Borges, a

Com a presença do secretário municipal de Administração, José Rodrigues Araújo, representando a prefeita
Paula Lemos, e do corregedor,
Paulo Fernando Scannavino, tomaram posse na última
quarta-feira (19), os membros
titulares e suplentes da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da prefeitura de Barretos.

A CIPA tem como missão
contribuir para prevenção de
acidentes e para a saúde física e mental do funcionalismo
público municipal. O mandato
dos membros será de 2 anos e
as reuniões serão realizadas todas as terças-feiras, às 9 horas.
“Vocês ajudam a salvar vidas e contribuem muito para
o bem-estar do funcionário. E
um funcionalismo satisfeito

terá um rendimento melhor e
isso beneficiará a todos”, comentou o secretário de Administração.
Na mesma reunião foi
eleita a diretoria: José Carlos
de Lima (presidente); Gerson
Antônio de Pádua Júnior (vice-presidente); Flávio Vezono
(primeiro secretário) e Pâmela Cristina Lima Contador
(segunda secretária).

MEMBROS TITULARES (REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA):
Paulo Fernando Scannavino – Corregedor Geral do município
Gabriela Leite Bueno – Farmacêutica
Fabiola Atilio Peternelli – Agente de Saúde Pública
Lucinete dos Santos – Técnica de Enfermagem
MEMBROS TITULARES (ELEITOS PELOS SERVIDORES)
Gerson Antônio de Pádua Júnior – Líder de Equipe de Reparos e Serviços
José Carlos de Lima – Motorista
Flávio Vezono – Oficial de Fiscalização de Posturas
Pâmela Cristina Lima Contador – Cuidadora
SUPLENTES (REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA):
Adriana Aparecida Arantes Isidoro – Encarregada Administrativa
Isabel Cristina Ferreira de Ávila – Auxiliar de Consultório Dentário
Silvana Rodrigues Sampaio Borini – Oficial Administrativa I
SUPLENTES (ELEITOS PELOS SERVIDORES)
Alessandro Ramos da Cruz Alves – Motorista
Giannini Chicale dos Santos – Técnico de Enfermagem
Aparecida de Fátima de Souza – Técnica de Enfermagem

OAB SP se reúne com a Polícia Civil do Estado de
São Paulo para discutir demandas da advocacia
sobre plantões em delegacias do interior

Vice-prefeito Fernando com o vereador Juninho do Lava Jato,
que solicitou a ambulância ao município; a nova ambulância
que representa mais um reforço no transporte de pacientes

população conta com mais uma
ambulância, proporcionando
mais segurança e conforto tanto
no transporte de pacientes como
de servidores da Saúde”, destacou o vice Fernando, que infor-

mou que esta é a 2ª ambulância
adquirida pela atual administração. O veículo completo, dotado
de bancos para o transporte de
acompanhantes, já está a serviço
do setor de saúde.

Atendendo uma solicitação dos conselheiros estaduais da OAB SP, Flávio Paschoa e Ricardo Ferrari, e do
conselheiro federal Alberto
Zacharias Toron, o secretário
executivo da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, Youssef
Chain, se reuniu, na última
segunda-feira (17) com os representantes da ordem paulista, para tratar de demandas da
advocacia do Estado.
Entre elas, os plantões nas
delegacias do interior que,
muitas vezes, contam com
apenas um delegado por município para atender diferentes localidades.
Em uma conversa amena e
franca, o secretário executivo,
Youssef Chain explicou que,
atualmente, a Polícia Civil

Da esquerda para direita: Flávio Paschoa, conselheiro
estadual da OAB SP; Alberto Zacharias Toron, conselheiro
federal da OAB SP; Youssef Chain, secretário executivo da
Polícia Civil do Estado de SP; e Ricardo Ferrari, conselheiro
estadual da OAB SP. Foto: Divulgação OAB SP

tem em andamento concursos
para 10 mil vagas e, para reduzir o problema de locomoção
dos delegados em plantões, a
disponibilidade de audiências
virtuais foi ampliada, inclusi-

ve em flagrantes.
O secretário colocou-se à
disposição para todas as sugestões da OAB SP com o objetivo de melhorar o atendimento
à advocacia e à população.
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Festa do Peão de Barretos
vende passaporte para barretense

A Associação Os Independentes confirmou o início das
vendas do Passaporte Parque/
Rodeio/Show válido para os
11 dias da Festa do Peão de
Barretos. O lote promocional
disponibilizado tem o valor de
R$ 380 e pode ser parcelado
em 5 vezes no carnê ou em 6
parcelas no cartão de crédito.
Já o passaporte para a Área Vip
custa R$ 1.000,00, nas mesmas
condições de pagamento.
De acordo com Jerônimo

Luiz Muzeti, presidente da festa, o objetivo é que os barretenses tenham oportunidades mais
vantajosas para aproveitar o
evento, marcado para o período
de 18 a 28 de agosto deste ano.
“A venda antecipada e
com possibilidade de parcelamento do passaporte, viabiliza e facilita muito para o
barretense. É uma condição
exclusiva que priorizamos a
cada edição para valorizar a
participação e o envolvimento

da cidade na Festa do Peão”,
explica Jeronimo.
Ele alerta ainda que a quantidade de passaportes disponibilizada neste valor é limitada.
A venda acontece exclusivamente na loja Os Independentes, localizada na avenida 43,
esquina com a rua 38, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13
horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3322 9022 ou 3321 0000.

Atlética do Unifeb organiza campanha para arrecadar
doações em prol dos atingidos pelas enchentes

Integrantes da Atlética de Medicina Veterinária do Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos) estão promovendo uma ação filantrópica para arrecadar doações que serão revertidas
para as famílias atingidas pelas enchentes em Barretos e nos Estados da Bahia e Minas Gerais. De acordo com a presidente da Atlética, Maria Eduarda Ducatti Aiello, aluna do 3º termo de Medicina Veterinária,
a dinâmica da ação social conta com pontos de arrecadação, como cofrinhos e caixas para arrecadar
dinheiro, alimentos, produtos de higiene, entre outros itens. “Durante uma conversa com a minha vice
Talita, surgiu esse assunto e resolvemos abrir para a atlética a ideia, com o intuito de conseguirmos mais
doações e ajudarmos mais pessoas”, explicou. A campanha também conta com o apoio da coordenadora
e professora do curso de Medicina Veterinária do Unifeb, Carolina Togneri de Souza. Os pontos de arrecadação serão distribuídos pelo campus do Unifeb, como secretaria, biblioteca e marketing. “As pessoas
também podem ajudar por meio de transferência bancária no sistema PIX, pela chave atleticamedvetmufasa@gmail.com. As arrecadações serão levadas para o ponto de coleta mais próximo e o dinheiro e PIX
serão enviados para as contas bancárias que estão recebendo as doações”, ressaltou Maria Eduarda.

