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Prefeitura 
anuncia 2ª dose 
da vacina para 
pessoas entre 
50 e 59 anos

A prefeitura de Barretos 
anunciou a aplicação da se-
gunda dose da vacina con-
tra a Covid-19 para pessoas 
entre 50 e 59 anos que rece-
beram o imunizante FioCruz/
Astrazeneca. A vacinação 
acontece nesta sexta-feira, 
dia 10, e na segunda-feira, 
dia 13 de setembro, das 8 às 
13 horas, nas unidades bá-
sicas de saúde (postinhos), 
com exceção da unidade do 
bairro Marília. É necessário 
levar um documento com 
foto, CPF e a carteirinha com 
a primeira dose.

3ª DOSE                                            
Essa semana também 

teve início a aplicação da 3ª 
dose para idosos de 85 anos 
ou mais. A aplicação teve 
início na quinta (9) e conti-
nua nesta sexta-feira, 10 de 
setembro, no Ambulatório de 
Especialidades ARE I (Pos-
tão), na Praça 9 de Julho, nº 
1379, no Centro. A imuniza-
ção acontece entre 13 e 18 
horas. É preciso levar docu-
mento com foto, CPF e a car-
teirinha com a aplicação das 
duas doses.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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NOVO NORMAL EM NOSSAS VIDAS - “Priscilla Bonini Ribeiro, educadora, pesquisadora, doutora em Tecnologia Ambiental, mestre em Educação 
e diretora-geral da Unaerp Campus Guarujá. Ela também já foi Conselheira Estadual de Educação de São Paulo por dois mandatos, presidente da 
UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo) e ex-secretária municipal de Educação em Guarujá. Não precisa mais 
apresentação. Um artigo para refletir, escrito por quem conhece do assunto. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2

Sistema de Abastecimento de 
Água do Poço e Reservatório 

San Diego/Santa Cecília entra 
em operação nesta sexta-feira

Polícia militar emite comunicado sobre 
manifestações nas rodovias paulistas

A Polícia Militar, por inter-
médio do Comando de Policia-
mento Rodoviário informou, por 
volta das 14 horas desta quinta-
-feira (9) que, até às 12 horas, 18 
manifestações em rodovias pau-
listas foram encerradas e “não 
há, neste momento, nenhum 
bloqueio ou interrupção total na 
malha viária estadual”.

Segundo o comunicado da 
Polícia Militar do estado de São 
Paulo, nos municípios de Bebe-
douro, Caraguatatuba, Franca e 
Teodoro Sampaio havia pontos 
com fluxo parcial de veículos.

“As forças de segurança se-
guem monitorando toda malha 
viária estadual a fim de garantir 
a fluidez no trânsito, a seguran-

ça e o direito de ir e vir de to-
dos”, encerrou o comunicado.

As manifestações dos ca-
minhoneiros em rodovias 
paulistas e de outros estados 
estavam previstas para serem 
encerradas à meia-noite desta 
quinta-feira (9), depois de pe-
dido público do presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

A prefeita de Barretos, Paula 
Lemos, faz a entrega do Sistema 
de Abastecimento de Água no 
Poço e Reservatório do Poço 
San Diego/Santa Cecília nesta 
sexta-feira (10), às 16 horas.

O reservatório foi inau-
gurado no dia 03 de julho de 

2020 e o Poço Profundo em 
15 de outubro de 2020, ambos 
sem entrada de energia por 
falta de pagamentos à CPFL.

Para a inauguração foi 
aproveitado um gerador e 
bomba da empresa que pres-
tava serviço à época e, em 

seguida, o sistema foi desli-
gado pela gestão passada.

 A partir deste dia 10, to-
das as etapas estarão em ope-
ração. Barretos passará a ter 
mais uma unidade produtora 
e de abastecimento focada na 
região oeste da cidade.

Prefeita Paula Lemos entrega revitalização da Praça do Alberto Moreira
Evento terá ainda ações de cidadania para a comunidade e contará com passeio ciclístico

A prefeita Paula Lemos fará uma cerimônia de entrega da 
revitalização da Praça João Orlovikis, a conhecida praça da 
capela de São Sebastião, no distrito de Alberto Moreira, neste 
domingo, dia 12, a partir das 8 horas. Além da entrega da re-
vitalização, haverá várias atrações culturais com a apresenta-
ção do Sexteto Sinfônico da Secretaria Municipal de Cultura, 
prestação de serviços como cortes de cabelo, atendimentos da 
assistência social e de saúde. O evento será para moradores 
do distrito de Alberto Moreira e também para visitantes.

TURMA DO PEDAL
O grupo de ciclistas Bonde do Tigrão fará um passeio ciclístico 

saindo da mini basílica de Nossa Senhora Aparecida, às 7 horas, 
em direção a Alberto Moreira. No distrito, haverá a benção da ima-
gem de São Sebastião.

Parceria entre Sesc e Senac 
doa cestas básicas ao 

Fundo Social de Barretos

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Barretos (FSS) 
recebeu uma doação de 10 
cestas básicas, além de li-
tros de óleo de soja e de ou-
tros 63 quilos de alimentos 
arrecadados por meio da 
campanha “Mesa Brasil” do 
Sesc, em parceria com o Se-
nac de Barretos.

Os alimentos foram cole-
tados junto a frequentadores 
e alunos das unidades. Parti-
ciparam da entrega, Maíra La-
torre Lopes, Isabella Supino e 

o secretário municipal da In-
dústria, Comércio e Emprego, 
Roberto Arutim.

A presidente do FSS, Le-
tícia Lemos, agradeceu a 
doação e garantiu que esses 
alimentos serão revertidos às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social atendidas 
pelo fundo. “São parcerias 
como essas que nos fortalece 
para que consigamos atingir o 
nosso objetivo: o de garantir a 
dignidade e o alimento dessas 
famílias”, comentou.
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

MUITO BARULHO 1
O Conselho de Pastores de 

Barretos liderou manifestação 
a favor de Jair Bolsonaro, na 
Região dos Lagos, na manhã 
de terça-feira (7). Presidido 
pelo pastor Eryck Bretanha 
Suleiman, o movimento apoia 
uma ruptura institucional 
como “mal necessário”.

MUITO BARULHO 2
Apesar de não declara-

rem publicamente que le-
variam fiéis para São Paulo, 
pastores de igrejas em Bar-
retos incentivaram seus re-
banhos a ocuparem vagas 
em ônibus oferecidas por 
movimentos bolsonaristas.

SERENA E EQUILIBRADA
A prefeita de Barretos, 

Paula Lemos (DEM), não 
teve agenda pública no 
feriado de 7 de setembro. 
Com serenidade e equilíbrio 
ressaltou as comemorações 
culturais das escolas muni-
cipais na semana da pátria.

FUSÃO PARTIDÁRIA
DEM e PSL anunciaram a 

fusão dos partidos para o dia 
21 de setembro e pode resul-
tar no maior partido do país 
com 81 deputados. O novo 
nome ainda é analisado, po-
rém, o número será 25.

TROCA TROCA
O troca-troca partidário 

visando as eleições de 2022 
e 2024 começou com a ida 
do vice-governador, Rodri-
go Garcia, do DEM para o 
PSDB. Uma fonte segura do 
Palácio dos Bandeirantes 
garante que o deputado 
federal, Geninho Zuliani, já 
tem um pé na canoa tucana.

AMIGA DO CORAÇÃO
A mesma fonte garante 

que se Geninho Zuliani con-

PAINEL 
seguir ingressar no PSDB, 
levará Paula Lemos para o 
mesmo partido.

