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AS LIÇÕES DA CRISE - “O jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, Gaudêncio Torquato, ocupa nosso espaço 
de opinião nesta edição, com reflexões importantes sobre como o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus que, ainda, insiste a 
ocupar o dia-a-dia de toda a população mundial.” EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região
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O secretário municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, Rei-
naldo Garcia, faleceu nesta quin-
ta-feira (17). Ele estava internado 
para tratamento da Covid-19 e 
se encontrava intubado, na San-
ta Casa de Barretos.  A Casa 
dos Engenheiros & Arquitetos 
de Barretos emitiu nota de pesar, 
expressando “profundo pesar 
pela passagem do engenheiro 
civil, Reinaldo Garcia, estenden-
do os sentimentos de pesar à 
esposa e aos demais familiares”.

Secretário 
Municipal de 
Obras morre 

vítima de 
Covid-19
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Barretos entra em Lockdown a 
partir de zero hora deste sábado

Medida restringe a circulação de pessoas para conter a pandemia, segundo a prefeitura
Está confirmado para a par-

tir da zero hora deste sábado 
(19) o lockdown em Barretos. 
O período seguirá até às 00h01 
de segunda-feira, dia 28 de ju-
nho. Segundo a prefeita Paula 
Lemos, as medidas têm o ob-
jetivo de restringir a circula-
ção das pessoas para conter o 
aumento no quadro de conta-
minação pelo coronavírus na 
cidade, lotando os hospitais, e 
registros de mortes.

A prefeita explicou que 
serão aumentadas as punições 
para a realização de festas, 
mesmo familiares, e também 
para as pessoas que estiverem 
nos eventos. Também haverá 
multa no valor de R$ 500,00 
para quem estiver andando 
pela cidade sem ter motivos.

De acordo com a secretaria 
municipal de Ordem Pública, 
em conjunto com o DER e Po-
lícia Militar, serão mantidos 
apenas dois ou três acessos 
para entrada e saída da cidade 
com barreiras de fiscalização 
neste período.

“Poderão circular pela ci-

dade, os médicos, quem for 
vacinar, seguranças e cuidado-
res de pessoas doentes. A idéia 
é, de fato, restringir o máximo 
possível, como o posto de com-
bustível que atenda com equipe 
de plantão, consultório dentário 
com plantonista e supermerca-
dos poderão atender por deli-
very”, exemplificou a prefeita 
Paula Lemos, em resumo ao 
decreto municipal publicado na 
tarde da última quarta-feira.

CIRCULAÇÃO
As pessoas que precisam 

se deslocar para o trabalho 
(considerado essencial neste 
período) deverão apresentar 
a declaração de porte obriga-
tório. O documento também 
é válido para utilizar algum 
serviço essencial com motivo 
justificado. A fiscalização será 
feita pela Polícia Militar, se-
cretaria municipal de Ordem 
Pública e demais órgãos de 
fiscalização municipal.

As atividades no terminal 
rodoviário e o transporte co-
letivo municipal, também fo-
ram suspensos neste período.

De acordo com o decreto 
11.004, durante o período de 
lockdown somente têm per-
missão para funcionar servi-
ços considerados essenciais, 
devendo o comércio perma-
necer fechado, com exceção 
dos supermercados e hiper-
mercados, bares e restauran-
tes, que devem operar exclu-
sivamente via delivery.

Diante da decisão, a presi-
dente da ACIB, Jackelyne Ros-
sini orientou os associados e 

alertou para a importância de o 
setor seguir as determinações, 
sob pena de multas aplicadas 
pela administração municipal 
e que é preciso união para que 
todos enfrentem o momento da 
melhor maneira possível.

“Estamos sob o decreto, 
pedimos atenção, porém pre-
cisamos ser fortes, pensar de 
forma positiva, a saúde é o 
nosso bem mais valioso, mas 
lembrando também que nossa 
economia é importante, fun-

damental para a nossa cidade, 
geração de emprego e renda 
para muitas famílias, então, 
precisamos nos unir, para que 
esse momento passe e para 
que possamos retomar nossas 
atividades o mais breve possí-
vel, de forma segura e eficaz”.

Jackelyne Rossini tam-
bém anunciou que após o 
lockdown deve procurar a 
prefeita Paula Lemos para 
que busquem formas de au-
xiliar o comércio de Barretos.

Tendo em vista que diversos 
municípios que pertencem ao terri-
tório da Diocese de Barretos estão 
em vias de decretar lockdown de-
vido ao aumento de casos de pes-
soas contagiadas pela Covid-19, 
fica determinado neste período, 
nos respectivos municípios, que:

-No período de lockdown as 
igrejas permaneçam fechadas; as 
secretarias paroquiais suspendam 
atendimento; os funcionários se-
jam dispensados do serviço; e lives 
ocorram apenas com os padres 
que quiserem celebrar em particu-
lar, sem a presença absoluta de 
fiéis. Os padres terão licença de 
atender os enfermos “in extremis”, 
ou seja, com risco iminente de mor-
te. Comunico-lhes, também, que 
neste período a Cúria Diocesana 
estará fechada. Agradeço a aten-
ção de todos e a partir da publi-
cação dos decretos de “lockdown” 
estas medidas passam a vigorar 
como decreto diocesano. Atencio-
samente, dom Milton Kenan Júnior, 
bispo diocesano de Barretos.

Até 1º de agosto encontram-se abertas as 
inscrições para o concurso de fotografias “Mo-
mentos em Monumentos”, da Alab (Academia 
de Letras e Artes de Barretos). Cada concor-
rente pode inscrever até 5 fotos digitais inédi-
tas, com resolução mínima de 4 e máxima  de 
20 megapixels. O concurso é dividido em 5 ca-
tegorias: para crianças de 6 a 9 anos; de 10 a 
13 anos; adolescentes de 14 a 17 anos; adulto 
a partir de 18 anos; e profissional. As imagens 
podem ser capturadas através de máquina foto-
gráfica, celular, tablets, entre outros, não sendo 
admitida manipulação. Segundo o regulamen-
to, devem ser fotografados o Marco Histórico 
de Fundação de Barretos; área externa da Ca-
tedral do Divino Espírito Santo; Monumento “Os 
Fundadores” na Praça Francisco Barreto; área 
externa do Museu “Ruy Menezes”; Estação 
Cultural “Placidino Alves Gonçalves”; Casarões 
da Rua 18, esquina com a Avenida 23; Monu-
mentos “O Berranteiro” e em “Homenagem à 
Revolução Constitucionalista de 1932”, ambos 
na Praça 9 de Julho; Monumento em “Home-
nagem ao Peão de Boiadeiro”, na área externa 
no Recinto “Paulo de Lima Corrêa”; e o próprio 
Recinto “Paulo de Lima Corrêa”. “O resultado 
do concurso será divulgado no dia 25 de agosto 
e haverá premiação aos melhores colocados”, 
destaca a presidente da instituição, Juçara Car-
bonaro Guerreiro. Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail barretosalab@gmail.com. 
(Foto: Aquino José)

Membros do Conselho 
Municipal da Juventude 

foram empossados

A prefeita Paula Lemos 
participou, na última quar-
ta-feira (16), da posse de 24 
conselheiros, sendo 12 titula-
res e 12 suplentes, do Conse-
lho Municipal da Juventude. 
O evento teve a presença da 
secretária de Assistência So-
cial, Vitória Saretta, do ve-
reador Gabriel Uchida e do 
subsecretário da Juventude 
do Estado de São Paulo, Luiz 
Chrysostomo de Oliveira.

