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A REDUÇÃO DE SALÁRIOS ACABOU; A SUSPENSÃO DO CONTRATO ACABOU; E A PANDEMIA CONTINUOU. E AGORA JOSÉ? - “Otávio Calvet, Juiz
do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP, expõe seu raciocínio e conhecimento
sobre a relação entre empregadores e empregados sob os efeitos da pandemia que ainda não acabou. Segue.”

EDITORIAL - Leia na página 2
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COLUNA PAINEL

Os bastidores da política de Barretos e região
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Câmara e prefeitura buscam
recursos no governo estadual

Drive-thru para vacinação de idosos
de 63 anos tem grande adesão
Em mais um dia de vacinação
contra a Covid-19 em Barretos, as
primeiras doses da vacina contra a
Covid-19 para o público de 63 anos
foram aplicadas no drive-thru do ginásio do Rochão nesta quinta-feira,
dia 29. Mais uma vez houve grande
adesão. O primeiro da fila foi Edson
Cardoso, que nem dormiu direito por
causa da ansiedade. “É um momento
muito esperado. Já aproveitei e vim
cedo. A vacinação é o caminho para
que essa pandemia acabe”, comentou.
Entre os vacinados também estava Carlos Afonso Madeira. Com os olhos marejados, o barretense
disse ter ficado muito feliz quando soube que o dia de sua vacina havia chegado. “Todo mundo fica
na expectativa. Agora já não vejo a hora de tomar a segunda dose”, afirmou.
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O presidente da Câmara
Municipal de Barretos e a prefeita Paula Lemos estiveram
em visita à capital do Estado,
na última quarta-feira (28), em
reuniões consideradas importantes pelos representantes do
Legislativo e Executivo municipal. Nas reuniões, o vereador
e a prefeita, acompanhados do
deputado estadual André do
Prado (PL), se reuniram com

o secretário executivo da secretaria estadual de Desenvolvimento Regional, dr. Rubens
Cury, com o secretário estadual
de Educação, Rossieli Soares,
e com o subsecretário de Articulação Regional, Patrick Tranjan. O presidente da Câmara e
a prefeita solicitaram a construção de uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e uma escola estadual para o bairro Vida Nova.

Henrique Prata
participa de
entrevista coletiva
com imprensa

O barretense Henrique Prata, gestor da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, do Hospital Nossa Senhora e do AME
Cirúrgico, unidades credenciadas para atender pacientes com
COVID-19 de Barretos e região
(municípios pertencentes à Diretoria Regional de Saúde V),
anunciou que dará uma entrevista coletiva à imprensa nesta
sexta-feira (30). A reunião com a
imprensa será na sede IRCAD,
a partir de 15 horas, e terá como
assunto principal, “resolução ou
agravamento da situação de leitos para pacientes de Barretos e
da região com COVID-19”.

Poupatempo
volta aos
atendimentos
presenciais

Grupo Jóia e Minerva
realizam doações
ao Fundo Social de
Solidariedade de Barretos

Rio das Pedras. Estamos de volta!!!

Para todos que estavam ansiosos aguardando o retorno do clube, temos uma boa notícia. A partir desta
sexta-feira, 30 de abril, o Rio das Pedras volta com as atividades em sua sede de campo. A reabertura está
autorizada de acordo com o decreto municipal 10.975 de 26/04/2021. Para o bem estar e a segurança de todos, respeitamos as orientações e medidas contra o coronavírus. O nosso horário de funcionamento é de terça
a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e aos sábados, domingo e feriado, das 11 às 19 horas. E não se esqueça
de utilizar em nossas dependências, máscara de proteção que cubra a boca e nariz, e também álcool em gel
que estará disponível em nossos dispensers por diversos pontos. Para acessar todo o protocolo de reabertura.

Representantes do Grupo Jóia e da empresa Minerva realizaram, nesta semana, doações ao Fundo Social de Solidariedade. As doações de cobertores pelo Grupo Jóia e de carne
enlatada pelo Minerva fazem parte da adesão de empresas barretenses no combate às necessidades da população carente do
município, no enfrentamento da pandemia do coronavírus e do
inverno que se aproxima.
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O gerente geral do North
Shopping Barretos, Ricardo
Martins Marques, confirmou que
a partir da próxima segunda-feira, 03 de maio, o posto do Poupatempo retornará ao atendimento
no seu horário habitual. Os atendimentos voltam a ser realizados
de segunda a sexta-feira, das 9
às 17 horas, e aos sábados, das
9 às 13 horas. Os atendimentos
presenciais seguirão todos os
protocolos de saúde exigidos no
combate à contaminação pelo
coronavírus, da mesma forma
como estará sendo praticado em
todas as dependências do centro
de compras de Barretos.
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Editorial

Uma mensagem para o Dia do Trabalhador
Lino Rampazzo, doutor em Teologia e coordenador do curso de Teologia da Faculdade
Canção Nova, envia mensagem aos trabalhadores brasileiros neste 1º de maio de 2021. Segue.
Num importante documento
do Concílio Vaticano II (19621965) lemos: “As alegrias e
as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje,
sobretudo dos pobres e de todos
aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças,
as tristezas e as angústias dos
discípulos de Cristo”.
Podemos aplicar e refletir
estas palavras no Dia do Trabalhador de 2021, perguntando: quais são as alegrias, as
esperanças, as tristezas e as
angústias do trabalhador nesta
situação de pandemia?
A cada dia o noticiário fala
mais das tristezas e das angústias do que das alegrias dos trabalhadores. De fato, a pandemia
intensificou profundamente a
crise de muitos no Brasil.
Um dos graves problemas
na área trabalhista diz respeito ao desemprego. A situação, neste aspecto, já era
ruim mesmo antes da crise da
pandemia, de modo que seus
impactos no país tendem a ser
ainda mais dramáticos.
Essa situação seria mais
facilmente contornável, caso
a maioria da população estivesse em empregos formais.
No entanto, o grau de formalização das ocupações no Brasil vem caindo continuamente desde 2015, com destaque
para a perda dos empregos no
ramo industrial.
Sem o dinamismo desse
setor, uma massa de trabalhadores foi se deslocando
para setores de menor produtividade e menores salários,
especialmente no comércio