PARA ONDE VAI?
A grande dúvida é: qual 

sigla Célia Rodrigues (DEM) 
irá adotar? Já que seu partido 
fará a fusão, Rodrigo Garcia já 
migrou para o PSDB e Geni-
nho Zuliani está de mudança.

DE OLHO NELA
Ex-prefeito de Bebedou-

ro, Fernando Galvão (DEM), 
que sonha ser candidato a 
deputado estadual, está se 
aproximando da prefeita 
Paula Lemos (DEM), de olho 
nos votos dos barretenses.

SURPRESA NA CULTURA
A exoneração de Fernan-

do Carvalho da chefia de ga-
binete da Secretaria de Cultu-
ra pegou muitos de surpresa. 
A notícia veio após 6 meses 
da morte de Zaiden Geraige.

DECLARAÇÃO DE AMIZADE
Em seu lugar assumiu 

Igor Pereira Santos, que em 
27 de janeiro declarou elo-
gios para o amigo Rogério 
Teodósio nas redes sociais: 
“Você trabalhou limpo, sé-
rio e está preparado, com 
esforço sempre conseguiu 
excelente capacitação e o 
momento agora é [de] com-
promisso na missão.”

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

Daniele Costa
Especialista em gestão de pessoas, 

mentora, palestrante e facilitadora em 
desenvolvimento integral humano.

Novo normal em nossas vidas
Priscilla Bonini Ribeiro, educadora, pesquisadora, doutora em Tecnologia Ambiental, mestre em 

Educação e diretora-geral da Unaerp Campus Guarujá. Ela também já foi Conselheira Estadual de 
Educação de São Paulo por dois mandatos, presidente da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais 
de Educação do Estado de São Paulo) e ex-secretária municipal de Educação em Guarujá. Não precisa 

mais apresentação. Um artigo para refletir, escrito por quem conhece do assunto. Segue.
O alarme do celular avisa: 

é hora de levantar! Vamos lá, 
iniciar mais uma jornada diá-
ria. O tempo parece diferente, 
mas as horas são ainda mais 
frenéticas que antes...

Olho a agenda do celular e 
me surpreendo com a quanti-
dade de videoconferências do 
dia e dos afazeres que a tec-
nologia ajuda a não esquecer.

Mas, seguindo confiante, re-
petindo a mim mesma que tudo 
será muito profícuo, fico alguns 
instantes imersa em meus pen-
samentos, enquanto tomo uma 
xícara de café, preparando-me 
para os desafios diários. 

Nestes 18 meses desde o 
primeiro caso registrado de 
Covid-19 em terras brasilei-
ras, o país ultrapassou a marca 
de 20 milhões de casos confir-
mados e está prestes a atingir - 
infelizmente - 600 mil mortes 
em decorrência da doença.

São perdas irreparáveis, 
cujas famílias enlutadas pre-
cisarão de atenção para serem 
trabalhadas emocionalmente. 
Cicatrizes doídas que ainda 
machucam, mas que o tempo 
há de aliviar. 

As marcas da pandemia 
estão em nossos corações e 
nossas vidas. Nossa rotina en-
frentou inúmeras rupturas. Es-
tamos vivenciando quebras de 
paradigmas a cada instante e 
os reflexos são inimagináveis. 

Lembro-me também de 
toda a reviravolta que tive-
mos que lidar em virtude das 
medidas de contenção e pre-
venção, como isolamento so-
cial, quarentena e restrições. 

Como viver em um inte-
ressante ponto de vista, se 
minha profissão e alguns pa-
péis que ocupo exigem que eu 
tenha pontos de vista, alguns 
deles até fixos moldando meu 
comportamento? E eu vou te 
dizer: aí é que está o segredo.

Viver em interessante pon-
to de vista é perceber como 
determinada informação, pen-
samento ou crença chega a 
você e que efeito aquilo tem 
sobre si, porque se chega com 
leveza é uma verdade, mas 
se é pesado, é uma mentira 
e você pode fazer perguntas 
e escolher o que fazer com 
aquela informação, e criar 
aquilo que melhor funciona.

Praticando a ferramenta 
INTERESSANTE PONTO 
DE VISTA, eu saio do julga-
mento de mim e do outro, saio 
da polaridade do que é certo 
e errado, e crio consciência 
percebendo a partir do saber 
interior. Ela é uma ferramenta 
empoderadora, pois nos apro-
xima da nossa verdade.

Como seria viver em um “Interessante ponto de vista”?
E nos ensina também que não 

precisamos estar alinhando, con-
cordando ou resistindo e reagin-
do, pois TUDO É UM INTERE-
SANTE PONTO DE VISTA.

Na Programação Neurolin-
guística tem uma máxima que 
diz: meu mapa não é território, 
ou seja, meus pontos de vista, 
crenças e experiências tem a 
ver comigo e o meu Universo, e 
não quer dizer que isso, neces-
sariamente, compõe os pontos 
de vista e crenças do outro.

O meu ponto de vista cria 
a minha realidade!

Cada vez que se prende 
a uma crença, isso paralisa a 
mágica da criação.

Cada vez que julga a reali-
dade externa ou outro, elimi-
na o receber desta realidade.

Para cada julgamento ou 
crença solidificada, ou criada 
sobre sua realidade, ou a reali-
dade externa, faça INTERES-
SANTE PONTO DE VISTA, 
EU TENHO ESSE PONTO 
DE VISTA INTERESSANTE.

A cada vez que você repe-

te INTERESSANTE PON-
TO DE VISTA, EU TENHO 
ESSE PONTO DE VISTA IN-
TERESSANTE, é uma forma 
de enfraquecer e reduzir os 
efeitos do julgamento sobre 
você e sobre os outros, bem 
como de pensamentos, senti-
mentos e emoções negativos, 
e que contaminam sua reali-
dade, criando menos.

Ao usar esta ferramenta, 
você elimina o peso criado 
pelo julgamento no seu cam-
po e mente, e traz para a le-
veza de tudo ser apenas um 
“interessante ponto de vista”.

Praticar essa ferramenta é 
um ato de consciência. É es-

tar em comunhão com você e 
com o todo.

Mas como seres com imensa 
capacidade de nos adaptar-
mos às mudanças, vamos nos 
adequando e nos acostuman-
do com novos hábitos desse 
“novo normal”. 

Aliás, a adaptabilidade é 
uma das habilidades vitais e 
necessárias neste momento 
pandêmico, estando em alta 
dentro do conceito das habili-
dades socioemocionais.

Mais do que nunca, tive-
mos que aprender a negociar 
com os desafios do dia-a-dia, 
a termos novas posturas frente 
às situações buscando respei-
tar a si e aos outros para maior 
assertividade. 

Todos nós tivemos as vi-
das alteradas. A população 
brasileira vem sentindo as 
mudanças impostas pelo mo-
mento pandêmico em todas 
as áreas, em todas as idades e 
classes sociais.

E em minhas reflexões, 
procuro perceber o que há de 

bom nisso tudo, o que podemos 
aprender frente a esses novos 
desafios, ou seja, mudanças de 
hábitos e novas formas de en-
carar a vida. Sempre é possível 
ver o lado bom das coisas. 

E tivemos que lidar com 
algo que nem sempre é fácil 
de compreender: o fato de 
que nem sempre estamos no 
controle das coisas e que não 
temos a resposta certa para 
tudo. Adaptar-se a isso, com 
criatividade, empatia, ética e 
paciência é fundamental.

Em meus momentos de re-
flexão, procuro respostas do por 
que estamos passando por este 
período tão complexo e desafia-
dor em nossa existência. Onde 
erramos? O que devemos fazer? 
Até onde podemos chegar?

São perguntas fundamen-
tais para que este novo normal 
não tenha que ser tão pesado 
e com as sombras do risco de 
uma nova onda pandêmica. 
Tudo depende de nós. 