Paula Lemos agradeceu 
aos envolvidos e citou que to-
dos estão fazendo um trabalho 
muito positivo para os jovens 
em Barretos. “O jovem é a ja-
nela do futuro e queremos ou-
vir vocês”, destacou. “Quero 
agradecer ao subsecretário e 
ao vereador, porque foi uma 
conquista que fizemos juntos”, 
disse Paula Lemos, lembrando 
a instalação da Casa da Juven-
tude de Barretos.

Presidente da ACIB pede 
união no período de lockdown

Bispo anuncia 
que igrejas 

serão fechadas

Academia promove concurso de fotos
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

DECAIU A QUALIDADE
O médico Fauze Daher re-

latou que Barretos é um dos 
piores municípios em atendi-
mentos de Covid-19. “Possui 
uma estrutura para atender 
com boa qualidade. Temos a 
Santa Casa que decaiu de pa-
drão de qualidade nos últimos 
três anos e não pode deixar de 
ser a porta principal de acolhi-
mento. É triste saber que há 
fila de espera de leitos numa 
quantidade de recursos que 
tem vindo”, disse. Afirmou que 
a Câmara Municipal tem o po-
der de fiscalizar e reivindicar 
que tudo seja bem feito.

DEVOLVA A SANTA CASA
Diretor clínico da Santa 

Casa durante muitos anos, Fau-
ze Daher sugeriu que a Santa 
Casa seja retomada pela prefei-
tura e cuidada como ente prin-
cipal de atendimento, que é a 
saúde, e “organizar um sistema 
mais profissional’’.

FILA LONGA
Rodrigo Malaman (PSDB) 

denunciou em 26 de março 
que havia 42 pessoas na fila de 
espera aguardando leitos. O 
vereador averiguou em visita 
aos hospitais e, logo em segui-
da, levou ao conhecimento do 
Ministério Público.

MEDIDAS EMERGENCIAIS
O advogado Luiz Tegami 

questionou quais as medidas 
emergenciais que a prefeitura vai 
adotar durante o lockdown. “(...) 
para não cortar a água; ajudar os 
desempregados; os ambulantes, 
os autônomos e os empresários 
que estão quebrando”.

ATIVIDADES CONTINUAM
Os prefeitos de Bebedouro, 

Olímpia e Guaíra descartaram 
lockdown e pediram apoio da 
população para evitar aglome-
rações. Decretos publicados 
durante a semana implantam 
várias restrições, mas mantém 
atividades para manter empre-
gos e renda da população.

PAINEL 
TRABALHO ÁRDUO

Em 2021, um trabalho em 
conjunto entre o secretário de 
Indústria, Comércio e Emprego, 
Roberto Arutim e o dirigente 
do SEBRAE, Rafael Matos do 
Carmo, conseguiram firmar um 
novo convênio para que os em-
preendedores conseguissem 
acesso ao crédito e sair do su-
foco provocado pela pandemia.

O VOO DE OLÍMPIA
Prefeito de Olímpia (SP), 

Fernando Cunha (PSD) anun-
ciou a conquista da outorga 
para implantação de um aero-
porto no município. A viabili-
zação teve apoio integral de 
Gilberto Kassab (PSD).

SERÁ QUE VAI?
Graça Lemos recebeu con-

vite para ingressar no PSDB 
via Palácio dos Bandeirantes. 
Se ela voltar para o MDB terá 
controle do partido. Caso for 
para o ninho tucano, a prefei-
ta Paula Lemos (PSDB) poderá 
ganhar dois aliados na Câmara 
Municipal.

DOBRADINHA ELEITORAL
Há tratativas para que Ma-

jor Mauro (DEM) venha candi-
dato a deputado estadual em 
dobradinha com Luiz Carlos 
Mota (PL), que virá a deputado 
federal. E como fica a amizade 
com Capitão Augusto (PL)?

Wagner Balera
Professor Titular de Direitos 

Humanos na Faculdade de Direito 
da PUC-SP. Professor Titular de 

Direito Previdenciário da PUC-
-SP é sócio  do escritório Balera, 

Berbel & Mitne Advogados.

As lições da crise
O jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, Gaudêncio Torquato, ocupa 

nosso espaço de opinião nesta edição, com reflexões importantes sobre como o mundo enfrenta a 
pandemia do coronavírus que, ainda, insiste a ocupar o dia-a-dia de toda a população mundial. Segue.

A crise sanitária que conti-
nua a assolar o planeta, sendo 
o fenômeno mais nocivo dos 
últimos 100 anos, abre um 
denso livro de lições para go-
vernos e protagonistas da po-
lítica. Impõe o que na esfera 
da educação se chama “apren-
dizagem pelo erro”.

Um conjunto de situações 
se escancara: o despreparo do 
Estado para enfrentar a pan-
demia; a concentração da pro-
dução de vacinas em poucos 
países, submetendo imensa 
parcela das Nações ao mando 
dos produtores; a precária rede 
social de muitos territórios, 
que foi drasticamente destruí-
da desde a crise financeira de 
2008; a lentidão das econo-
mias no processo de recon-
versão de parques industriais 
para a produção de máscaras e 
equipamentos de proteção.

No início, pensava-se que 
o surto seria rapidamente con-
trolado. Com a evolução da 
pandemia e o crescente au-
mento do número de mortes 
e contaminação, os maiores 
centros de pesquisa, a partir da 
China, sacaram suas armas de 
defesa e passaram a dar respos-
tas mais eficazes no combate à 
pandemia, como a produção 

de vacinas, surgidas em menos 
de um ano, feito inédito.

Mas aqueles ambientes que 
ainda sofriam com restrições fis-
cais advindas da crise de 2008, 
como Grécia, Itália, Portugal, 
Espanha, na Europa, e outros 
que haviam cortado benefícios 
sociais, foram lerdos na opera-
ção de combate à Covid-19.

Os Estados Unidos, cujo pa-
pel na liderança mundial foi cor-
roído na era Trump, um gover-
nante inclinado a fechar o país 
em copas e a apoiar o clamor 
nacionalista, despertaram com 
Joe Biden para a necessidade de 
retomar o protagonismo.

Depois de vivenciarem um 
ciclo de despreparo de seu 
sistema de saúde, com uma 
taxa de mortalidade entre as 
mais altas do mundo, os EUA 
passaram a aplicar pacotes de 
socorro, culminando com os 
planos de recuperação anun-
ciados pelo presidente soman-
do cerca de US$ 4 trilhões. 
Na Europa, um pacote de 750 
bilhões de euros foi a respos-
ta para recuperar a economia 
continental.

Quem mais avançou na 
crise, sob os aspectos eco-
nômicos e geopolíticos, foi a 
China que, mesmo sob a grita 

de o vírus ter vazado de um 
dos seus laboratórios, na ci-
dade de Wuhan, tem sido o 
principal produtor de vacinas.

Usando de modo estraté-
gico essa condição, a China 
avolumou seu protagonismo 
no campo científico, o que, 
em tempos de tormenta como 
o que vivemos, acaba que-
brando resistências e atenuan-
do a onda crítica que bate no 
regime comunista chinês.

O fato é que as Nações 
abriram os olhos para a meta 
de abrigar parques de produ-
ção, em um esforço para evi-
tar a superconcentração de 
vacinas e insumos em poucos 
lugares e tentando nivelar o 
poder geopolítico entre eles.

A ideia inspiradora é a de 
se chegar a uma produção, 
hoje insuficiente, capaz de su-
prir a demanda global. O susto 
foi grande, motivando gover-
nos ao compromisso de atrair 
ou instalar empresas de alta 
tecnologia para fabricar equi-
pamentos médicos e fármacos.

No feixe das discussões, 
incluem-se reclamações so-
bre a missão da Organização 
Mundial da Saúde e sugestões 
para mudanças em suas ope-
rações. Mais uma vez, o viés 

ideológico impregna esse foro 
discursivo.