e serviços em geral, os quais
serviram como válvula de escape à deterioração e queda
do emprego formal.
Fala-se, então, de “sucateamento dos postos de trabalhos”,
“informalização”, “enfraquecimento dos direitos trabalhistas”, “uberização” etc.
Diante dessa crise, particularmente a do desemprego,
o Papa Francisco assim se expressou recentemente: “Uma
família onde falte o trabalho
está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até
mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como poderemos falar
da dignidade humana sem nos
empenharmos para que todos,
e cada um, tenham a possibilidade de um digno sustento?”.
Estas palavras estão no
documento “Patris corde”,
que significa “com coração
de Pai”, publicado no dia 8 de
dezembro
de 2020, por ocasião do
150° aniversário da Declaração de São José como
padroeiro universal da
Igreja. E São José, além de ter
sido o “amado Pai”
adotivo de Jesus e esposo
de Maria Santíssima, foi trabalhador e trabalhador
que sofreu!
Saiu com Maria de Nazaré para Belém para o recenseamento determinado pelo
imperador César Augusto. Lá
Maria deu à luz Jesus. Onde?
Num estábulo “porque não
havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7). Certamente
José não tinha dinheiro para

pagar a hospedaria.
Com 40 dias de vida Jesus
foi apresentado no templo. E
José ofereceu a contribuição
dos pobres: “dois pombinhos”
(Lc 2,24). Depois ele fugiu
para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. E
José, com Maria e o menino
Jesus, sofreu na difícil situação de refugiado.
Em seguida voltou para
Nazaré, mantendo a família
com seu trabalho de carpinteiro (Mt 13,55). Ele é o pai
trabalhador!
Sobre isso, assim se expressou o Papa Francisco no
documento citado: “São José
era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o
valor, a dignidade e a alegria
do que significa comer o pão
fruto do próprio trabalho”.
Neste nosso tempo em que
o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente
questão social e o desemprego atinge por vezes níveis
impressionantes, mesmo em
países onde se experimentou

durante várias décadas certo
bem-estar, é necessário tomar
renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso Santo
é patrono e exemplo.
O trabalho torna-se participação na própria obra da
salvação, oportunidade para
apressar a vinda do Reino,
desenvolver as próprias potencialidades e qualidades,
colocando-as ao serviço da
sociedade e da comunhão; o
trabalho torna-se uma oportunidade de realização não
só para o próprio trabalhador
mas, sobretudo, para aquele
núcleo originário da sociedade que é a família”.
Que São José Operário,
cuja memória é celebrada
pelos católicos no dia 1° de
maio, Dia do Trabalhador,
nos ensine a dar um sentido
ao trabalho e com sua intercessão ajude a Igreja e a sociedade inteira a valorizar os
trabalhadores reconhecendo
e atribuindo-lhes a dignidade
que merecem.
Dessa maneira, teremos
“esperança e alegria”.
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Inspirado no movimento
“Do not call”, ligações telefônicas, sms ou aplicativo de
mensagem não podem ser mais
usados como meio de cobrança
para consumidores residentes
no Estado de São Paulo.
O cliente que inscrever seu
telefone no cadastro para bloqueio de telemarketing junto ao Procon, não poderá ser
contatado, seja para divulgação do produto ou cobrança,
sob pena de multas às empresas de telesserviço.
Dados do Procon de São
Paulo apontam que, desde
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2009, o órgão registrou mais de
2,8 milhões de linhas telefônicas cadastradas para não receber ligações de telemarketing.
O website “Não me Perturbe”, promovido pelas principais
operadoras de telefonia do Brasil, já recebeu mais de 2 milhões
de solicitações de bloqueio dessa espécie de telefonema.
Nos EUA, desde 2003, o
poder público solicita que as
empresas de telefonia do país
instalem em seus produtos
tecnologias para que os consumidores possam bloquear
automaticamente ligações de
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telemarketing.
O assunto é tão sensível
que o próprio setor de telesserviços produziu um Código
de Conduta que trata da limitação de dias e horários para
ligação e até quantidade de
vezes que o consumidor poderá ser contatado por dia.
Mas esse conforto, não
nos enganemos, tem reflexo
direto no aumento de juros e
custo do dinheiro.
Isto acontece, pois, o mercado em geral possui taxas de
inadimplência e taxas de risco
que são instituídas no setor, ou
particularmente, e a precificação do produto ou serviço contém, além das taxas adequadas
de estoque de inadimplência, a
previsão do custo para reverter
o passivo em recebíveis.
Em uma régua de cobrança, quanto mais cedo houver
a notificação do débito maior
a chance de receber a dívida
e, com o impedimento legal
do uso do telemarketing ativo, aumentamos o risco de
inadimplência, diminuímos o
percentual das taxas de estoque de dívidas e o mercado re-

gulará seu risco das seguintes
formas: melhorando a análise de crédito para diminuir o
risco de calote, diminuindo o
início da régua de cobrança
com o modelo cartão postal,
aumentando o preço do produto ou serviço, frente ao custo do risco e da multa.
Para o consumidor o alívio
inicial reflete em aumento de
juros nos empréstimos e dificuldade de crédito privado. Para as
empresas, a legislação é interferência na livre iniciativa e risco
de liquidez do seu estoque de
dívidas e para o setor de telesserviço é prejuízo e demissão.
Alexandre Damasio Coelho
Presidente da CDL de São
Caetano do Sul e advogado
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CPI DOS MILHÕES
A CPI da Pandemia que
vai investigar a aplicação
de R$ 50 milhões do Ministério da Saúde no município em 2020 foi instaurada
na terça-feira (27). Os vereadores da Câmara Municipal de Barretos querem
saber se o dinheiro foi aplicado de forma adequada
para instalar leitos de UTI,
contratar profissionais de
saúde, implementar programas de orientação e
atender pacientes nas redes pública e privada.
QUAL SERÁ O
RESULTADO?
Foram indicados três
vereadores para comporem a comissão de investigação: Carlão do Basquete
(PSD), Nestor Leonel (DEM)
e Raphael Oliveira (PRTB).
Os trabalhos deverão estar concluídos no prazo de
120 dias.
FUTURO DAS
INVESTIGAÇÕES
Dependendo do que
descobrirem na CPI da Pandemia em Barretos, o tipo
de domínio na presidência
e relatoria pode rolar nas
próximas investigações no
parlamento local.
QUEM É O HOMEM?
As investigações que
correm a nível estadual
indicam comissões altas
pagas ao longo de muitos
anos. Numa delas, tratam o
investigado pelo apelido de
“Homem das 100 milhas”.
AVIÃO A JATO
A bióloga Maria Inácia
Macedo Freitas é rotulada em Brasília como um
“avião a jato” de projetos
ambientais. Segundo uma
fonte segura, todos os
projetos entregues na sua
mão saem do papel em
tempo recorde.
ANTECIPAÇÃO
DA ENTREGA
Por conta da velocidade de Maria Inácia Macedo
Freitas, o Ministro do Meio-Ambiente, Ricardo Salles,
antecipou em 4 meses a
sua vinda à Colômbia (SP).
A inauguração do Parque
do Mirante, prevista para
novembro, acontecerá em
julho deste ano.