Além de nos reinventarmos 
em nossas profissões, precisa-
mos nos reconstruir como seres 
humanos. Precisamos buscar o 
que é essencial para a humani-
dade e acreditar que é possível 
ainda recuperar nosso planeta.

Afinal, toda ação tem uma 
consequência. É como aquela 
canção “cada escolha, uma 
renúncia, isso é a vida…”. E, 
neste momento, mais do que 
nunca, o ser humano precisa 
renunciar ao individualismo e 
escolher a coletividade. 

Com a possibilidade de 
maior flexibilização, com 
mais atividades econômicas 
sendo retomadas e mais pes-
soas circulando, não podemos 
deixar o medo nos abater.

No entanto, precisamos ter 
cautela nessa retomada, man-
termos ligado o nosso senso 
de coletividade para nos cui-
darmos e termos atitudes que 
sejam positivas, que permi-
tam o bem-estar de todos. 
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Aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas 
e fazendo coisas novas, porque somos curiosos...E a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos.” (Walt Disney)

O amor do casal Gustavo Soares e Iasmine Manzi foi multiplicado com o nasci-
mento da primogênita, na última quarta-feira (08). Manuela Borges Manzi Soares 

nasceu as 13h53, com 50 centímetros e pesando 04 kg. Muita saúde para Manuela!

O jornalista André Souza fez escalada no morro 
do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. O morro, 
mundialmente conhecido pelo Bondinho, tem 
396 metros de altura. O percurso por escalada 

dura em média 4h. Rapaz de coragem!

O feriado prolongado da Independência, foi de descanso 
para Diego Allan e Laiz Patrício. O casal foi para a Baixada 
Santista com a família, passando pela Praia do Gonzaga, 

onde degustaram vários drinks. Tudo de bom!

Bruno Rodrigues da Silva e Jéssica Limieri, vão dizer sim pe-
rante à Deus e a lei dos homens em cerimônia religiosa cam-
pal, que acontece neste sábado (11) em chácara da cidade. 

Felicidades aos noivos! (foto: Leandro Joaquim)

E só deu praia no feriado. O empresário Avelino Campos e sua bela 
Isabel, se refrescaram e curtiram bons momentos na Praia das As-
túrias, no Guarujá/SP. Além de fazer um tour pelo litoral paulista, 
eles também apreciaram a gastronomia daquela região. Sucesso!

Quem soprou velinhas quarta-feira (08), foi Beattriz Sales 
Balugani, que completou seus 11 aninhos.  A rapa do tacho e 
a preferida da família, ganhou uma super festinha, comemo-

rando a data ao lado das amiguinhas, das irmãs Marcella e 
Giovanna, e dos pais Marcelo e Sandra. Parabéns fofinha!

O feriado da terça-feira (07) foi dia de Ricardo Panissi 
Durigan brindar seu aniversário. A data foi comemorada 

com os amores de sua vida, sua esposa Leandra e seu filho 
Guilherme (foto), e com seus familiares! Parabéns.

Dona de uma vitalidade admirável, que posta seus quitutes 
e também nos diverte em suas redes sociais, essa é Maria de 

Lourdes Alves Santos, que celebrou seus 75 anos de vida, muito 
bem vividos, na última sexta-feira (03), recebendo na data 

especial o carinho dos filhos Itamar, Adriana, Valéria e Isis, e as 
felicitações dos familiares e amigos. Felicidades dona Lourdes!
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POLÍTICA

TEGAMI ESTÁ DESCRENTE COM A PREFEITA
O vereador Ângelo Tegami (PV) disse que não acredita 

em mais nada que a prefeita fale. Em sua opinião, a educação 
de Barretos está abandonada.

ISENÇÕES PODEM PROVOCAR DESGOVERNO
Se a Câmara Municipal aprovasse todos os projetos que 

concedessem isenções, haveria um desgoverno, avaliou o 
presidente Paulo Correa (PL).

JUNINHO SUGERE REFORMA DO MUSEU
Reforma do Museu Municipal é uma sugestão do vereador Ju-

ninho Bandeira (PL) ao secretário da Cultura, Rogério Teodósio.

PARA VER A BANDA PASSAR
O retorno das atividades presenciais da Banda Municipal 

foi proposto pelo vereador professor Adilson (PL).

UM CADINHO DE ELOGIO E SUGESTÃO
O vereador Fabrício Lemos (PSL) elogiou a historiadora 

Elisete Tedesco na última sessão ordinária da Câmara. Ele 
entende que ela deveria ser melhor aproveitada pela atual 
administração municipal.

KITS DE HIGIENE BUCAL PARA A GAROTADA
A distribuição de kit de higiene bucal para alunos do en-

sino fundamental I e II, foi proposta pelo vereador Lupa 
(PRTB) à prefeita Paula Lemos (DEM).

MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Melhorias na sinalização de trânsito em todo o residen-

cial Mais Parque foram requeridas à prefeitura pelo vereador 
Ricardo Bodinho (PP).

REFORMA NO VELÓRIO MUNICIPAL
Em virtude das precárias condições do local, a reforma do 

velório municipal “Betão do Cemitério” foi solicitada pelo 
vereador Raphael Silvério (PSDB).

CPI DA COVID TEM REUNIÃO DIA 15
CPI da Covid-19 tem reunião agendada para quarta-fei-

ra (15), às 10 horas, na Câmara Municipal, com transmissão 
pela internet.

EM TEMPOS DE PROTESTOS...
... é sempre sensato respeitar a opinião alheia.

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

Paulo Correa questiona 
doação de área para construção 

de UBS no bairro Vida Nova
O vereador e presidente da 

Câmara Municipal de Barretos, 
Paulo Correa (PL), apresentou 
requerimento na última sessão 
(1º), questionando se a admi-
nistração municipal já dispo-
nibilizou área para doação ao 
Estado para construção de uma 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) no bairro Vida Nova.

O parlamentar quer saber se 
o projeto de doação da área foi 
elaborado e quando será enca-
minhado à Câmara de Barretos 
para aprovação. “A constru-
ção da UBS é uma reivindica-
ção antiga dos moradores que 
precisam se deslocar a outros 
bairros para atendimento mé-

dico”, disse Paulo Correa.
No dia 28 de abril, em re-

união agendada pelo deputado 
estadual, André do Prado (PL), 
após pedido do vereador Paulo 
Correa, na secretaria estadual 
de Desenvolvimento Regio-
nal, e que contou com a pre-
sença da prefeita Paula Lemos, 
foi reivindicado ao secretário 
executivo, Dr. Rubens Cury, 
a construção de uma UBS – 
Unidade Básica de Saúde no 
bairro Vida Nova.

“O pedido foi prontamente 
atendido pelo secretário executi-
vo”, disse o vereador, que desta-
cou o apoio do deputado estadual 
André do Prado na conquista.

O vereador Nestor Leonel 
teve requerimento de sua auto-
ria apresentado na Câmara, so-
licitando a implantação de um 
semáforo no entroncamento 
da Avenida Professor Roberto 
Frade Monte, com a Rua 34 e 
Avenida João Baroni.

Nestor Leonel justifica que, 
“com a implantação desses se-

máforos neste local estaremos 
ordenando o tráfego, pois são 
vias de trânsito rápido e, por 
oferecer grande fluxo de veícu-
los durante o dia e em picos de 
horários como as 11 da manhã 
e 18 horas, vai aumentar a se-
gurança dos munícipes, preve-
nindo graves acidentes, além de 
transtorno ao munícipe”.

A Câmara Municipal de 
Barretos está apreciando de-
creto de autoria da prefeita 
Paula Lemos, para a abertu-
ra de crédito extraordinário 
no orçamento municipal deste 
ano, no valor R$ 2.496.000,00.