O pano de fundo mostra o 
aparente conflito entre dois dis-
cursos: a globalização e o na-
cionalismo, ou seja, continuar a 
abrir fronteiras físicas e ideoló-
gicas ou fechar a porteira.

Globalização é um fenô-
meno que ultrapassa a simples 
ideia de abertura de fronteiras 
físicas. Trata-se de interpene-
tração de valores, princípios, 
costumes, enfim, um ideá-
rio cada vez mais exposto ao 
acesso dos habitantes do pla-
neta e em visibilidade intensa 
e permanente pelas redes so-
ciais, inseridas nos eixos tec-
nológicos da internet.

Difícil de desmontar tal 
engrenagem. Já o nacionalis-
mo volta ao centro do debate 
na onda da garantia do traba-
lho, com a pregação de que 
seus espaços sejam ocupados 
pela população originária do 
país e não por estrangeiros.

O foro tende a acender os 
ânimos, principalmente quando 
se abrem as cortinas para mos-
trar as ferramentas tecnológicas 
tomando o lugar das pessoas.

Sobre o Brasil, as inferên-
cias ficam em aberto. Mas o 
leitor pode fazer a sua leitura.

Previdência: fraudes, desvios e a 
necessidade de novo modelo

Em 1976, o jornalista Aor 
Ribeiro publicou o livro “Ter-
ror e mortes no reino das frau-
des”, no qual demonstra com 
farta documentação as formas 
fraudulentas de ataque ao sis-
tema previdenciário brasileiro. 

Sobretudo fraudes na con-
cessão de benefícios, isto é,  
há alguém que não tem direito 
e, mesmo assim, obtém o be-
nefício mediante os mais dis-
tintos ardis.

Aliás, tais armadilhas não 
são privilégio da previdência 
social, pois agora, durante o 
pagamento do auxílio emer-
gencial, inúmeros servidores 
públicos, civis e militares re-
ceberam o auxílio sem terem 
esse direito.

Todos deveriam estar res-
pondendo processo administra-
tivo para serem colocados no 
olho da rua. É o mínimo que 
se poderia esperar. O dinheiro 
destinado aos pobres foi parar 
no bolso de reles criminosos.

A previdência social pade-
ce de gravíssimos problemas 
gerenciais e são muitos os 
desvios por fraude. Auditorias 
do TCU já registraram esse 
fato dezenas de vezes e nada 
se fez para a modificação des-
se estado de coisas.

E não se trata de acusar 
este ou aquele governo. Parece 
algo intrínseco, como se fosse 
parte de mecanismo defeituoso 
de constituição da estrutura...

Ora, como sempre, será ne-
cessário que haja alguma mo-

dalidade de previdência social 
e como a capacidade de finan-
ciamento do sistema caminha 
para o esgotamento, urge que 
sejam debatidas propostas sé-
rias de arrumação da casa.

O problema de fundo, po-
rém, é que o estado do bem-
-estar brasileiro, nascido em 
1988, não é mais viável.

François Ewald, há trinta e 
cinco anos, no livro L´Etat Pro-
vidence (Paris, Grasset, 1986),  
já demonstrara esse fato. Não 
era uma profecia e sim a cons-
tatação pura e simples de certa 
situação incontornável.

Alguns poderão ficar preo-
cupados; contudo, vale re-
petir: a previdência não vai 
acabar. Ela será reduzida, 
mantidos os direitos adquiri-
dos. Sempre haverá dinheiro 
para pagar.

Às vezes editam propa-
ganda enganosa, falsa e men-
tirosa, o que hoje se denomi-
na genericamente fake news, 
apregoando que a previdência 
social está quebrada. Não é 
verdade. É bom lembrar que 
a Lei 8.213, de 1991, que é o 
plano de benefícios da previ-
dência social explicita bem: 
“se faltar dinheiro no caixa da 
previdência social, o governo 
federal deve suprir os recur-
sos necessários e suficientes 
ao custeio das prestações”.

Portanto, nenhum dos apo-
sentados e pensionistas deve 
se afligir, pois receberão até 
o último centavo do valor dos 

respectivos benefícios.
Esta reflexão só quer ser-

vir como alerta. Há fraudes! 
Cumpre dar-lhes cabo pelos 
meios de persecução penal, 
bastante conhecidos e efica-
zes. Há defeitos na equação 
financeira do sistema que, 
com a atual modelagem, não 
é mais viável. Que se engen-
dram os mecanismos aptos a 
corrigi-lo e provê-lo dos re-
cursos necessários.

Para aqueles que pergun-
tam por que não acabar com o 
atual modelo, a resposta é bem 
singela: não há, agora, condi-
ções políticas para a privatiza-
ção da previdência social.

Vale destacar que a pri-
vatização tentada no Chile 
resultou em um retumbante 
fracasso. Logo após o início 
do processo, implantado sem 
nenhuma discussão com a 
sociedade, das seis entidades 
privadas criadas para gerir o 
programa uma quebrou e foi 
necessário que o Estado vol-
tasse a tomar conta do assunto 
a fim de evitar uma tragédia.

É estranho que com todo o 
aparato de informática e com 
toda a tecnologia não se tenha 
até agora inibido as fraudes. 
É igualmente estranho que os 
longos e enfadonhos debates 
sobre a reforma tributária e as 
inumeráveis reformas previ-
denciárias ainda não tenham 

dado resposta ao problema 
elementar do financiamento 
previdenciário.

Mas há também algo que 
virou lugar comum. E, nesse 
caso, não temos o que estra-
nhar, mas sim que nos enver-
gonhar. É a dos desvios, para 
outras finalidades, com auto-
rização legislativa, dos recur-
sos que deveriam ser destina-
dos à previdência social.

O mais triste e lamentável 
exemplo desses desvios atendeu, 
ultimamente, pelo nome de DRU 
– desvinculação das receitas da 
União – nome elegante para sig-
nificar o desvio de recursos das 
áreas da saúde, da previdência e 
da assistência social.

Eis aí algo que não pode 
mais ser tolerado.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quanto maior se é, mais repetido se é. Platão, Aristóteles, Kant, quantos outros. 
Ainda se não calaram nos que deles falaram. E é possível que só se calem quando a espécie humana se calar.” (Vergílio Ferreira)

E no domingo (20) tem festa para o Encarregado de Fiscalização do PROCON Barretos, Delaías 
Santos Raimundo. O funcionário público receberá muitos abraços virtuais, e a comemoração 

será em casa, ao lado da esposa Aline e do filhão Samuel (foto). Parabéns Delaías!

A quarta-feira (16) foi dia de parabéns para Cleiton Matos 
Lambert. O aniversariante se casou com Felipe em 17 de abril, 

em cerimônia para poucos convidados por conta da pandemia. 
Atualmente eles moram em São José do Rio Preto, e vão come-

morar o niver de Cleiton no final de semana, atendendo todos os 
desejos gastronômicos do marido. Felicidades Cleiton e Felipe!

A quarta-feira (16) foi de festa para Walter Ramos, que brindou mais um ano de vida. Na data, 
o torcedor do Santos recebeu beijos e paparicos da esposa Marineide Silva (foto), o carinho 

dos filhos Júnior, Lara e Daniely, dos familiares, e as felicitações dos amigos. Parabéns!

O colorista e maquiador Magdiel Andradde brinda hoje, 
sexta-feira (18) mais um aniversário. O profissional da beleza 
é barretense, mas atualmente está morando em São José do 

Rio Preto, passa a data recebendo o carinho de amigos e fami-
liares, em especial, de Leandro Ramos. Felicidades!

Amanhã (19), quem faz dois aninhos é o garotão Davi Rama-
lho Piccart. O principezinho recebe todo carinho dos tios, 

primos, avós, amiguinhos, e claro, dos pais Aline e Fernando, e 
dos irmãos Leonardo e Matheus. Tudo de bom Davi!