PEGOU MAL 1
Repercutiu muito mal
nas rodas de conversa a
concessão de passagens
gratuitas para idosos entre
60 e 64 anos. A proposta de
emenda à lei orgânica foi
aprovada pelos vereadores
na sessão de segunda-feira
(26) em Barretos.
PEGOU MAL 2
“O dinheiro faria falta
aos cofres públicos. Pode
acarretar sensíveis prejuízos à população”, avalia um
analista político, já que a
prefeitura vai subsidiar os
gastos com as gratuidades
do transporte público.
LEVANTAMENTO
DA DÍVIDA
Prefeito de Terra Roxa,
Waldyr Mônaco Filho
(PTB), está fazendo o levantamento das dívidas
da gestão passada. Governada por Samir Nassbine
(MDB) entre 2016 e 2020, a
dívida até agora é de R$ 17
milhões.
ANÚNCIO DE
CANDIDATURA
André Luiz Previato
(PSD), vice-prefeito de Lins,
cogita candidatura a deputado estadual. Tornou-se
chefe da Delegacia da Polícia Federal em São José do
Rio Preto.
ELEIÇÕES 2022
Ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) está em campanha
e negocia seu retorno ao
Palácio dos Bandeirantes.
Já conversa com diversos
partidos. Já Márcio França
(PSB) trabalha nos bastidores para definir se será vice
de Alckmin ou terá candidatura própria.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Feche algumas portas. Não por orgulho ou arrogância, mas porque já não levam a lugar nenhum.” (Paulo Coelho)
Quem virou a folhinha do calendário
da vida na última
quarta-feira (28),
foi Marco Antônio
Pereira. O Diretor do
Sindicato dos Bancários recebeu muitos
cumprimentos de
amigos, familiares
e o carinho ficou
por conta da esposa
Mara Regina (foto),
dos filhos Marcus,
Ana Júlia, Juliana e
do netinho Fernando. Parabéns
Marquinhos!
A semana começou com muitos cumprimentos e felicitações de
parabéns e realizações para Eliana Barcelos Catani que brindou
idade nova segunda-feira (26). A professora da rede municipal
de ensino recebeu o carinho de muitos amigos, familiares, dos
filhos Luciano e Fernanda, da nora Michele, do genro Igor, e dos
netos que estão a caminho, João Lucas e Manoela. Felicidades!

Da infância para adolescência, Gabriella Monique, está com 13
anos e se tornado uma linda garota, responsável e que adora uma
nova produção de visual. A jovem foi muito bem assessorada pela
cabeleireira e podóloga, Monyca Pedroso, que está de volta a Barretos, atendendo em home care, após se aperfeiçoar em cursos do
segmento de beleza em São Jose do Rio Preto. Sucesso!

Beto Diniz celebrou mais um aniversário terça-feira (27).
Devido a pandemia, a comemoração ficou restrita
apenas para os familiares, recebendo na data o carinho
especial da esposa Edna (foto) e do filho Ítalo. Parabéns!
A terça-feira (27) foi de bolo, guaraná e muitos doces para
Moisés Martins que completou seus 9 anos. Ele que adora
avião, gosta de andar de bike, de cavalo, e sempre que pode,
está no campo, recebeu o carinho de sua mãe Fabíola, de seu
paidrasto André, dos familiares e amigos. Felicidades!

Parabéns e muitas realizações para Elza Sanches Domarascki que
completa idade nova neste domingo (02). A coordenadora da Vila
dos Pobres comemora a data ao lado de suas maiores riquezas, os
filhos Vinicius, Conrado e Carol, dos netos Beatriz, Eduarda, José
Carlos e Maria Júlia, das Noras Karina e Cátia. Felicidades!
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Câmara instaura CPI para apurar medidas adotadas
pela Prefeitura no enfrentamento da Covid-19

A Câmara instaurou na última terça-feira(27) uma CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar as
ações e eventuais omissões da
prefeitura de Barretos no enfrentamento da pandemia de
Covid-19 entre março e dezembro de 2020.
O requerimento que deu
origem à investigação foi protocolado na na tarde da segunda-feira (26) foi assinado por 8
vereadores: Carlão do Basquete (PSD), Prof. Adilson (PL),
Juninho Bandeira (PL), Nestor
Leonel (DEM), Gabriel Uchida
(DEM), Lupa (PRTB), Raphael
Oliveira (PRTB) e José Eduardo dos Santos Júnior (REP).

De acordo com o texto do
requerimento, desde o início
da pandemia de Coronavírus
(em março de 2020), o município de Barretos recebeu
mais de R$ 50 milhões do Ministério da Saúde.
Os vereadores querem saber se o dinheiro foi aplicado
de forma adequada para instalar leitos de UTI, contratar
profissionais de saúde, implementar programas de orientação e atender pacientes nas redes pública e privada.
O presidente da Câmara,
Paulo Correa (PL) assinou a portaria indicando os três vereadores
que vão atuar na CPI, respeitando a proporcionalidade partidá-

ria. São eles: Carlão do Basquete
(PSD), Nestor Leonel (DEM) e
Raphael Oliveira (PRTB).
O QUE ACONTECE
AGORA?
Em comum acordo, esses
três vereadores deverão se reunir para definir as funções de
cada um deles no trabalho de
investigação: presidente, relator e membro da CPI.
Após a definição das funções, a CPI poderá realizar
vistorias nas repartições públicas, pedir explicações dos
servidores responsáveis pelo
setor, convocar secretários municipais, ouvir depoimentos de
testemunhas (oitivas) e solicitar
documentos dos órgãos da Administração direta e indireta.
A Comissão Parlamentar
de Inquérito deverá concluir
os trabalhos em 120 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 60 dias. O relatório final, caso seja necessário,
poderá ser encaminhado ao
Ministério Público para que
seja estabelecida a responsabilidade civil e/ou criminal de
possíveis infratores.

PROPOSTA DE
UMA NOVA CPI
DA PANDEMIA
Na tarde da terça-feira
(27) o vereador Ângelo Tegami (PV) protocolou requerimento com assinatura de
seis vereadores para abertura
de outra CPI relacionada aos
gastos da prefeitura no combate à pandemia.
A proposta tinha como objetivo investigar os gastos dos
recursos federais no período de
março de 2020 até os dias atuais.
Assinaram o requerimento os vereadores Ângelo Tegami (PV), Rodrigo Malaman
(PSDB), Raphael Silvério
(PSDB), Chafei Amsei Neto
(MDB), Vagner Chiapetti
(REP) e Prof. Adilson (PL).
Entretanto, após a confirmação da instalação da primeira CPI, os vereadores Vagner
Chiapetti (REP) e Prof. Adilson
(PL) retiraram as assinaturas, o
que impossibilita a instalação
de uma segunda CPI por não
atingir a quantidade mínima de
seis assinaturas prevista pelo
Regimento Interno da Câmara.