O valor servirá para pa-
gamento dos leitos de UTI 
Tipo II, adulto e pediátrico, 
no Hospital Nossa Senhora, 
para enfrentamento do coro-
navírus – covid-19.

“Tal medida se faz neces-
sária em razão do reconheci-
mento de estado de calamidade 
pública em decorrência da pan-
demia da Covid-19 declarada 
pela Organização Mundial da 
Saúde, ainda, a declaração de  
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional - ES-
PIN realizada pelo Ministro de 
Estado da Saúde, por meio da 
Portaria MS n.º 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, bem como o 

Estão abertas, até a próxima 
segunda-feira, 13 de setembro, 
as inscrições para o programa 
Bolsa do Povo Educação - 
Ação Estudantes, que irá pagar 
até R$ 1 mil para alunos da rede 
estadual, com intuito de com-
bater a evasão escolar.

Podem participar estudan-
tes do ensino médio e do 9º 
ano do ensino fundamental 
inscritos no Cadastro Único – 
CadÚnico. As inscrições po-
dem ser feitas no site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/.

Após realizar a manifesta-
ção de interesse, o estudante 
será notificado via e-mail, SMS 
ou pela Secretaria Escolar Di-
gital (SED) para a confirmação 
dos critérios de elegibilidade.

Em seguida, será disponibi-
lizado um Termo de Responsa-
bilidade que deve ser, obrigato-
riamente, assinado para que o 
estudante esteja apto a receber 
o benefício. No caso dos estu-
dantes menores de 18 anos, a 
assinatura deve ser feita por um 
responsável legal.

Os pagamentos serão rea-
lizados proporcionalmente ao 
ano letivo e estão condiciona-
dos à frequência escolar mí-
nima de 80%, à dedicação de 

duas a três horas de estudos 
pelo aplicativo Centro de Mí-
dias SP (CMSP) e à participa-
ção nas avaliações de apren-
dizagem.

Os estudantes da 3ª série 
do ensino médio devem ainda 
realizar atividades preparató-
rias para o Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio).

No total, serão R$ 400 mi-
lhões investidos pelo Gover-
no do Estado de São Paulo no 
programa. Deste montante, 
R$ 100 milhões serão aporta-
dos ainda em 2021 e R$ 300 
milhões estão programados 
para o ano letivo de 2022.

O programa é um braço 
do Bolsa do Povo Educação, 
criado pelo Governo de São 
Paulo para auxiliar as famílias 
a superarem os desafios edu-
cacionais e financeiros provo-
cados pela Covid-19.

Dados da Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) indicam que há 3,5 
milhões de estudantes matricu-
lados na rede estadual de ensi-
no, com cerca de 770 mil em 
situação de pobreza ou extrema 
pobreza. Destes, 1,2 milhão es-
tão no ensino médio, sendo 267 
mil em vulnerabilidade.

A prefeitura e o Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE) anunciam o calendário da coleta seletiva em 
Barretos para este final de semana. Confira os dias, os 
períodos e os bairros:

BAIRRO   PERÍODO DIA
C H CHRISTIANO CARVALHO MANHÃ 12/set
C H IDE DAHER   MANHÃ 12/set
RESID. BAPTISTA ANANIA MANHÃ 12/set

Câmara está apreciando pedido de abertura 
de crédito extraordinário de R$ 2,4 milhões

Decreto Legislativo n.º 2.495, 
de 31 de março de 2020, que  
reconheceu, para efeitos do ar-
tigo 65 da Lei Complementar 
Federal n.º 101, de 04 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública nos mu-
nicípios do Estado, tal como o 
Decreto Municipal n.º 10.461, 
de 1.º de abril de 2020, que de-
cretou Estado de Calamidade 
Pública neste município”, apon-

ta a justificativa do decreto.
O decreto obedece a por-

taria do Ministério da Saúde 
que liberou recursos para se-
rem aplicados no combate ao 
coronavírus em Barretos.

Educação estadual irá pagar até R$ 1 
mil para alunos continuarem estudos

Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes recebe inscrições até 13 de setembro

Vereador Nestor Leonel solicita 
implantação de semáforo na 
Frade Monte com a rua 34

Confira o calendário da coleta seletiva para esta semana

BAIRRO   PERÍODO DIA
AEROPORTO   MANHÃ 10/set
C H NADIR KENAN  TARDE  10/set
C H PEDRO CAVALINI  TARDE  10/set
FORTALEZA   MANHÃ 10/set
IBIRAPUERA   TARDE  10/set
MARIETA   MANHÃ 10/set
PEREIRA   TARDE  10/set

BAIRRO   PERÍODO DIA
AMERICA   MANHÃ 11/set
ANA    MANHÃ 11/set
DIVA    MANHÃ 11/set
JARDIM RAMOS  TARDE  11/set
NOVA AMERICA  MANHÃ 11/set
RIOS    MANHÃ 11/set
VILA DIVA   MANHÃ 11/set
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A Fundação Nacional de 
Artes – Funarte publicou 
cinco diferentes editais nes-
ta semana, para incentivo a 
projetos relacionados a vá-
rias linguagens artísticas. 
A fundação vai investir um 
total de R$ 4.050.000 nas 
ações de fomento.

No dia 8 de setembro, 
quarta-feira, a Funarte lan-
çou quatro concursos, vol-
tados ao circo, dança, foto-
grafia e artes plásticas, com 
inscrições abertas até 25 de 
outubro. No dia 9 de setem-
bro, quinta-feira, publicou o 
edital direcionado à música, 
com inscrições até 24 de se-
tembro. As inscrições para 
todos os concursos e chama-
das da entidade são gratuitas 
e podem ser realizadas por 
meio do endereço eletrônico 
www.funarte.gov.br, na pá-
gina de Editais.

PRÊMIO FUNARTE 
DE ESTÍMULO 
AO CIRCO 2021

Totalizando R$ 2 milhões 
em investimentos, com R$ 
1.960.000 direcionado aos 
prêmios e R$ 40 mil aos 
custos administrativos, o 
Prêmio Funarte de Estímulo 
ao Circo 2021 vai selecionar 
40 iniciativas de circos itine-
rantes e 20 grupos circenses 
(trupes, companhias e cole-
tivos). Podem participar do 
processo pessoas jurídicas 
do ramo cultural (exceto 
microempreendedores indi-
viduais, órgãos públicos ou 
fundações).

PRÊMIO FESTIVAL 
FUNARTE ACESSIBI-
LIDANÇA VIRTUAL
A Fundação também rea-

liza o Prêmio Festival Funar-
te Acessibilidança Virtual. 
Serão distribuídos R$ 820 
mil para 25 companhias de 
dança, das cinco regiões do 
Brasil. As propostas devem 
ter como concepção cênica 
a acessibilidade. Podem se 
inscrever pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou 
sem fins lucrativos, de na-
tureza cultural, tais como 
cooperativas, produtoras, 
companhias ou grupos de 
todo o país. Os espetáculos 
devem ser apresentados em 
formato virtual, em vídeos 
com duração entre 40 e 90 
minutos, contendo recursos 
de audiodescrição e inter-
pretação em Libras. O total 
de investimento no concurso 
é de R$ 870 mil.

XVI PRÊMIO FUNAR-
TE MARC FERREZ DE 

FOTOGRAFIA
Profissionais e pesquisa-

dores da fotografia também 
serão contemplados pela Fu-
narte. A instituição vai sele-
cionar 50 projetos nessa área, 
por intermédio do XVI Prê-
mio Funarte Marc Ferrez de 
Fotografia. Os trabalhos de-
vem contemplar, no mínimo, 
uma das linhas de produção 
citadas no edital, tais como 
“livre criação”, fotojornalis-
mo e produção acadêmica. 
Cada iniciativa receberá uma 
premiação de R$ 10 mil. Para 
o programa, a Funarte empre-
ga um total de R$ 530 mil, 
sendo R$ 500 mil destinados 
às premiações.