Segunda-feira (21) é o dia da bela Tatiana Tomaz completar 
mais um ano de vida. A loira que é apresentadora na Vale TV e 
digital influencer, recebe milhares de beijos e abraços virtuais 
de seus seguidores, e todo carinho da família, através da mãe 

Júlia, do irmão Marcel, da sobrinha Isadora e lambeijos da 
filha de 04 patas Minnie (foto). Tudo de bom Taty!!!
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CIENTIFICADOS TARDIAMENTE 
DO CONFINAMENTO

O vereador Paçoca (SD) ficou descontente com o vazamen-
to pelas redes sociais das medidas restritivas na cidade, antes 
mesmo do conhecimento dos parlamentares locais. Em sua 
opinião, faltou respeito com os colegas vereadores. Carlão do 
Basquete (PSD) criticou as reuniões preliminares ao anún-
cio sem informar a base de apoio da prefeita na Câmara. “Ela 
acha que vai governar sozinha a cidade”, comentou.

CACHACEIROS BIKERS CONVIDAM NETO
O vereador Chafei Amsei Neto (MDB) foi convidado para in-
tegrar a turma do “Cachaceiros Bikers”. Ele está treinando 
para percorrer os mais de 150 quilômetros da Rota das Cape-
las. Domingo passado, pedalou cerca de 70 quilômetros pelas 
estradas rurais de Barretos. Retornou vivo, cansado e faminto.

PRATO CHEIO DAS MERENDEIRAS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) garante que não é opo-
sição nem situação. Declara que seu mandato é independente. 
Ele está de olho, entre outras coisas, na quantidade de meren-
deiras que atuam na rede pública de ensino municipal. O tuca-
no ainda quer saber se há desvio de função.

COM APROVAÇÃO DO CONSELHO
Cópia da ata de reunião que deliberou a utilização da verba 
do fundo municipal do idoso na reforma do Centro de Reabi-
litação Solange de Ávila foi requerida pelo vereador Ricardo 
Bodinho (PP).

FILÉ DE TILÁPIA NA REFEIÇÃO
O vereador Nestor Leonel (DEM) sugeriu a inserção de carne 
de peixe no cardápio da merenda escolar no município. Lam-
bari ficou alerta.

TROCA NA DIREÇÃO LOCAL DO PDT
João Costa Santos Filho se afasta da direção do PDT de Bar-
retos. Em seu lugar assume Marcus Vinícius Pereira, o conhe-
cido cantor Marcus Tertto.

TEGAMI BUSCA VAGA NA ASSEMBLÉIA
O ex-candidato a prefeito, Luiz Tegami, poderá disputar a 
uma vaga na Assembléia Legislativa de São Paulo pela legen-
da do PSB. Ele conta com apoio de outros partidos.

CARLÃO ESTÁ DESCRENTE COM TURISMO
Confessando-se decepcionado com o turismo em Barretos, 
o vereador Carlão do Basquete (PSD) propôs uma discussão 
ampla sobre o assunto em audiência pública. Ele diz que está 
cansado do monopólio do turismo no município, ressaltando 
que não tem nada contra Os Independentes.

EM TEMPOS DE FECHA QUASE TUDO.,.
... “é essencial diminuir a circulação de pessoas”.

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

O projeto de lei 96/21 de 
autoria do vereador e presiden-
te da Câmara de Barretos, Pau-

O vereador Nestor Leonel so-
licitou a possibilidade de inserção 
da carne de peixe no cardápio da 
merenda escolar oferecida aos alu-
nos na rede municipal de ensino.

O vereador ressalta que é re-
conhecido que a carne de peixe 
tem uma grande qualidade proteí-
na, é pouco gordurosa e contém 
óleos essenciais como ômega 3, 
uma substância que combate os 
chamados radicais livres.

Esses radicais livres, além 
de promover o envelhecimen-
to precoce, podem, nos ho-
mens, desenvolver o câncer 

Foi aprovado por unanimi-
dade na última segunda-fei-
ra, dia 14, o Projeto de Lei nº 
86/2021, de autoria do verea-
dor Ricardo Bodinho (PP) que 
dá denominação de Claudio 
Luiz Ubeda à Quadra de Fute-
bol Society localizada na Rua 
VN 22 Walter Panisse, com 
a rotatória da Avenida Mau-
ro Benedicto de Menezes, no 
bairro Residencial Vida Nova.

“Ubeda, deixou um grande 
legado, foi um parceiro e ami-
go. Opinava sobre todos os 

assuntos sempre com coerên-
cia”, lembra o vereador.

“É uma justa homenagem a 
um barretense que muito con-
tribuiu com a cidade. Dentre 
muitas atuações, Ubeda, quan-
do jovem, disputou campeona-
tos de futebol society, e perpe-
tuar o seu nome na Quadra de 
Futebol Society, do bairro Re-
sidencial Vida Nova reflete o 
seu reconhecimento a nós bar-
retenses, permanecendo viva 
sua lembrança no coração de 
todos”, disse Bodinho.

Secretário da Defesa Civil, 
Elson Santos, acompanhou 
os bombeiros municipais du-
rante a realização do Curso 
Identificação, Manejo e Cap-
tura de Animais Peçonhentos 
e Primeiros Socorros à Vítima 
de Acidente com Animais Pe-
çonhentos.

Com uma carga horária de 
20 horas, o curso foi promovi-
do pela Emergency Courses, de 
São José do Rio Preto, e minis-
trado pelo biólogo, Luiz Fer-
nando Cireia, e pelo Especia-
lista em Resgate/Salvamento, 
Marcelo Martins Fernandes.

O secretário explicou que, 
com esse curso, os bombeiros 
municipais de Barretos agre-
gam mais um tipo de serviço 
a ser realizado em prol da po-
pulação barretense.

Elson Santos também agra-
deceu a prefeita Paula Lemos 

O deputado federal, Geni-
nho Zuliani, (DEM/SP, anun-
ciou na última terça-feira (15), 
a liberação de R$ 10 milhões 
em recursos, provenientes de 
verbas a serem liberadas pelos 
governos federal e estadual, 
para o Hospital Municipal da 

Região Norte, localizado em 
São José do Rio Preto.

O montante será utilizado 
para a compra de equipamentos 
para centros cirúrgicos, além de 
equipamentos para exames.

O anúncio oficial foi feito 
no gabinete do prefeito, Edi-

nho Araújo e vice-prefeito de 
Rio Preto, Orlando Bolçone.

Metade do recurso, R$ 5 mi-
lhões, segundo Geninho, será 
liberado pelo governo federal, 
por meio de emenda impositiva 
e transferido do Ministério da 
Saúde para o Fundo Municipal 

de Saúde de Rio Preto.
“O restante será provenien-

te do governo do estado de São 
Paulo, em atendimento a pedido 
pessoal meu, feito direto ao vi-
ce-governador, Rodrigo Garcia”, 
explicou Geninho, que faz parte 
da Bancada Paulista, em Brasília.

Projeto de Paulo Correa obriga instalação de tendas 
e cadeiras pelas agências bancárias e casas lotéricas

Vereador destaca que clientes ficam em filas longas sem nenhuma assistência

lo Correa, obriga que as agên-
cias bancárias e casas lotéricas 
ofereçam um tratamento mais 

humanizado aos clientes e 
usuários dos serviços, que fi-
cam em filas de espera na área 
externa, com a disponibiliza-
ção de tendas e cadeiras.

“Todo começo de mês ve-
mos longas filas sendo for-
madas em frente às agências 
bancárias e casas lotéricas. 
Idosos, pessoas com deficiên-
cia, gestantes e mulheres com 
crianças de colo ficam horas 
na rua sujeitos ao sol e chuva. 
Com o pagamento do auxílio 
emergencial pelo governo fe-
deral em razão da pandemia 
de Covid-19 o problema pio-
rou. É um verdadeiro desres-
peito com a população”, disse 
o vereador.