Vereador Professor Adilson se manifesta sobre retirada de
sua assinatura em CPI na Câmara Municipal de Barretos
“Em resposta a população
Barretense, quero deixar claro
que não deixei de apoiar e assinar a CPI sobre a Covid-19.
O que acontece é que foi criada uma nova comissão onde
serão apurados os gastos do
ano de 2020, onde a prefeitura recebeu R$ 50 milhões do
Ministério da Saúde e no ano
de 2021 até o momento foram
destinados R$ 3 milhões.

Entendo que se necessário
poderemos avançar em 2021.
Não podemos criar uma CPI
para desestabilizar uma administração, prejudicar a população barretense e criar um
fato político e não ter como
foco a investigação e apuração onde e como foram gastos
os R$ 50 milhões de reais.
Em relação à atual administração, ela está apenas co-

A Câmara aprovou em segunda discussão e votação, na
última segunda-feira, dia 26,
uma emenda à Lei Orgânica do
Município de Barretos em que
mantém a gratuidade no transporte coletivo urbano para pessoas maiores de 60 anos e sem
limite de viagens diárias.
O novo texto também prevê
a gratuidade para pessoas com
deficiência de qualquer natureza e seus acompanhantes.
“Estamos valorizando os
idosos acima de 60 anos porque
entendemos que o benefício é
muito importante para esse pú-

blico. Enquanto outras cidades
estão aumentando a idade, aqui
em Barretos nós queremos que
essas pessoas tenham acesso a
um transporte coletivo de qualidade e gratuito”, comentou a
prefeita Paula Lemos.
A gratuidade será garantida com a apresentação de uma
carteira expedida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano.
“Agradeço aos vereadores
que aprovaram essa nova legislação. A nossa gestão, sempre com bom relacionamento
com a Câmara e prezando pelo

Através do requerimento
719/2021, o vereador Nestor
Leonel solicitou a possibilidade de ampliar o fornecimento da merenda escolar, que é
ofertada somente aos alunos
da Rede Municipal de Ensino, para os profissionais que
atuam na educação municipal.
Segundo ele, a oferta atenderia professores e demais servidores, que podem alimentar-se na unidade educacional
que trabalham.
“Ressalto, ainda, que as
duras condições de trabalho,
na maioria, impedem que pro-

fessores e funcionários das
escolas brasileiras possam se
deslocar para fazer suas refeições em casa ou em estabelecimentos comerciais. Não
raro esses profissionais comem o que trazem de casa ou
fazem apenas um lanche nas
escolas em que trabalham”,
disse o vereador.
“A adoção da medida pleiteada é uma forma de valorização dos trabalhadores da
educação, que dedicam suas
carreiras aos nossos alunos que
são o futuro da nossa sociedade”, frisou Nestor Leonel.

meçando, é necessário dar
tempo para que os trabalhos
sejam realizados e com isso
avaliarmos a necessidade de
estendermos para o ano de
2021 as investigações.
Assinei e assinarei qualquer CPI séria que queira
apurar qualquer irregularidade ou suspeitas de irregularidades. A atual administração
está trabalhando e precisamos

dar esse tempo, já que estamos no início de uma gestão
e uma CPI agora seria meramente um ato político e não
investigativo de pessoas ligadas à gestão anterior que tentam descaracterizar o trabalho
e desgastar a atual gestão.
Entendo, também, que o
interesse público tem que prevalecer sobre qualquer interesse pessoal e particular”.

Câmara aprova gratuidade no transporte
público para maiores de 60 anos

diálogo, tem como princípio
norteador a valorização das
pessoas que contribuem para

que nossa cidade cresça e se
desenvolva”, pontuou a prefeita. (Foto: André Monteiro)

PROTOCOLO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO
O vereador Nestor Leonel
também solicitou através de requerimento, se há possibilidade
de implantação de um Protocolo Municipal de Diagnóstico
com utilização dos testes rápidos para a Covid-19 e, na sequência aos casos positivos,
proceda, mediante receituário
médico, o início do tratamento.
Nestor Leonel justificou
este pedido “uma vez que
até o momento, a melhor forma de conter a disseminação
do novo Coronavírus é a testagem em massa. Nos dias
atuais o aumento da vacinação também traz enorme proteção da população. Dessa
forma, o protocolo deste pedi-

do vem com a necessidade de
uniformização da informação
para os profissionais da saúde
no âmbito do Sistema Único
de Saúde, a fim do bem-estar
e condições melhores aos barretenses”, apontou o vereador.

Nestor Leonel solicita ampliação da merenda
escolar para profissionais da educação municipal

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

SOBRENOME LEMOS PARA LÍDER DA PREFEITA
Na sessão de segunda-feira (26), o presidente do legislativo barretense, Paulo Correa (PL), trocou o sobrenome do colega Nestor
Leonel (DEM) por Lemos. O democrata é líder da prefeita Paula
Lemos (DEM) na Câmara. Depois, fez a correção e pediu desculpas. Como diria um gaiato na internet: “tá tudo em casa”.
O MILAGRE DA CONDUÇÃO PÚBLICA
Diante das circunstâncias atuais, o vereador Nestor Leonel (DEM) classifica como um “milagre” se a prefeitura encontrar empresa que queira
participar de licitação do transporte coletivo urbano em Barretos.
PAPAGAIO DE PIRATA
O vereador Carlão do Basquete (PSD) chamou de “Papagaio de
Pirata” algumas pessoas que, em sua opinião, fazem críticas infundadas a políticos, através de redes sociais.
TEGAMI PRESIDENTE DO BRASIL
Otimista com sua carreira política, o vereador Ângelo Tegami (PV)
repetiu frase de um conterrâneo barretense: “vou ser presidente do
Brasil”. Na sessão de segunda-feira (26), ele apresentou dois cãezinhos que adotou na ABA (Amigos Barretenses dos Animais).
PRENDA O SEU BICHINHO AÍ
Uma fiscalização contínua para coibir animais soltos em Barretos foi solicitada pelo vereador Vagner Chiapetti (REP).
PEDIDO PARA CANCELAR MULTA DA QUIÇAÇA
O vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu à prefeita o cancelamento das multas que foram aplicadas aos proprietários de terrenos
com mato alto. Alega que muitos donos de terrenos foram afetados economicamente pela pandemia.
BODINHO POSTULA CATA-BAGULHO E QUIOSQUES
A implantação do serviço de remoção de entulhos e operação cata-bagulho é reivindicação do 1º secretário da Câmara, Ricardo
Bodinho (PP). Ele também pleiteou a construção de mais quiosques de alimentação nas praças da cidade.
CONCURSO PARA PSIQUIATRAS E PSICÓLOGOS
Carlão do Basquete (PSD) e Eduardo do Mercado (REP) desejam que a prefeita Paula Lemos (DEM) envie à Câmara um projeto de lei, criando mais cargos de psiquiatras e psicólogos, mediante concurso público.
EM TEMPOS DE VACINAÇÃO...
... quem mais teve reação foram os eleitos ou os eleitores?