10ª EDIÇÃO DO PRÊ-
MIO DE ARTES 

PLÁSTICAS MARCAN-
TONIO VILAÇA

A Funarte abriu inscri-
ções para a 10ª edição do 
Prêmio de Artes Plásticas 
Marcantonio Vilaça. Pela 
primeira vez, o processo se-
letivo será exclusivamente 
direcionado a formas de arte 
produzidas por meio digital. 
São elas: arte sonora, escul-
tura, poesia, arte cibernética, 
bioarte, “net-art”, “glitch-
-art”, arte imersiva (AR, VR 
e MR), “pixel art” (arte pi-
xel) e “game-art” (arte para 
jogos — no caso, eletrôni-
cos), entre outras expres-
sões. Serão contempladas 
oito iniciativas. Cada uma 
delas receberá R$ 15 mil, o 
que totaliza R$ 120 mil em 
prêmios. O total destinado 
ao edital é de R$ 150 mil.
XXIV BIENAL DE MÚ-

SICA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA
A Funarte publicou ain-

da o edital XXIV Bienal de 
Música Brasileira Contem-
porânea, com um investi-
mento total de R$ 500 mil. 
Ele é voltado para a inscri-
ção de compositores e obras 
musicais para integrarem a 
programação de concertos 
da XXIV Bienal de Música 
Brasileira Contemporânea, a 
ser realizada entre os dias 14 
e 21 de novembro de 2021. A 
análise de selecionados será 
feita por uma comissão for-
mada por “músicos de notó-
ria capacidade”.

Para mais informações 
sobre editais e chamamentos 
públicos da Funarte, acesse: 
www.funarte.gov.br.  

A prefeita de Barretos Paula 
Lemos esteve na última quar-
ta-feira (8), no Memorial da 
América Latina, em São Paulo, 
na cerimônia de entrega de um 
novo veículo para uso exclu-
sivo do Procon. Paula recebeu 
as chaves das mãos do vice-go-
vernador, Rodrigo Garcia.

“É com muita felicida-
de que viemos novamente a 
São Paulo receber benefícios 
do governo que tem cuidado 
com tanto carinho do nosso 
município. Este novo veículo 
é essencial para que o Procon 
continue atuando com quali-

dade e respeito à nossa popu-
lação, levando informações e 
também fiscalizando para que 
os consumidores não sofram 
nenhum prejuízo durante suas 
compras”, afirmou a prefeita. 

O veículo foi adquirido 
pela Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor, atra-
vés de emenda parlamentar 
do Deputado Federal, Celso 
Russomano. O objetivo do re-
curso é modernizar e ampliar 
a capacidade de orientação, 
atendimento e fiscalização do 
Procon em busca de um me-
lhor atendimento à população.

A Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomercio) estão 
com inscrições abertas para o 
curso livre “Regularização de 
empresas”, com Fabrício Oli-
veira Fernandes, coordenador 
do escritório regional da JU-
CESP em Barretos.

O curso está marcado para 
os dias 29 e 30 de setembro de 
setembro, quarta e quinta-fei-
ra, das 18 às 20 horas, na sede 
da ACIB, no calçadão da rua 
20, e tem como foco empresas 
que buscam mais informações 
e precisam de um suporte nes-
te período pós pandemia.

SOBRE O CURSO
No curso serão abordados: 

No próximo sábado com-
pletam-se 20 anos dos aten-
tados terroristas em Nova 
Iorque e Washington. Neste 
período, muita coisa mudou, 
não só na questão política, 
mas também na imigração.

Daniel Toledo, advogado 
especialista em Direito Inter-
nacional, fundador da Toledo e 
Advogados Associados e sócio 
da LeeToledo PLLC, escritó-
rio de advocacia especializado 
em Direito Internacional com 
unidades no Brasil e Estados 
Unidos, aponta uma curiosida-
de nos fatos ocorridos em 11 
de setembro de 2001.

“As pessoas que participa-
ram dos atentados já estavam 
dentro dos Estados Unidos, 
alguns deles já tinham se 
tornado cidadãos america-
nos, outros eram estudantes 
universitários. Além disso, 
tinham participado de curso 
de pilotagem, inclusive feito 
dentro dos Estados Unidos, 
ou seja, era uma preparação 
que já vinha acontecendo há 
muito tempo”, observa.

O advogado ainda ressalta 
que com a evolução das inves-
tigações, os Estados Unidos co-
meçaram a se voltar mais para 
o terrorismo interno, ou seja, a 
necessidade de monitoramento 
constante não só das pessoas 
que estavam entrando no país, 
mas também de quem já estava 
em território americano.

Por conta dessa necessi-
dade de autoproteção, Tole-
do lembra que foi justamente 
nessa época que começaram 
os questionamentos sobre a 

Paula Lemos recebe do governo do estado viatura para o Procon
Veículo será utilizado no trabalho de fiscalização do órgão e ajudará a fazer valer os direitos dos nossos consumidores

Funarte lança editais 
para diferentes 

linguagens artísticas
Por meio de cinco concursos, Fundação 

vai investir mais de R$ 4 milhões em circo, 
dança, fotografia, artes plásticas e música

ACIB oferece curso livre de Regularização de Empresas
Iniciativa busca dar suporte às empresas neste período pós pandemia

Vinte anos dos atentados de 11 de 
setembro e seus impactos na imigração

Como os atentados terroristas em Nova Iorque e Washington 
mudaram os procedimentos de concessão de vistos em todo o mundo

invasão de privacidade, do 
aumento do uso de câmeras 
de vigilância, colocação de 
dispositivos com capacidade 
de reconhecimento facial nos 
principais aeroportos, além de 
uma série de outras questões.

Segundo o sócio do Lee-
Toledo PLLC, a Transporta-
tion Security Administration 
(TSA), departamento res-
ponsável pela segurança em 
transportes nos Estados Uni-
dos, criou diversos critérios 
que dificultaram ainda mais 
a entrada das pessoas no país, 
com a exigência de retirada 
de sapatos para passar pelos 
scanners, além de melhorar 
a acuracidade desses equipa-
mentos. “Isso aumentou bas-
tante a segurança, mas não 
quer dizer que é totalmente à 
prova de falhas”, pondera.

Em relação às homena-
gens às mais de 3 mil víti-
mas dos atentados, Toledo 
informa que há vários anos 
os americanos já começam as 
celebrações logo no dia 6 de 
setembro. Nas residências que 
possuem mastro, a bandeira 
americana é hasteada, perma-
necendo em hasteamento total 
até o dia 10. Entre os dias 10 
e 12, os moradores descem até 
meio mastro.

O 11 DE SETEMBRO 
E A CRISE NO 

AFEGANISTÃO
Daniel Toledo traça um 

paralelo entre as celebrações 
pelos 20 anos dos atentados 
nos EUA e a crise no Afega-
nistão, com a retomada do 
país pelo Talibã.

Segundo o advogado, a 
fuga de afegãos pode preju-
dicar muito a entrada de pes-
soas não só pela questão das 
diferentes políticas que estão 
acontecendo neste momen-
to, mas principalmente pela 
questão do número de green 
cards concedidos por ano pe-
los Estados Unidos.

“Quando se tem cinco, dez, 
vinte mil pessoas extraordina-
riamente entrando dentro de 
um determinado país e atin-
gindo essas cotas, o que nor-
malmente ocorre é a suspensão 
da autorização de residência, 
o que acaba prejudicando to-
dos aqueles que já estavam na 
imensa lista de aplicantes para 
visto”, justifica.