Paulo Correa destacou, 

ainda, que os bancos lucraram 
50% mais no primeiro trimes-
tre de 2021 quando compara-
do ao mesmo período do ano 
passado. “Lucram muito e in-
vestem praticamente nada no 
atendimento aos clientes e 
usuários”, finalizou.

Pelo projeto, as agências 
bancárias e casas lotéricas se-
rão obrigadas a instalação de 
tendas com fechamento lateral 
para proteção contra sol e chu-
va, cadeiras em número sufi-
ciente obedecendo aos grupos 
prioritários, dispor de um fun-
cionário próprio ou terceiriza-
do para cuidar da organização 
e protocolos de segurança.

Para instalação da tenda os 
bancos e lotéricas deverão en-

trar em entendimento com a 
prefeitura para disponibiliza-
ção de área próxima aos esta-
belecimentos.

O descumprimento da lei 
acarretará aos bancos e loté-

ricas multa de R$ 3 mil para 
cada consumidor reclaman-
te e multa em valor dobrado 
em caso de reincidência da re-
clamação. As denúncias serão 
feitas diretamente ao Procon.

Defesa civil oferece curso bombeiros municipais

pelo apoio dado para a Secre-
taria de Defesa Civil, “dando 
uma maior robustez para os 
bombeiros municipais desem-
penharem suas obrigações”.

O conteúdo programáti-
co do curso foi o seguinte: 

principais características das 
serpentes; acidentes com ser-
pentes venenosas, escorpiões, 
aranhas venenosas, lacraias, 
taturanas, vespas e abelhas; 
sintomalogia no acidente com 
os diversos gêneros de ser-

pentes, escorpiões, aranhas 
venenosas, lacraias, taturanas, 
vespas e abelhas; além de pri-
meiros socorros nos acidentes 
com serpentes venenosas, es-
corpiões, aranhas, lacraias, ta-
turanas, vespas e abelhas.

Vereador Nestor Leonel solicita a 
carne de peixe no cardápio da merenda 

escolar da rede municipal de ensino

de próstata e, nas mulheres, o 
câncer no colo do útero.

“Além disso, os peixes são 
ricos em proteínas, fontes de vi-
taminas (A, D e B) e minerais 
(como o cálcio, fósforo e iodo), 
tendo teor de gordura reduzido, 
sendo que nestas predominam 
as do tipo poliinsaturada, dife-
rentemente das carnes verme-
lhas, as quais contêm uma alta 
proporção de gordura satura-
da, que podem causar proble-
mas cardíacos se consumidos 
em quantidade”, aponta Nestor 
Leonel em sua solicitação.

Ricardo Bodinho denomina Quadra 
de Futebol Society, do bairro Vida 

Nova, de Claudio Luiz Ubeda

Geninho anuncia liberação de R$ 10 milhões 
para Hospital da Região Norte, em Rio Preto
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SOLIDARIEDADE

O barretense mostrou mais 
uma vez toda a sua solidarie-
dade e fez com que o drive-th-
ru da Campanha do Agasalho 
2021, realizado no ginásio 
Rochão na tarde do último sá-
bado, dia 12, fosse um suces-
so de arrecadação.

Após o evento considerado 
o ‘Dia D’, Barretos alcançou 
1.614 cobertores e 4.389 aga-
salhos arrecadados. “Jamais 
poderíamos deixar de levar a 
quem mais precisa esse con-
forto. Eu quero agradecer a 
cada um de vocês. Meu sonho 
é levar um agasalho a cada 
pessoa que precisa”, comen-
tou Letícia Lemos, presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade, lembrando ainda que 
cada item será higienizado an-
tes de ser doado.

GRANDE APOIO
O drive-thru teve apoio de 

diversas secretarias municipais. 
A secretaria de Educação este-
ve presente em diversos carros 
levando a arrecadação de esco-
las e Cemeis. O Tiro de Guerra 
de Barretos auxiliou a equipe 
do Fundo Social no recebimen-
to e na organização dos agasa-
lhos. O ‘Dia D’ da campanha 
tem a iniciativa da EPTV.

Dias antes, um vídeo di-
vulgado nas redes sociais da 

prefeitura uniu a presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade, Letícia Lemos, e do 
secretário municipal de Tu-
rismo, Cuiabano Lima, para 
pedir a colaboração de todas 
as pessoas nessa campanha 
tão importante. O vídeo teve 
a participação musical do 
violonista Diogo Silva e do 
maestro Fernando Faria.

EMPRESAS FIZERAM 
A SUA PARTE

Entre as empresas que par-
ticiparam da doação, estão: 
A.A. Turismo, Açaí Purim, Al-
lplant, Botânica e Casa do EPI, 
CVC Turismo, Eletro Frajam, 
Escritório Central, Flora Bar-
retos, Localiza, Lojas ED+, 
Marcão Gás e Água, Móveis 
Petrochi, Multifiltros APS, 
OdontoCompany, Óticas Ca-
rol (Av.21) Relojoaria Orient, 
Restaurante Don Don, SR Em-
balagens, Tamankin Calçados, 
Pereira’s, Vital Force, GLT 
e Grupo Jóia. A doação das 
empresas foi coordenada pela 
ACIB (Associação Comercial 
e Industrial de Barretos).

ORAÇÕES
No final do evento, o bispo 

dom Milton Kenan Júnior e o 
pastor Eryk Bretanha aben-
çoaram as doações e as famí-
lias atendidas. “Só o gesto de 

partilhar já é uma benção. É 
sinal de amor de Deus. Então 
nós pedimos ao Senhor que 
ele derrame sobre eles a sua 
benção”, disse o bispo.

Já o pastor Eryk Bretanha 
comentou que a quantidade 
arrecadada prova que o bar-
retense é um povo solidário. 
“Eu creio que esse gesto des-
perte o coração das pessoas. 
Que Deus abençoe cada um 
que vai receber esses coberto-
res. Acima de tudo que eles se 
sintam amados”, afirmou.

PREFEITA PEDIU 
COMPREENSÃO

A prefeita Paula Lemos 
agradeceu a todos que par-
ticiparam da arrecadação e 
lembrou mais uma vez que o 
momento da pandemia de Co-
vid-19 na cidade exige com-
prometimento de todos.

“Estamos em frente à 
UPA. Rezamos por todas as 
pessoas doentes e seus fami-
liares. E é preciso que cada ci-
dadão entenda esse momento. 
Que o Espírito Santo venha e 
faça com que as pessoas com-
preendam que esse momento 
exige zelo e cuidado. Nós es-
tamos nos esforçando diaria-
mente, mas nós precisamos 
que o barretense cuide tam-
bém de si”, afirmou.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Barretos recebeu, 
nos últimos dias, duas impor-
tantes doações de equipamen-
tos que já estão sendo utiliza-
dos no tratamento de pacientes 
com Covid-19 na UPA.

A primeira contribuição 
chegou da Associação Ami-
gos do Hum (AAHUM), de 
Maringá/PR, que forneceu, 
gratuitamente, 5 capacetes 
de oxigênio.

A segunda doação foi de 2 
aparelhos respiradores que es-
tão auxiliando no tratamento 
de pacientes mais graves da 
doença. Essa ajuda foi solici-
tada pela prefeita há duas se-
manas e chegou no momento 
mais importante. O secretário 
estadual da Saúde, Jean Carlo 
Gorinchteyn, foi fundamental 
neste processo, assim como 
Vitor Borges, do Codevar.