Com novos drive-thrus, Barretos
avança na campanha de
vacinação contra a Covid-19

Barretos avançou na vacinação contra a Covid-19 durante esta semana. Na última quarta-feira (28), ocorreu mais um
drive-thru no ginásio do Rochão e a imunização seguiu nas
unidades de saúde. O público
alvo foi o grupo de 68 anos para
a aplicação da segunda dose.
Na quinta-feira (29) foi a
vez da primeira dose para pessoas de 63 anos. Para o secretário de Saúde, Kleber Rosa,
o drive-thru é a melhor forma
de evitar aglomerações de pessoas em um só local. “No drive-thru, cada um fica no seu
carro, evitando assim aglomeração que é o que mais precisamos neste momento” reforçou.
VACINA TAMBÉM NOS
POSTINHOS
A vacinação aconteceu também nas Unidades de Saúde dos
bairros América, Barretos 2, Marília e Pimenta, entre 7 e 13 horas.
Já os pacientes pertencentes aos territórios de Estratégia
de Saúde da Família dos bairros Ibirapuera, Nova Barretos,
CSU, Luis Spina, Cecapinha,
Cristiano Carvalho, Derby Clube, Los Angeles e São Francis-

co recebem a vacinação tanto
domiciliar quanto nas próprias
unidades. Pessoas acamadas
devem agendar a vacinação
pelo telefone: (17) 98210-2221.
“A prefeitura tem feito todos os esforços para vacinar as
pessoas, conforme recebemos
as vacinas do governo estadual. Nosso empenho e nossa
luta para o combate à proliferação do Covid-19 é incessante e
incansável, pois colocamos as
pessoas no centro do nosso governo e cuidamos das pessoas
com afeto e carinho,” afirmou
a prefeita Paula Lemos.
VACINA CONTRA
A FOME
Em conjunto às ações de
drive-thru de vacinação contra o Covid-19, segue a campanha de arrecadação de comida “Vacina contra a Fome”.
A proposta é que cada pessoa vacinada doe um quilo de
alimento não perecível ou uma
porção de ração animal, que serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade. Haverá sempre um posto de coleta
para os alimentos doados durante
todos os drive-thrus no Rochão.
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Fundo Social de Solidariedade
recebe doação do Minerva e do Grupo Jóia
São 832 quilos de carnes enlatadas do Minerva e 100 coberturas do grupo Jóia

Minerva Foods
lança Cartilha de
Bem-Estar Animal
para pecuaristas
A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barretos, Letícia Lemos, recebeu
as representantes da empresa
Minerva, Larissa Almeida
(supervisora administrativa)
e Camila Leme (analista administrativa) que realizaram a
doação de 34 caixas de carne
enlatada, totalizando 832 kg.
“Os produtos serão incorporados às cestas básicas distribuídas às famílias em situa-

ção de vulnerabilidade que o
fundo social atende. Agradeço
ao Minerva por esse ato de solidariedade. Neste momento
difícil em que estamos enfrentando, demonstração de união
e atos como esse nos enche de
esperança por dias melhores”,
ressaltou Letícia Lemos.
Essa é a segunda participação
da empresa Minerva em ações
promovidas pelo Fundo Social
de Solidariedade neste ano.

COBERTORES
O Fundo Social de Solidariedade também recebeu uma
doação de 100 cobertores, feita
pela empresa barretense Grupo Jóia, para a Campanha do
Agasalho. Letícia Lemos esteve no local recebendo as doações, entregues pelo representante do grupo, Júlio Correa.
Letícia Lemos agradeceu
as doações recebidas e ressaltou que “a caridade é um

exercício de amor. A doação
dos cobertores nesse momento
aquece os necessitados no frio,
mas aquece ainda mais o nosso
coração por sabermos que ajudamos a diminuir um pouquinho o sofrimento de alguém”.
A presidente do FSS, Letícia Lemos ficou emocionada
com a ação do Grupo Jóia,
que há mais de três décadas
realiza doações neste período
de mudança de estação.

Primeiro brasileiro a cruzar as Américas a cavalo lança música
em parceria com o sertanejo Pedro Paulo da dupla PPA

Música faz parte do documentário The Long Rider, que
estreia em janeiro de 2022 e
conta detalhes sobre a jornada
de aventura do viajante, que
também é jornalista e autor de
dois livros best-sellers
Filipe Masetti Leite, primeiro brasileiro a cruzar a
América a cavalo percorrendo
mais de 25 mil quilômetros
entre Fairbanks, no Alasca, e
Ushuaia, na Argentina, lançou
na quarta-feira (28) sua primeira música em parceria com

o cantor sertanejo Pedro Paulo,
da dupla Pedro Paulo e Alex,
também conhecida como PPA.
O single estará disponível em
todas as plataformas digitais e o
clipe divulgado no mesmo dia no
Youtube e nas redes sociais.
É a primeira vez que o viajante, escritor e jornalista faz sua
estreia na área artística e lança
uma música, que é uma mistura
de ritmo country com rap.
O hit é cantado em português e também em inglês, além
de contar com a participação

da cantora canadense, Shelagh
Haney. A letra conta sobre a
trajetória de Filipe Masetti em
sua longa jornada pela América. em que passou por desafios
e diversas dificuldades no caminho com seus cavalos.
A ideia de produzir a música nasceu durante uma live
no Instagram que Filipe conduzia com Pedro Paulo. O
cantor sertanejo contou para
ele sobre seu novo projeto que
mistura country com hip hop
e rock, intitulado “4i4 Country Além da Bota e Chapeu”.
O projeto mostra a vida
country muito além do que as
pessoas conhecem, o trabalho
no campo, o jeito de se vestir,
etc. “O country é um estilo de
vida, que leva ao pé da letra o
respeito”, conta Pedro Paulo.
“Como jornalista, conto histórias através de matérias para
jornais, além de ter dois livros
publicados. Sempre sonhei em
poder compartilhar as minhas
experiências através de músicas
também. Mas tinha medo de ser
julgado por ser cowboy. Quando
o Pedro Paulo me contou sobre
o seu novo projeto, foi o empurrão que precisava”, conta Filipe.
O single faz parte do repertório do documentário