Para o especialista, crises 
humanitárias como as do Afe-
ganistão e a da Síria, em 2015, 
são um grande problema para 
o mundo inteiro, não somente 
para os Estados Unidos.

“A grande maioria das pes-
soas que deixa esses lugares 
já carrega consigo uma série 
de outros problemas emocio-

nais, afinal perderam casa, 
família, não trazem dinheiro e 
nem falam o idioma local, de 
modo que elas se tornam um 
custo bem grande para o país 
que as acolhe, durante muito 
tempo”, argumenta.

Toledo ainda comenta que, 
ao anunciar que pretende re-
ceber até 60 mil afegãos, os 
Estados Unidos podem atrair 
inúmeros problemas, pois, ao 
conceder autorização de resi-
dência para todo esse contin-
gente, não significa que irão 
começar a trabalhar, a produzir 
e tampouco pagar impostos. 
“Sem contar que essas pessoas 
chegam com muitos proble-
mas psicológicos, financeiros 
e demandam atenção”, pontua.

Para finalizar, o advogado 
explica que, para solicitar o 
status de refugiado, a pessoa 
precisa provar legalmente que 
está sofrendo algum tipo de 
perseguição, por diferença de 
cor, raça, credo ou política, de 
modo que ela não tem mais 
condições de continuar a vi-
ver em seu país de origem.

Análise do Perfil:  Ramo de Ati-
vidade,  Cnae, Viabilidade do 
Local da Emresa,  Nome Em-
presarial (Firma e Denomina-
ção), Tipos Jurídicos, Empresá-
rio Individual, Eireli, Ltda,  Mei; 
Contrato Social, Requerimento 
de Empresário, Contrato Social 
Eireli, Contrato Social Ltda – 
Unipessoal; Orgaos De Regis-
tro: Prefeitura, Receita Federal, 
SEFAZ,  JUCESP e Represen-
tação: Procurações Válidas Para 
Fins De Registro.

O curso é gratuito e dire-
cionado a empresários e cola-
boradores das empresas asso-
ciadas da ACIB. As vagas são 
limitadas devido à necessidade 
de distanciamento social, mas 
em caso de não preenchimen-

to do número total de vagas 
para associados, serão abertos 
novos lugares para não asso-
ciados, mediante pagamento 
de taxa. As inscrições já estão 
abertas e devem ser realizadas 
das 8 às 17h30, na ACIB.

INICIATIVA
A proposta integra proje-

to da Associação Comercial 
e Industrial de Barretos de 
oferecer uma série de cursos 
para atender a demanda de 
formação e aprimoramen-
to de técnicas, objetivando 
a retomada das atividades 
do comércio e da economia. 
As aulas serão presenciais e 
realizadas de acordo com as 
normas de segurança e medi-
das de prevenção à Covid-19 

preconizadas pelos órgãos re-
guladores de saúde.

Informações sobre o curso 
e/ou como se associar à ACIB 
pelo telefone (17) 3321-3200.
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O número de desempregados que buscam 
recolocação há mais de um ou dois anos cresceu 
durante o governo de Bolsonaro. Quanto mais 

tempo sem emprego, mais difícil conseguir vaga, 
diz Fausto Augusto Jr, do Dieese

Sem política econômica, 
26% dos brasileiros ficam 

desempregados 2 anos ou mais

Cerca de 6 milhões de trabalha-
dores e trabalhadoras perderam o 
emprego no Brasil há mais de um 
ano. Destes, 3,8 milhões já estão 
sem trabalho há mais de dois anos.

O total de trabalhadores em 
busca de colocação há mais de um 
ano subiu de 6,7% para 15,1%. E o 
total daqueles que buscam há mais 
de dois anos subiu de 23,9% para 
6,1%. Ou seja, quanto mais tempo 
o trabalhador fica desempregado, 
menor é a chance de recolocação 
no mercado de trabalho.

Manchetes de alguns jornais, 
baseadas em análises de consul-
torias econômicas, dizem que 
esse quadro é uma das conse-
quências da pandemia do novo 
coronavírus. Isso é uma falácia, 
diz o presidente nacional da 
CUT, Sérgio Nobre.

Para ele, a necessária parali-
sação das atividades econômicas 
para conter a disseminação da 
Covid-19 não é a principal causa 
do alto índice de desemprego no 
país, como afirma o presidente 
Jair Bolsonaro (ex-PSL).

“Desde que assumiu o go-
verno, Bolsonaro não apresentou 
nenhuma proposta efetiva para 
geração de emprego e renda. Suas 
escolhas erradas na política eco-
nômica resultaram em desempre-
go recorde e aumento da fome”, 
afirma o dirigente, acrescentando 
que somente com investimento 
do Estado é possível enfrentar de 
forma eficaz o desemprego.

“O governo Bolsonaro des-
montou instrumentos de desen-
volvimento do país e a iniciativa 
privada não tem, historicamente, 
condições de exercer o papel de 
indutor da economia, como quer 
[Paulo] Guedes [ministro da 
Economia] e Bolsonaro”.

Para Sérgio Nobre, os núme-
ros de hoje seriam melhores se 
o governo não tivesse reduzido 
investimentos e quadro de pes-
soal para privatizar estatais como 
Eletrobras e tentado vender os 
Correios e a Petrobras, além de 
desmontar o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que abandonou 
o financiamento industrial.

“Sem as estatais, o BNDES e 
os bancos públicos fazendo investi-
mentos não tem Ministério do Tra-
balho que consiga promover mais 
empregos”, diz o presidente da CUT.

DESEMPREGO DE 
LONGA DURAÇÃO

O cenário atual é de desemprego 
prolongado, que tem consequências 
trágicas para a classe trabalhadora e 
para a economia do país, de acordo 
com o diretor-técnico do Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
Fausto Augusto Jr.

“Uma pessoa que fica dois 
anos sem emprego sofre algumas 
consequências. Ela vai mais rá-
pido ao desalento porque procu-
rar trabalho significa também ter 
custos”, diz Fausto Jr., lembran-
do que o número dos já desalen-
tados, ou seja, aqueles que desis-
tiram de procurar emprego por 
não conseguir uma oportunidade 
depois de muito tentar, já é alto.

Ele explica ainda que é mais 
difícil o retorno ao mercado de tra-
balho por diversos motivos, entre 
eles, a dificuldade de o trabalha-
dor se manter tanto atualizado na 
questão profissional como manter 
sua capacidade de relações.

“A qualificação profissional 

se altera. Vai aumentando a difi-
culdade em se manter atualizado 
para as demandas dos empregos. 
Isso faz com que ou ele não con-
siga emprego ou tenha de se su-
jeitar a trabalhos aquém de sua 
qualificação, de sua experiência 
e de sua trajetória”, afirma o di-
retor-técnico do Dieese.

Para a economia como um 
todo também há prejuízos porque 
o país “perde sua capacidade pro-
dutiva porque perde a competên-
cia desses profissionais por inca-
pacidade do próprio mercado de 
trabalho”, diz Fausto Augusto Jr.

“É perigoso do ponto de vista 
do futuro. Isso sinaliza a necessi-
dade de políticas ativas de empre-
go, uma política econômica volta-
da para a geração de emprego. A 
situação já estava ruim antes e pio-
rou com a pandemia”, acrescenta.

Os números de desemprego 
prolongado, que se referem ao 
primeiro trimestre deste ano, são 
de levantamento da consultoria 
Idados, que fez uma análise com 
exclusividade para o jornal Valor 
Econômico, baseada na Pesquisa 
Nacional Por Amostra de Domi-
cílios (Pnad-Contínua), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O desemprego prolongado 
atinge trabalhadores que mesmo 
antes da pandemia já vinham so-
frendo as consequências da crise 
econômica, que foi aprofundada 
pela crise sanitária e pela falta de 
política econômica e social do 
governo Bolsonaro e seu minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.