O Grupo JBS doou 1 tonelada de coxa e sobrecoxa de frango para o Fundo Social de Solidariedade de 
Barretos. A doação teve o intermédio do vereador Raphael Silvério. O alimento será encaminhado para as 
famílias que se enquadram nos critérios de atendimento do Fundo Social. “Teremos todo o cuidado para 
atendermos às famílias com muito amor e carinho”, comentou Letícia Lemos, presidente do FSS.

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Barretos recebeu a doa-
ção de 100 cestas básicas do Sin-
dicato dos Corretores de Seguro 
do Estado de São Paulo (Sincor-
p-SP). A entrega foi feita pelo di-

retor regional do sindicato, João 
Carlos Garrucho. A iniciativa tem 
a parceria do Sindicato das Em-
presas de Seguros, Sindseg-SP.

“É muito importante essa doa-
ção, visto que hoje temos mais de 

3.500 famílias precisando de nós. 
Essas cestas vêm ao encontro da 
nossa necessidade, então, agra-
deço imensamente ao Sincorp”, 
comentou a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade.

Após drive-thru no sábado, Campanha do Agasalho de 
Barretos chega a 1614 cobertores e 4389 roupas arrecadadas

A prefeita Paula Lemos 
fez questão de ir até o Tiro de 
Guerra de Barretos no último 
sábado (12), para agradecer 
aos atiradores e aos instrutores 
pela arrecadação de alimentos 
nos supermercados da cidade.

Essa parceria com o Fun-
do Social de Solidariedade 
arrecadou 4.200 quilos de ali-
mentos, durante a campanha 

realizada em três sábados dos 
meses de maio e junho.

A visita contou com a pre-
sença dos subtenentes Cardo-
so e Faber, com a presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Letícia Lemos, e do ve-
reador Juninho Bandeira.

Além de coletar nos su-
permercados, os atiradores do 
TG também organizaram os 

alimentos em cestas básicas e 
ajudarão na posterior entrega 
às famílias mais carentes.

“É muito gratificante e 
eleva meu coração ver uma 
ação como essa. Tive a opor-
tunidade de conversar com os 
jovens e falar para eles que é 
momento de permanecer junto 
à família e de evitar situações 
de risco”, comentou a prefeita.

JBS doa 1 tonelada de frango para 
o Fundo Social de Solidariedade

Fundo Social recebe doação de 
100 cestas básicas do Sincorp-SP

Prefeita Paula Lemos agradece 
doação de respiradores e capacetes

Equipamentos já está sendo utilizados e serão decisivos 
no tratamento de pacientes com Covid-19 na UPA de Barretos

Em resposta a essas doa-
ções, a prefeita Paula Lemos 
afirmou: “Agradecemos toda 
a ajuda que Barretos tem re-
cebido tanto de empresas pri-
vadas quanto de outras insti-
tuições. Não temos medido 

esforços para garantir a saúde 
das pessoas, mas vivemos o 
momento mais crítico da pan-
demia e precisamos que cada 
barretense use máscara, man-
tenha o distanciamento social 
e use álcool em gel”.

Paula lemos agradece Tiro de 
Guerra pela parceria na arrecadação 

de alimentos em supermercados
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COTIDIANO

Brasileiro está mais pobre, 
triste e estressado, 

segundo estudo da FGV

A crise e econômica, agrava-
da pela pandemia do novo coro-
navírus, que deixou milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras 
desempregados e informais sem 
renda, aliada a falta de políticas 
públicas efetivas e propostas 
concretas para aquecer a econo-
mia e gerar emprego, aumentou 
a desigualdade de renda, der-
rubou o rendimento médio do 
trabalho e deixou os brasileiros 
mais infelizes.

Estudo de Marcelo Neri, do 
Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV 
Social), publicado no jornal Va-
lor Econômico, comprova que 
os brasileiros estão mais tristes, 
estressados e com mais raiva.

Uma medida geral de feli-
cidade obtida a partir do levan-
tamento da Gallup World Poll 
mostra que, numa escala de 0 
a 10, a satisfação do brasileiro 
ficou em 6,1 no ano passado, 
uma queda de 0,4 ponto per-
centual ante 2019, atingindo o 
menor ponto da série histórica.

A média de 40 países apon-
ta que a percepção de felici-
dade ficou estagnada de 2019 
a 2020: de 6,02 para 6,04. A 
pesquisa inclui nações como 
Áustria, China e Zimbábue.

Os mais infelizes, claro, 
são os mais pobres que mais 
estão sofrendo as consequên-
cias do agravamento da crise 
econômica e da falta de polí-
ticas efetivas do governo de 
Jair Bolsonaro (ex-PSL) para 
ajudar os mais vulneráveis, 
gerar emprego e renda, va-
cinas toda população para a 
economia voltar a crescer.

E para piorar, em setembro 
do ano passado, Bolsonaro re-
duziu o valor do auxílio emer-
gencial aprovado pelo Con-
gresso Nacional de R$ 600 
para 300. Este ano, depois de 
três meses sem pagar o be-
nefício, reduziu mais ainda e 
passou a pagar entre R$ 150 e 
R$ 375 reais e ainda para ape-
nas metade das pessoas que 
receberam em 2020.

Neste cenário, o estudo  
da FGV mostra que a queda 
geral da satisfação foi puxa-
da pelos 40% mais pobres e 
o grupo intermediário, entre 
os 40% a 60% mais pobres. 
Já nas duas camadas acima, a 
avaliação ficou praticamente 

igual de um ano a outro.
“A nota média de felicidade 

dos 40% mais pobres fica em 
outro patamar (5,5) em relação 
aos grupos de renda mais alta, 
todos acima de 6, chegando a 
6,9 nos 20% mais ricos. A di-
ferença entre os extremos era 
de 7,9% em 2019 e sobe para 
25,5% na pandemia”, disse Neri 
ao jornal, destacando que o dado 
é consistente com a disparidade 
no mercado de trabalho.
BRASILEIROS ESTÃO 
MAIS PREOCUPADOS, 
COM MAIS RAIVA, ES-
TRESSE E TRISTEZA

O agravamento da crise 
gerou ainda uma onda de emo-
ções negativas entre os brasilei-
ros, relata a reportagem. Tam-
bém de 2019 a 2020, aumentou 
de 56% para 62% a fatia de 
brasileiros que disseram estar 
preocupados, enquanto a média 
de 40 países aumentou só 2,4 
pontos, de 38,5% para 40,9%. 
Os brasileiros disseram ter sen-
tido mais raiva (24%), estresse 
(47%) e tristeza (31%).

DESIGUALDADE
Ainda, segundo a reporta-

gem, a renda média per capita 
recuou pela primeira vez abai-
xo de R$ 1 mil mensais, para 
R$ 995 no primeiro trimestre 
de 2021, ainda segundo o es-
tudo. O dado caiu 11,3% ante 
um ano antes, quando estava 
em R$ 1.122, o maior nível da 
série iniciada em 2012.

O estudo da FGV Social 
considera a renda efetivamen-
te recebida do trabalho dividi-
da pelos integrantes da famí-
lia, e usa os micros dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Já a renda do trabalho na 
população em idade ativa, con-
siderando os desocupados, caiu 
10,89% entre os primeiros tri-
mestres do ano passado e deste 
ano. Entre a fatia dos 50% mais 
pobres, o recuo foi o dobro, de 
20,81%. Para a população em 
geral, a queda na taxa de parti-
cipação no mercado de trabalho 
respondeu por mais de 80% do 
recuo na renda. Já entre os mais 
pobres, o aumento da taxa de 
desemprego teve peso maior. 
(Fonte: CUT)

De acordo com estudo do Centro de Políticas So-
ciais da fundação, a Covid-19 deixou o Brasil mais 
desigual e pobre. E índice de satisfação do brasilei-

ro registrou o menor índice da série histórica

“O novo ciclo de aumento 
da Selic está encarecendo o 
crédito rural nas instituições 
financeiras, dificultando sua 
contratação pelos produtores, 
podendo reduzir os inves-
timentos no campo”, alerta 
Fábio de Salles Meirelles, 
presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo (Faesp).