“The Long Rider”, que conta a história do cavaleiro de
longa distância e foi vendido
para o canal canadense Super
Channel e que também conta
com a participação da cantora
canadense Shelagh Haney. O
documentário tem previsão de
estreia no Canadá e no Brasil
no primeiro semestre de 2022.
Embaixador do Calgary Stampede, um dos maiores rodeios do
mundo, Filipe foi homenageado
com duas estátuas para celebrar a
jornada, uma no Parque do Peão
de Barretos e outra no Parque
de Exposição de Londrina. O
primeiro par de botas usadas na
primeira viagem está exposto no
museu Bata Shoe Museum, em
Toronto, no Canadá.
Com a jornada, ele também já
ajudou a arrecadar mais de 60 mil
reais em doações para o Hospital
de Câncer de Barretos, em que
ele é voluntário e ajuda a alertar
sobre o diagnóstico precoce do
câncer infantil. Filipe também
roda o Brasil dando palestras em
escolas e outras instituições.

O documento faz parte do Programa Laço de
Confiança e apresenta as melhores práticas em Bem-Estar
Animal reproduzidas e fomentadas pela Minerva Foods
A Minerva Foods, líder produtores que promovem o
em exportação de carne bovi- Bem-Estar Animal em suas
na na América do Sul e uma propriedades e fora delas.
das maiores empresas na pro“O bem-estar dos bovinos
dução e comercialização de está relacionado a uma boa
carne in natura e seus deriva- nutrição e saúde, um manejo
dos na região, lança sua Car- racional eficiente, instalações
tilha de Bem-Estar Animal, adequadas e a liberdade dos
com orientações sobre me- animais para expressarem seus
lhores práticas de manejo do comportamentos naturais. Ele
gado, considerando os cinco influencia diretamente na prodomínios sobre o tema.
dutividade e na lucratividaO material faz parte do de de toda a cadeia pecuária,
programa Laço de Con- promove a melhoria de vida
fiança, criado pela Minerva dos animais e manejadores e,
Foods para promover o rela- ao final, gera um produto de
cionamento ético e transpa- melhor qualidade”, destaca
rente com os pecuaristas, por Tâmara Borges, coordenadora
meio do compartilhamento de Bem-Estar Animal da Mide conhecimentos técnicos nerva Foods.
relacionados à qualidade,
O manual foi apresentaprodução e ao aprimoramen- do oficialmente por Fabiano
to da pecuária sustentável, e Tito Rosa, Diretor de Comfoi elaborado com intuito de pra de Gado da Minerva
nortear práticas de manejo Foods, em evento online,
aplicadas à bovinos, visando que contou com a presença
a harmonia e bem-estar hu- e palestra de Adriano Gomes
mano e animal.
Páscoa, consultor da BEA
Baseado no modelo dos Consultoria e Treinamento.
“5 domínios do Bem-Estar
“Criamos a cartilha com
Animal”, que considera os objetivo de orientar e indomínios físico-funcionais centivar os pecuaristas a
que influenciam no domínio atuarem sob as melhores
mental dos bovinos, a carti- práticas, com métodos mais
lha apresenta informações humanitários de, manejo de
que possibilitam a adoção rotina na fazenda, embarque
das boas ações de produ- e transporte, por exemplo,
ção dentro dos conceitos de que estão alicerçados nos
bem-estar animal e mostra, mais elevados padrões de
de maneira didática e ins- excelência nacionais e intertrutiva, as melhores práti- nacionais. Além de seguircas em temas como Manejo mos à risca a cartilha, acomRacional, PH da Carne, Ca- panhamos as instalações e o
pacitação de Mão de Obra, dia a dia de nossos forneceInstalações e Comportamen- dores para avaliar e orientar
to Bovino, além de destacar sobre pontos de melhoria”,
os principais benefícios para reforça Fabiano Rosa.
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Governo abre 60 vagas para cursos de qualificação profissional
com bolsa-auxílio do Via Rápida na região de Barretos
O Governo de São Paulo,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, está
ofertando 60 vagas para cursos gratuitos de qualificação
profissional com bolsa-auxílio do programa Via Rápida,
em diversas áreas, na região
de Barretos.
Os cursos são de curta duração e contam com opções
de aulas ao vivo, no modelo
de Ensino à Distância (EAD).

As inscrições já estão abertas
e podem ser realizadas pelo
site www.cursosviarapida.sp.
gov.br até o dia 06 de maio.
São ofertados na região
os cursos de Recepção e
Atendimento, Assistente Administrativo, e Técnicas de
Vendas. No total, 3 cidades
foram contempladas: Altair,
Taiaçu e Viradouro.
Podem se inscrever pessoas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizadas

PESQUISA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

Levantamento feito pelo Procon-SP
encontrou diferença de até 123%
Pesquisa de preços de
medicamentos de referência
feita nos sites das drogarias
Drogaria São Paulo, Drogasil, Extrafarma, Farma Conde, Pague Menos e Ultrafarma encontrou diferenças de
até 122,86%.
O medicamento Pamelor
(cloridrato de nortriptilina) de
25mg - 30 cápsulas, do laboratório Cellera, era anunciado
em um local por R$ 50,99 e,
em outro, por R$ 22,88, uma
diferença R$ 28,11.
A pesquisa, feita pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção
e Defesa do Consumidor do
Procon-SP nos dias 14 e 15 de
abril, comparou os preços de
26 medicamentos de referência, considerando os valores
anunciados no dia e horário
de acesso ao site, sem incluir
descontos ou frete.
Do total dos itens comparados, a Drogaria São Paulo
foi a que apresentou a maior
quantidade de medicamentos
com menor preço (16 itens).
As variações de preço encontradas no mercado podem
ocorrer em face dos descontos
concedidos pelos estabeleci-

mentos. Esses descontos variam de acordo com critérios
livremente estabelecidos por
cada fornecedor.
A Drogaria São Paulo também apresentou a maior quantidade de itens com preços
menores ou iguais aos preços
médios apurados no levantamento: foram 20 medicamentos
de um total de 24 encontrados
(83%); seguida pela Ultrafarma
com 20 de 25 itens encontrados (80%); pela Farma Conde
com 11 de 15 itens encontrados
(73%); pela Drogasil com 16

de 26 itens encontrados (62%)
e pela Pague Menos com 14
de 24 itens encontrados (58%).
Na Extra Farma dos 22 medicamentos encontrados nenhum
tinha preço menor ou igual aos
preços médios obtidos.
COMPARAÇÃO COM O
ANO PASSADO
Na comparação de 16 itens
comuns às pesquisas realizadas
em 2020 e 2021, constatou-se
uma variação positiva de 10,85%
no preço médio. O IPCA (IBGE)
do período analisado apresentou
variação de 6,43%.