Além de não ter política de 
geração de emprego, este governo 
não tem política de requalificação.

Segundo o diretor-técnico do 
Dieese, para atender a necessida-
de constante de atualização pro-
fissional e assim permitir que tra-
balhadores se adaptem às novas 
realidades impostas pelo avanço 
da tecnologia, e consigam uma 
recolocação no mercado de tra-
balho, é essencial haver qualifi-
cação profissional. “É necessário 
haver um programa”, diz.

Mas, para além disso, é tam-
bém necessário um sistema de 
regulação pelo poder público que 
possibilite equilibrar as taxas de 
desemprego. Não pode deixar 
para o mercado definir, de acordo 
com Fausto Jr.

Significa que o Estado bra-
sileiro tem que qualificar, gerar 
oportunidades e promover inter-
mediação entre o desempregado e 
o empregador. Exemplo clássico 
é o Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), criado em 2011 para 
capacitar os jovens brasileiros.

Iniciativas como Pronatec e 
outras ações dos governos Lula e 
Dilma como acordos com o Sis-
tema S (Sesc, Sesi, Senai, Senast 
e Senac) garantiram a criação de 
20 milhões de vagas de trabalho.

Esses ‘sistemas’, que não são 
prioridade para o atual governo, 
vêm sendo desmontados desde 
2016 e contribuem de forma se-
vera para o desemprego.

O Sistema Nacional de Em-
prego (SINE), por exemplo, des-
de o governo de Michel Temer 
(MDB-SP) já vem sofrendo cor-
tes no orçamento. Em 2019, fo-
ram R$ 9,6 milhões que seriam 
destinados à ampliação da rede de 
atendimento do programa do se-
guro-desemprego. (Fonte: CUT)

O governador João Doria 
confirmou, na última quar-
ta-feira (8), que não foram 
registradas intercorrências 
com as doses da Coronavac 
presentes nos lotes suspensos 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

O GR Group, um dos maio-
res grupos do setor imobiliário 
e da indústria do entretenimen-
to e do turismo no país, acaba 
de anunciar um plano robusto 
para fortalecer ainda mais o 
desenvolvimento e a expansão 
de dois importantes destinos 
turísticos do interior de São 
Paulo: Barretos e Olímpia.

Para Barretos, onde admi-
nistra o Barretos Country Ther-
mas Park, segundo maior par-
que aquático de águas termais 
da região e um dos principais 
complexos de entretenimento 
e lazer para família do interior 
paulista, o grupo informa um 
investimento de R$ 250 mi-
lhões dentro de três anos, que 
promete mais que dobrar a ca-
pacidade do empreendimento.

Para Olímpia, o grupo, que já 
idealizou um dos maiores resorts 
da cidade e do país, o Wyndham 
Olímpia Royal Hotels, apresen-
ta seu novo empreendimento de 
incorporação hoteleira, o Royal 
Prime Thermas Resort & Spa, 
com 600 apartamentos e VGV 
de R$ 720 milhões.

As novidades, que devem 
mexer bastante com o mercado, 
foram anunciadas durante a re-
cente passagem do governador 
de São Paulo, João Doria, e do 
secretário estadual de Turismo 
e Viagens, Vinícius Lummertz, 
por Olímpia e Barretos.

BARRETOS: EXPAN-
SÃO HOTELEIRA E 

GR Group anuncia plano robusto de investimentos 
para expansão do turismo de Olímpia e Barretos
Novidades incluem um novo resort em Olímpia e um aporte de R$ 250 milhões para 

ampliação da capacidade hoteleira e das atrações do Barretos Country Thermas Park

NOVAS ATRAÇÕES
O Barretos Country Ther-

mas Park conta, atualmente, 
com 216 apartamentos, dois 
terços deles distribuídos em 
duas torres, que foram construí-
das pelo GR Group desde que 
o grupo assumiu o controle do 
complexo, em 2017. O objetivo 
do grupo é aumentar a capaci-
dade hoteleira, alcançando 500 
apartamentos até 2023.

A expansão representa mais 
que o dobro do porte atual, am-
pliando a autonomia do comple-
xo em receber até 2 mil hóspedes 
e gerando mais de 700 empregos 
diretos. O projeto conta com in-

vestimento em novos equipa-
mentos e atrações com a temática 
country. Ao todo, o complexo re-
ceberá R$ 250 milhões em inves-
timentos para realizar a expansão.

PIONEIRISMO 
EM OLÍMPIA

Com uma rede hoteleira 
superior a 34 mil leitos, a se-
gunda maior do estado, inferior 
apenas a de São Paulo, Olímpia 
virou um dos principais desti-
nos turísticos do país. Além de 
hotéis e resorts de todos os por-
tes, atualmente a cidade é co-
nhecida por abrigar alguns dos 
maiores e mais visitados par-
ques do Brasil e, recentemente, 

foi escolhida pelo governador 
João Doria para ser o primeiro 
Distrito Turístico do Estado de 
São Paulo, mudança que cria-
rá melhores condições para a 
cidade impulsionar seu desen-
volvimento no setor de turismo 
pelos próximos anos.

O objetivo do grupo é con-
solidar a região que abrange 
Barretos e Olímpia (distantes 
apenas 50 quilômetros) como 
polo turístico, como acontece 
em outros destinos consolida-
dos internacionalmente como 
Orlando e Cancun e, dentro do 
Brasil, Caldas Novas com Rio 
Quente e Canela com Gramado.

São Paulo não registra intercorrência com doses da 
Coronavac aplicadas de lotes suspensos pela Anvisa
Doses passaram por rigoroso controle de qualidade antes de distribuição; Secretaria da Saúde faz monitoramento de vacinados

O governo estadual, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, monitora a situação 
dos imunizantes e não registrou, 
desde o último sábado (4), ne-
nhuma notificação de evento ad-
verso com os lotes que haviam 
sido distribuídos e aplicados.

Cidadãos que receberam as 
doses, cuja qualidade foi devi-
damente validada pelo Gover-
no Federal, devem ser observa-
dos por 30 dias, como medida 
preventiva de segurança.

“É uma mensagem tranqui-
lizadora às pessoas que, como 
eu, tomaram a vacina do Bu-
tantan. A qualidade da vacina 
Coronavac é incontestável, a 
própria Anvisa já se pronun-
ciou neste sentido. Aguarda-
mos a liberação deste novo lote 
de vacinas para a aplicação na 
população”, disse Doria.

Antes da distribuição para 
a população, as 4 milhões 
de doses disponibilizadas na 
rede de saúde estadual pas-
saram por rigoroso controle 
de qualidade e foram certifi-

cadas pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade 
(INCQS), órgão da Fiocruz 
do Governo Federal, respon-
sável pela avaliação da qua-
lidade de todos os imunizan-
tes distribuídos no Brasil. As 
vacinas foram validadas e, 
portanto, tiveram a qualidade 
garantida para a utilização na 
população.

Do total de 4 milhões de 
doses distribuídas dos lotes blo-
queados pela Anvisa, a Secreta-
ria de Saúde identificou 224.737 
doses que não estão aplicadas e/
ou registradas no sistema de in-
formação oficial para registro de 
doses (VaciVida).

Estes imunizantes, apesar 
de terem sua qualidade garan-
tida pelo INCQS e pelo con-
trole de qualidade do Instituto 
Butantan, devem ser reserva-
dos e armazenados pelas equi-
pes municipais, mantendo em 
quarentena na temperatura 
de +2 °C a +8 °C conforme 
orientação da Anvisa e até a 
liberação pelo órgão federal.