A preocupação é que o 
Plano Safra 2021/22, cujo 
anúncio deverá ser feito na 
próxima semana pelo gover-
no federal, já possa refletir o 
movimento de juros mais ele-

vados nas distintas linhas de 
financiamento.

Além disso, as dificulda-
des orçamentárias da União 
deverão limitar a disponibili-
dade de recursos para as linhas 
especiais de crédito, fazendo 
com que muitos produtores te-
nham de procurar diretamente 
o mercado financeiro para con-
tratar empréstimos, a juros de 
mercado. “Assim, a Selic mais 
elevada causa problemas para 
o setor”, avalia Meirelles.

Na última quarta-feira (16), 
o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) aumentou a taxa 

básica em 0,75 pontos porcen-
tuais. Com isso, a Selic passou 
para 4,25% ao ano. Para agos-
to, é esperada uma nova alta, 
talvez nos mesmos patamares, 
chegando a 5%.

Esse movimento de alta 
é uma tendência que se veri-
fica desde março deste ano, 
quando se iniciou um ciclo de 
aperto monetário na economia, 
elevando a Selic de 2% em ja-
neiro, para 2,75% em março, 
até o nível atual de 4,25%. Até 
o final de 2021, a expectativa 
do Boletim Focus do Banco 
Central é de 6,25% ao ano.

A Secretaria 
Especial da Cultu-
ra solicitou que os 
municípios man-
tenham os saldos 
remanescentes da 
Lei Aldir Blanc 
nas contas bancá-
rias, sem realizar 
movimentações fi-
nanceiras até que sejam publicadas as alterações necessárias. 
O comunicado também explica que a orientação do governo 
federal é para evitar que a execução dos recursos pelos mu-
nicípios ocorra em desacordo com a futura regulamentação 
federal. O decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc será 
atualizado, o que garantirá aos municípios a autorização para 
utilizarem, até 31 de dezembro de 2021, os saldos remanes-
centes que estão nas contas bancárias. Além disso, foi esta-
belecida a permissão para que os estados transfiram recursos 
aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) recomenda que os gestores locais aguardem a regu-
lamentação federal para efetivarem a execução dos recursos, 
mas que já comecem a organizar a sua atuação, elaborando, 
por exemplo, o texto de editais.

Com o avanço da vacina-
ção em todo o país, crescem 
as dúvidas de empregados e 
empregadores, das mais va-
riadas áreas, sobre a caracteri-
zação da recusa à vacina con-
tra a COVID-19 como motivo 
para demissão por justa causa. 

Embora não haja obrigato-
riedade legal em tomar a va-
cina, empresas têm avaliado o 
risco que um funcionário não 
vacinado pode representar para 
toda a corporação, influencian-
do no aumento do contágio e 
na sensação de insegurança dos 
demais funcionários no retorno 
às rotinas normais de trabalho. 

A demissão por justa causa 
de uma funcionária de um hospi-
tal infantil que se recusou a tomar 
a vacina, em São Caetano do Sul, 
provou a possibilidade da demis-
são nessas circunstâncias.

Tal decisão se ancora na 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal, que permite 
a aplicação de consequências 
jurídicas àqueles que não to-
marem a vacina, no posicio-
namento do Ministério Públi-
co do Trabalho, previsto no 
artigo 158 da CLT, que obriga 
o empregado a colaborar com 
a empresa para garantir um 
ambiente de trabalho seguro e 
no direito à vida e à saúde co-
letiva, que se sobrepõem aos 
interesses individuais.

No entanto, a advogada es-
pecialista em direito do traba-
lho, Alessandra Arraes, alerta: 
“É necessário que sejam obser-
vados alguns requisitos para ser 
considerada válida a demissão 
por justa causa, como a au-
sência de justificativa para a 
recusa, por exemplo. Também 
é fundamental que o emprega-
dor, antes da demissão, trabalhe 
na conscientização de seus em-
pregados a fim de convencê-los 
sobre a importância da vacina-
ção para a proteção do meio 
ambiente de trabalho”. 

Além disso, empresas po-
dem exigir, sempre que ne-
cessário, os comprovantes de 
vacinação, que podem ser ana-
lisados como condição para a 
manutenção do emprego. 

“Em minha opinião, a recu-
sa à vacina pode ser vista como 

Elevação da Selic encarece o crédito para produtores rurais

Comunicado orienta municípios 
sobre saldos remanescentes

da Lei Aldir Blanc

Funcionário que se recusar 
a tomar a vacina contra 
a COVID-19 pode ser 

demitido por justa causa?

um ato reprovável e egoísta, 
já que estamos diante de uma 
pandemia que tirou inúmeras 
vidas no país e no mundo. Ela 
é o meio mais eficaz para al-
cançar a erradicação do vírus 
e, embora existam direitos 
fundamentais que asseguram 
a individualidade, eles não po-
dem se sobrepor ao interesse 
coletivo”, encerra a advogada.
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O governador João Doria 
anunciou na última quarta-
-feira (16), com o secretário 
estadual da Educação, Ros-
sieli Soares, o novo plano de 
ampliação da retomada das 
aulas presenciais da Educação 
Básica para o segundo semes-
tre de 2021. 

Nesta nova etapa, para cal-
cular a porcentagem de alunos 
permitidos será levada em con-
sideração a capacidade total de 
acolhimento das escolas e não 
mais o total de matrículas.

O distanciamento mínimo 
entre as pessoas passa a ser de 
1 metro e não mais de 1,5 me-
tro. Cada escola irá elaborar o 
seu plano de retorno levando 
em consideração a realidade 
da comunidade escolar e, nes-
te momento, a volta às aulas 
presenciais não será obrigató-
ria para os estudantes. 

“Neste novo plano, a partir 
de agosto, cada escola deverá 

determinar a capacidade de 
acolhimento total de alunos 
de acordo com a sua realida-
de, desde que sejam respei-
tados todos os protocolos de 
prevenção, como uso de más-
cara, álcool em gel e distan-
ciamento mínimo de um me-
tro entre os estudantes na sala 
de aula”, afirmou Doria.

Também estão sendo ad-
quiridos três milhões de testes 
de Covid-19 destinados para 
profissionais da educação e 
estudantes. Os testes serão 
aplicados em parceria com se-
cretarias municipais de Saúde 
em casos sintomáticos. Tam-
bém será feita avaliação sen-
tinela para garantir vigilância 
epidemiológica escolar.

Todos os demais protoco-
los de segurança para o com-
bate ao coronavírus como uso 
correto de máscara, medição 
de temperatura, higienização 
constante das mãos e identifi-

cação e afastamento de casos 
suspeitos ou confirmados se-
rão mantidos.

VACINAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS 

Em 10 abril foi iniciada a 
vacinação dos profissionais 
da Educação para o público 
acima de 47 anos. Junto à se-
gunda etapa, que contemplou 
pessoas com comorbidades, a 
imunização contra a Covid-19 
alcançou 400 mil profissio-
nais da Educação Básica de 
todas as redes de ensino em 
todo o Estado. 

No dia 9 de junho foi ante-
cipada a vacinação para pro-
fissionais com 45 e 46 anos, 
beneficiando 80 mil pessoas, 
e desde 11 de junho todos os 
profissionais da Educação 
Básica paulista com mais de 
18 anos também podem ser 
imunizados, totalizando 843 
mil servidores da educação de 
todo o Estado.

O governo do Estado 
anunciou na última quarta 
(16) a abertura de pré-cadas-
tro para voluntários interes-
sados em participar dos testes 
com a nova vacina brasileira 
contra a Covid-19, produzida 
pelo Instituto Butantan, a Bu-
tanvac.