MP que flexibiliza legislação
trabalhista foi publicada

Foi publicada na última
quarta-feira (28) no Diário
Oficial da União, a Medida
Provisória nº 1.046/2021 que
estabelece
flexibilizações
temporárias na legislação trabalhista, que poderão ser adotadas pelos empregadores por
até 120 dias. A medida foi assinada na terça-feira (27) pelo
presidente Jair Bolsonaro.
O objetivo do governo é
promover a preservação do
emprego, a sustentabilidade
do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências econômicas decorrentes

da pandemia da Covid-19.
Assim, foram flexibilizadas regras sobre teletrabalho,
antecipação de férias individuais, concessão de férias
coletivas, aproveitamento e
a antecipação de feriados,
banco de horas, suspensão de
exigências administrativas em
segurança e saúde no trabalho
e adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
A alteração do regime
deve ser comunicada ao empregado com antecedência de
48 horas, assim como a ante-

cipação de férias individuais
ou coletivas. Já a antecipação
de feriados poderá ser utilizada para compensação do saldo
em banco de horas.
Jair Bolsonaro também
anunciou a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego (BEm)
que permite a empresas a
realização de acordos para redução de jornada e salário de
funcionários ou a suspensão
dos contratos de trabalho.
O BEm também entra em
vigor de forma imediata e terá
duração inicial de 120 dias.

INFORMAÇÕES
PARA O CONSUMIDOR
Conforme determina a
ANVISA, as farmácias e drogarias não podem cobrar pelos
medicamentos preço acima do
permitido pela CMED. A lista
de preços máximos (PMC)
permitidos para a venda de
medicamentos é disponibilizada no site da ANVISA para
consulta dos consumidores e é
atualizada mensalmente.
O PMC é o valor máximo
que os medicamentos podem
ser vendidos ao consumidor
final, portanto, preços acima
do PMC são irregulares.
Medicamentos controlados, ou seja, os que possuem
tarja preta na sua embalagem,
antibióticos e alguns outros
definidos pela Anvisa, não
podem ser vendidos sem apresentação e retenção da receita
médica original.
Assim, os sites podem oferecer o remédio, informar o seu
preço, mas não podem fornecê-los sem a prévia apresentação
e devida retenção da receita.

e domiciliadas no Estado de
São Paulo. Caso o número de
inscritos seja superior, serão

priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e
com deficiência.

Trabalho doméstico perdeu 1,5
milhão de vagas com a pandemia
Estudo divulgado pelo Dieese com base em
dados do IBGE mostra também que rendimento
de trabalhadoras informais é menor em relação
aos postos com carteira assinada

Com a perda de 1,5 milhão de vagas, o número total de pessoas empregadas
no trabalho doméstico caiu
de 6,4 milhões no quarto
trimestre de 2019 para 4,9
milhões de pessoas em igual
período do ano passado. Essa
redução de postos de trabalho reflete a crise sanitária
no país, aponta o Dieese.
O instituto divulgou na
última terça (27) um estudo
especial chamado “Trabalho doméstico no Brasil”.
O levantamento adota dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua, do IBGE.
A redução de postos de
trabalho no setor representa recuo de 23,4%, índice maior do
que a redução geral de postos
de trabalho no país no mesmo
período. O total de trabalhadores ocupados no país no quarto
trimestre de 2019 era de 94,5
milhões de pessoas, enquanto no mesmo período do ano
passado esse número era de
86, 2 milhões. A perda de 8,3
milhões de postos de trabalho
representa queda de 8,8%.
Quanto ao rendimento
médio mensal dos trabalhadores domésticos, o levantamento mostra que a média
nacional caiu de R$ 924 para
R$ 876. Houve queda em

todas as regiões, exceto na
Norte, que ficou estável.
As trabalhadoras informais
ganham 40% menos do que as
formais, enquanto que as trabalhadoras negras recebem em
média 15% menos. Do total de
ocupados no trabalho doméstico, 92% são mulheres, das
quais 65% são negras.
CARTEIRA ASSINADA
No período analisado,
houve redução na quantidade
de trabalhadores domésticos
com carteira assinada. Eles
eram 1,6 milhão no quarto
trimestre de 2019, ou 27%
dos trabalhadores do setor,
e caíram para 1,1 milhão em
igual período de 2020, o que
representa 25% da mão de
obra no setor. A proporção
dos empregados do setor que
contribuíam com a Previdência Social também diminuiu,
de 37,5% para 35,6%.
O estudo revela ainda que
em todas as regiões do país,
com exceção da Sul, aumentaram as domésticas, chefes
de família. Elas eram 51,2%
das trabalhadoras em 2019 e
passaram a 52,4% em 2020.
O Nordeste tem o índice mais
alto, que chegou a 54% em
2020, depois de ter 51,6% no
ano anterior. Na região Sul,
o índice caiu de 53% para
50,7%. (Fonte: RBA).
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1º de maio: Trabalho Temporário impulsiona a geração de vagas formais no Brasil
Modalidade foi responsável por abrir mais de 830 mil novas vagas temporárias no país no 1º trimestre de 2021, sendo que mais de 183 mil foram convertidas em empregos permanentes
Às vésperas do dia 1º de
maio, data em que é celebrado
o Dia do Trabalho, não faltam
motivos para elevar as conquistas dos trabalhadores ao
longo da história, mesmo diante dos impactos na economia
brasileira causados pela pandemia da Covid-19, que afetou
de forma contundente as empresas, os postos de trabalho e
criou um cenário de incertezas.
Em meio a esse contexto, a
Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) exalta a importância
da modalidade, no formato
da Lei Federal 6.019/74 e do
Decreto nº 10.060/2019, visto
que ela tem tido um importante papel na geração de vagas
formais e no combate ao desemprego, além de ajudar as
empresas a atenderem suas
demandas de mercado.
“O trabalho temporário
sempre esteve à disposição das
empresas brasileiras para atender às necessidades de substituição transitória de pessoal

permanente ou para demanda
complementar de trabalho de
forma rápida, eficaz e segura”,
explica o presidente da ASSERTTEM, Marcos de Abreu.
Segundo ele, a insegurança
gerada pela pandemia fez com
que as empresas se apoiassem
ainda mais no trabalho temporário para garantir maior
flexibilidade de gestão e, assim, conseguirem se manter
no mercado. “O que reflete em
resultados surpreendentes de
geração de vagas temporárias,
mês a mês. O Trabalho Temporário vem ganhando força
não só no Brasil, mas também
em outros países. É um fenômeno mundial”, afirma Abreu.
Prova disso é que no 1º trimestre deste ano, a modalidade foi responsável por gerar
833.380 vagas temporárias no
país, um aumento de 29,30%
com relação a 2020 (644.500
vagas). Deste total nos meses de
janeiro, fevereiro e março, mais
de 183 mil foram convertidas
em empregos permanentes.