Atualmente, o Butantan 
conta com um estoque de 8 
milhões de doses. Até outu-
bro, a produção será de 40 mi-
lhões do imunizante.

Os interessados em partici-
par voluntariamente dos testes 
devem realizar o pré-cadastro 
acessando o link https://butan-

vac.butantan.gov.br/.
Os ensaios clínicos serão 

realizados pelo Hospital das 
Clínicas da Universidade de 
São Paulo (USP), em Ribei-
rão Preto. Nesta primeira eta-
pa, devem participar 418 vo-
luntários selecionados acima 
de 18 anos.

Governo paulista anuncia novo 
plano de ampliação da retomada 
das aulas presenciais para agosto

Aberto o cadastro para 
voluntários da Butanvac

Dengue e chikungunya são ameaças 
em meio à pandemia da Covid-19

O aumento de casos das doenças no estado de 
São Paulo colocou os órgãos de saúde em alerta

O crescimento dos casos 
de dengue e febre chikungun-
ya durante a pandemia da Co-
vid-19 colocou em alerta os ór-
gãos de saúde do estado de São 
Paulo e de diversos municípios.

Segundo os dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde, até 
o final do mês de abril deste 
ano foram registrados 23.200 
casos de dengue e 9 mortes. 
Já a febre chikungunya conta 
com 2.200 casos de pessoas 
diagnosticadas com a doença.

De acordo com a médica 
infectologista Sílvia Fonseca, 
Diretora Nacional de Infecto-
logia do Sistema Hapvida, que 
administra o Grupo São Fran-
cisco, além da Covid-19 é im-
portante tomar todos os cuida-
dos para prevenir a dengue e 
a chikungunya, não deixando 
que essas doenças “saiam do 
radar da prevenção”.

“Em tempos de Covid-19 
‘esquecemos’ de doenças que 
são transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti como a dengue 
e a chikungunya. No entanto, 
os cuidados não podem parar. 
Temos que eliminar os focos 
do mosquito”, diz Sílvia.

Em Ribeirão Preto, o de-
partamento de Vigilância em 
Saúde, órgão da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, divulgou por 
meio do Boletim Epidemioló-
gico da dengue, o registro de 50 
casos confirmados no mês de 
abril de 2021. No acumulado 
de 2021 já são 168 casos.

No estado de São Paulo, 
em Tatuí, na região de Soro-
caba, no primeiro trimestre 
de 2021 foram registrados 
10.332 casos de dengue. O 
volume é superior aos casos 
de Covid-19 diagnosticados 
desde o início da pandemia, 
que totalizavam 9.314 casos 
até o mês de março.

Já no Guarujá ocorreram 
527 casos de dengue e 412 da 
febre chikungunya, até março 
desde ano.

A infectologista ressalta a 
importância de reforçar os cui-
dados em casa, principalmente, 
neste momento de restrições e 
distanciamento social, já que é 
necessário eliminar os focos de 
reprodução do mosquito.

“Não deixe os pratinhos 
de planta com água parada 
ou qualquer outro objeto que 
possa empoçar, porque só um 
pouquinho de água, que nem 
precisa estar muito limpa, já 
é o suficiente para o mosquito 
colocar os ovos”, alerta Sílvia.

Infectologista Sílvia Fonseca, Diretora Nacional de Infectologia 
do Sistema Hapvida, que administra o Grupo São Francisco
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A prefeita Paula Lemos 
participou, na última quarta-
-feira (16), da posse de 24 
conselheiros, sendo 12 titula-
res e 12 suplentes, do Conse-
lho Municipal da Juventude. 
O evento teve a presença da 
secretária de Assistência So-
cial, Vitória Saretta, do ve-
reador Gabriel Uchida e do 
subsecretário da Juventude 
do Estado de São Paulo, Luiz 
Chrysostomo de Oliveira.

Chrysostomo elogiou o 
trabalho feito em Barretos 
com a reativação do conselho. 
“Quando o jovem se organiza, 
faz um conselho, promove a 
união, ele vai conquistando 
cada vez mais lugares de par-
ticipação”, comentou.

O vereador Gabriel Uchida 
parabenizou pela ação e pelo 

trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelo subsecretário 
e pela prefeitura. Já a secretá-
ria Vitória Saretta pontuou que 
esse conselho estava adorme-
cido há seis anos e agora foi 
reativado na atual gestão.

Também citou a importante 
criação da Coordenadoria da 
Juventude na cidade. “A políti-
ca pública da secretaria de As-
sistência Social também é vol-
tada para a juventude”, frisou.

Já a prefeita Paula Lemos 
agradeceu aos envolvidos e ci-
tou que todos estão fazendo um 
trabalho muito positivo para os 
jovens em Barretos. “O jovem 
é a janela do futuro e queremos 
ouvir vocês”, destacou.

A prefeita também lembrou 
da Casa da Juventude, pro-
grama estadual que Barretos 

conquistou. “Quero agradecer 
ao subsecretário e ao vereador 
por que foi uma conquista que 
fizemos juntos”, disse.

O CONSELHO
O Conselho Municipal da 

Juventude tem por finalida-
de fomentar a participação da 
juventude nos organismos pú-
blicos e movimentos sociais e, 
entre outras funções, colaborar 
com a administração munici-
pal na efetivação de políticas 
públicas voltadas ao atendi-
mento das necessidades da 
juventude. Dentre as compe-
tências do conselho está o de 
desenvolver estudos, debates 
e pesquisas relativas à questão 
da juventude, fiscalizar e to-
mar providências para o cum-
primento da legislação favorá-
vel aos direitos dos jovens.

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) e o Sincomércio realiza-
ram a entrega dos prêmios da 
promoção de Dia dos Namo-
rados. A entrega ocorreu nesta 
quinta- feira (16), no auditó-
rio da ACIB. Foram contem-
plados 10 clientes, que parti-
ciparam durante a campanha 
deste ano, realizada de 26 de 
maio a 14 de junho.

GANHADORES 
E OS PRÊMIOS 

DA PROMOÇÃO
Maria Aparecida Soares 

Mazzer (01 Final de Semana 
no Barretos Country Hotel- 
Empresa Biabelamore); Silvia 
Motanaga (01 jantar para casal 
na Churrascaria Costela de Ouro 
- empresa Arezzo); Leonardo 
Rodrigues da Silva (01 Vale 
Compras de R$ 120,00 na Cia 
do Esporte – Manolo Supermer-
cados); Andressa Brenda da Sil-
va Cunha (01 Vale Compras de 
R$ 120,00 -  Relojoaria Orient 
– empresa Supermercado JM); 
Roselaine  Plattitel (01 Par de 

Prefeita Paula Lemos participa de 
posse de membros do Conselho 

Municipal da Juventude

ACIB E Sincomércio entregam prêmios 
da promoção de Dia dos Namorados

Aliança P/ Comp. Em Aço Gold 
Mig – Biabelamore); Fabíola 
Aparecida Ferreira (01 Par de 
Aliança P/ Comp. Em Aço Gold 
Mig – empresa Kátia Gouveia); 
Victor S. Correia Monteira (01 
Par de Aliança P/ Comp. Em Aço 
Gold Mig – empresa Anacapri); 
Cláudia Marim (01 Vale Com-

pras de R$ 500,00 Óticas Carol – 
Av. 21 – empresa Supermercado 
Passador); Célia Lopes da Silva 
(01 Vale Compras De R$ 500,00 
Sicredi – empresa Chavitta) e 
Renato Procópio (01 Vale ser-
viços de R$ 500,00 no Salão da 
Luiza – empresa Tecidos Jóia). 
(Foto: Diego Rodrigues).