99Food amplia
operação para Barretos

“Os números impressionam
e devem ser celebrados, pois
significam que mais de 183 mil
pessoas deixaram a condição
de desempregados”, reforça o
presidente da associação.
De acordo com a ASSERTTEM, 65% das contratações
temporárias deste 1º trimestre
foram impulsionadas pela Indústria, seguido de 25% do setor
de Serviços e 10% do Comércio.
Já as áreas que mais contrataram

são Saúde, Produção, Logística,
Administrativo, Alimentícia,
Atendimento, Construção Civil, Metalúrgica, Embalagem,
Agronegócio e Tecnologia.
CONHEÇA A
MODALIDADE
A modalidade do Trabalho Temporário, que existe no
País há mais de quatro décadas é prestado por pessoa física contratada por uma agência
de trabalho temporário que a

coloca à disposição de uma
empresa utilizadora, sendo
que a contratação visa atender
à necessidade de substituição
transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de trabalho.
O contrato de trabalho
temporário possui limite de
180 dias e, caso se mantenha
a necessidade transitória da
empresa, pode ser prorrogado
por mais 90 dias.

A remuneração do temporário é equivalente à dos empregados efetivos da mesma
categoria da empresa utilizadora; há o pagamento de férias proporcionais; Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); benefícios e serviços da Previdência Social; seguro de acidente do trabalho;
e há a anotação da condição
de trabalhador temporário na
Carteira de Trabalho Digital.

Barretos Country reabre com capacidade
reduzida e reforço na segurança
Resort do complexo retomou as atividades e o parque aquático
neste sábado (1º), sendo ótima opção de lazer seguro para as famílias

Os usuários podem fazer
pedidos de pratos em diferentes tipos de estabelecimentos, como bares, restaurantes,
padarias, cantinas, docerias,
entre outros; a 99Food apoia
os pequenos negócios locais e
realiza repasses semanais que
auxiliam no fluxo de caixa
A cidade de Barretos agora conta com o serviço da
99Food, plataforma de intermediação de entregas que conecta consumidores aos melhores restaurantes.
Por meio do app, os usuários podem fazer pedidos de
pratos em diferentes tipos de
estabelecimentos, como bares, restaurantes, padarias,
cantinas, docerias, desde
grandes marcas até produtores
da região. O aplicativo já está
disponível para download no
Google Play (Android) e na
App Store (iOS).
Para Pedro Gomes, diretor
de operações da 99Food, a escolha por Barretos é estratégica.
“É uma das cidades mais
importantes do interior de São
Paulo, tem mais de 100 mil
habitantes e já conta com um
serviço de corrida pelo aplicativo da 99, que é bastante
utilizado pela população. A
chegada da 99Food na cidade
é uma oportunidade para celebrar a rica gastronomia da
região e entregar opções de
pratos com os reconhecidos
sabores locais a ainda mais
pessoas. Tudo isso só é possível através da parceria que temos com os estabelecimentos
para crescermos juntos e pela
ampla variedade gastronômica que a cidade oferece”, ex-

plica Gomes.
A 99Food chegou ao Brasil em 2019 e, por enquanto,
está presente em cerca de 30
cidades, acumulando mais de
50 mil estabelecimentos cadastrados.
PROTEÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Para garantir a segurança
dos clientes, entregadores e restaurantes parceiros, a 99Food
adotou uma série de medidas e
protocolos. A plataforma distribui itens de higienização para os
entregadores parceiros, incluindo
máscaras da categoria N95/FFP2
e álcool em gel 70% para higienização de mãos, bolsas e guidão.
Para os restaurantes parceiros, a 99Food disponibiliza
lacres de segurança para embalar adequadamente os alimentos e protegê-los das partículas do ambiente durante o
transporte.
#CompreDoPequeno
Apoiar os pequenos e médios negócios locais é uma
iniciativa da 99Food. Ao contrário do que é praticado nesse
mercado, a plataforma realiza
os pagamentos semanalmente. Isso é fundamental para o
fluxo de caixa e saúde financeira desses estabelecimentos. “Oferecemos assessoria
personalizada, autonomia na
administração dos cardápios
e cursos online de gestão em
parceria com o Sebrae. Periodicamente dispomos de descontos ofertados pela própria
99Food, que promovem os
cardápios dos restaurantes cadastrados em nossa plataforma e atraem novos consumidores”, explica Pedro Gomes.

O Barretos Country Thermas Park, um dos principais
empreendimentos de lazer para
a família do interior paulista,
reabre seu resort e parque aquático, após paralisação de 45
dias por conta do agravamento
da pandemia de Covid-19.
A abertura está respaldada
por decreto municipal publicado nesta semana. O resort, que
possui 216 apartamentos, voltou
a funcionar nesta quinta-feira
(29), com 50% da capacidade, e
o parque aquático a partir deste
sábado (1º de maio), com 25%
da capacidade e reforço nos protocolos de segurança.
“Estamos felizes e otimistas com a retomada. Viajar traz
benefícios para a saúde física
e mental, traz o bem-estar que
tanto buscamos hoje. E a segurança das pessoas é a nossa prio-

ridade desde a primeira onda da
Covid-19. O Barretos Country
foi o primeiro resort do interior
de São Paulo a receber o selo
‘Turismo Responsável’, do Ministério do Turismo”, explica Filipe Rezende, vice-presidente de
Entretenimento do GR GROUP.
“Nosso propósito é oferecer
para as famílias um refúgio
seguro, garantindo férias sem
preocupações”, completa.
O Barretos Country tem
sido exemplo durante a pandemia na adoção de medidas
para garantir a segurança de
hóspedes e colaboradores.
Entre as novidades, o complexo está adotando o uso de
pulseiras com tecnologia de
consumo por aproximação.
AGENDAMENTO
Com a capacidade do parque aquático limitada a 25%,

quem já adquiriu passaporte
ou é Sócio Fã precisará fazer o agendamento pelos canais de atendimento. Todas as
ofertas e promoções podem

ser consultadas na Central de
Reservas, pelo Whatsapp (17)
3321-2327, telefone 0800771-2330 ou pelo site www.
barretoscountry.com.br.

8

BARRETOS, 30 de abril de 2021

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