A Secretaria de Estado da 
Saúde também orientou os 
municípios quanto ao monito-
ramento por 30 dias de todas 
as pessoas que tomaram as 
doses, sendo que todo e qual-
quer evento adverso deve ser 
registrado no VaciVida.

“Temos confiança quanto à 
qualidade, segurança e eficácia 
da Coronavac. O imunizante 
passou por rigoroso controle 
de qualidade e todas as doses 
distribuídas para a rede de 
saúde passaram por testes de 
avaliação e foram certificadas 
para o uso”, destaca Regia-
ne de Paula, coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização.
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O Centro Veterinário São 
Francisco de Assis, da prefei-
tura de Barretos, completou 
na última quarta-feira (8), o 
primeiro ano de serviços pres-
tados aos barretenses. A data 
também é comemorada como 
o Dia do Veterinário.

Contando com uma equipe 
de seis estagiários, um funcio-
nário administrativo e um vo-
luntário, além dos médicos ve-
terinários Stella Maria de Paula, 
Giancarlo Martinezzi, Lúcio 
Mauro Orlandini e Edgar das 
Chagas Cataldo, a unidade de 
130 metros quadrados realiza 
diversos tipos de atendimentos 
aos animais, como da área clíni-
ca, exames e pequenas cirurgias.

Além disso, é lá que opera 
o Banco de Ração, Medica-
mentos e Utensílios, receben-
do doações e encaminhando 
para donos de animais em si-
tuação de vulnerabilidade e 
para os protetores cadastrados 
no município, que hoje são 38.

Anexo à Secretaria Munici-

O Healthtech Barretos, 
programa de aceleração de 
startups da área da saúde, está 
com inscrições abertas para 
a 2ª edição. Promovido pelo 
Sebrae-SP e o Harena, Hub 
de Inovação do Hospital de 
Amor de Barretos, o programa 
tem duração de 12 semanas. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas até domingo, 
dia 12, no site https://hub.hare-
na.com.br/healthtechbarretos.

Podem se inscrever star-
tups em fase de validação das 
premissas iniciais do modelo 
de negócio, preferencialmente 
com MVP (produto mínimo 
viável) em operação. Não se-
rão aceitos projetos em fase de 
ideação ou negócios em escala.

A proposta deve estar rela-
cionada aos desafios de saúde, 
preferencialmente em quatro 
áreas: Imagem, Pesquisa Clíni-
ca, Gestão Hospitalar e Saúde 
Digital. O time deve ter pelo 
menos uma pessoa dedicada 
exclusivamente ao negócio.

O gerente regional do Se-
brae-SP, Rafael Matos do Car-
mo, destaca que o Sebrae tem 
atuado cada vez mais perto das 
startups. “Nossa intenção é le-
var qualificação e apoio para 
fortalecer esse ecossistema, 
levando ao empreendedor co-
nhecimento e fazendo parcerias 
para conectá-lo com uma rede 
de oportunidades”, reforça.

“A primeira edição do 
programa Healthtech Bar-
retos superou todas as ex-

Sete a cada 10 novos pos-
tos de trabalho criados no 
último ano foram por conta 
própria. Atualmente, 28% de 
toda a população empregada 
atua de forma autônoma.

O trabalho por conta própria 
no Brasil atingiu o número re-
corde de 24,8 milhões de pes-
soas no segundo trimestre de 
2021. Segundo pesquisa divul-
gada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
esta quantia corresponde a 
28,3% de toda a população ati-
va no mercado de trabalho.

Esses resultados apontam 
um crescimento de 4,2% com-
parado ao trimestre anterior.

Para João Esposito, econo-
mista e CEO da Express CTB 
– accountech de contabilidade, 
“essa ascensão no número de 
profissionais autônomos têm 
grande responsabilidade no que 
diz respeito a diminuição das 
taxas de desemprego. Se com-
paramos com o mesmo período 
do ano passado, houve um au-
mento de mais de 4,4 milhões 
de empregados no mercado de 
trabalho, sendo que 71% desta 
quantia representa trabalhado-
res autônomos”.

Atualmente, o Brasil conta 
com cerca de 24,8 milhões de 
pessoas que atuam por conta 
própria. Deste total, apenas 5,7 
milhões possuem CNPJ. De 
acordo com o IBGE, os “conta 
própria” informais foram res-

Ponto MIS – Barretos, 
parceria entre Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Museu 
da Imagem e do Som de São 
Paulo, oferece a Oficina Ani-
mação Stop Motion – Origa-
mi, com Marta Russo.

Serão três encontros de 2 
horas cada, nos dias 13, 15 
e 17 de setembro (Segunda, 
Quarta e Sexta), das 16 às 18 
horas, com duração total de 6 
horas. A oficina é aberta a to-
dos os interessados no tema 
e recomendada para crianças 
maiores de 10 anos.

A oficina será realizada ao 
vivo na plataforma zoom. As 
inscrições serão via Sympla.

O link de acesso à aula 
será enviado automaticamen-
te ao aluno no e-mail cadas-
trado na ficha de inscrição, 
assim como o certificado emi-
tido pelo MIS.

O stop motion é uma téc-
nica de animação que permite 
animar objetos através de uma 
sequência de fotos tiradas de 
um mesmo ponto onde o obje-
to é movido em diferentes po-
sições possibilitando assim a 
ideia de movimento. Pode-se 
usar vários materiais para se 
fazer uma animação stop mo-

tion; massa de modelar, areia, 
objetos, papel, silhuetas, etc.

A proposta desta oficina é 
produzir filmes de stop mo-
tion com papel e para serem 
confeccionados Origamis 
para a criação de personagens 
e cenários.

O participante da oficina 
entrará nesse universo mágico 
dos origamis onde será possí-
vel criar seres e objetos com 
as dobras geométricas de um 
pedaço de papel sem ter que 
cortá-lo ou colar. E depois 
com uso do celular e aplica-
tivos gratuitos de animação 
será possível realizar filmes 
de stop motion.

CRONOGRAMA
Primeira aula: Será apre-

sentada a técnica do origami; 
sua origem, um pouco da his-
tória e o passo a passo para a 
confecção dos origamis.

Segunda aula: Vamos fa-
lar sobre a técnica do stop 
motion: os princípios da ani-
mação, brinquedos ópticos, 
processo de produção e uso 
do aplicativo gratuito Studio 
Stop Motion.

Terceira aula: Edição e fi-
nalização (uso de aplicativos 
de edição de imagens e som).

O Ponto MIS-Barretos convida 
os barretenses apreciadores da sé-
tima arte a assistirem neste sábado, 
dia 11 de setembro, às 18 horas, ao 
bate-papo sobre o filme “O Homem 
ao Lado”. O filme estará disponível 
gratuitamente nesta data. A classifi-
cação do filme é de 12 anos e conta 
com acessibilidade em libras. A ses-

são de filmes do mês de setembro acontece em parceria com o 
serviço de streaming Belas Artes À La Carte, que está oferecen-
do ao público que assistir ao filme, após a sessão, um cupom 
para acesso por 01 mês gratuito em sua plataforma. O filme “O 
homem ao lado” (dir. Mariano Cohn e Gastón Duprat, Argentina, 
2009, 110 min, 14 anos), narra um pequeno incidente na parede 
comum de dois vizinhos, que desencadeia um conflito que afeta a 
intimidade da vista sobre a chaminé; o protagonista desencadeia 
um conflito e com a obsessão paranóica destrói a vida cotidiana. 
O bate-papo ao vivo sobre o filme acontece no canal do MIS no 
YouTube e conta com a participação do cineasta e pesquisador 
Bruno Cucio e da diretora e roteirista Giuliana Monteiro na me-
diação. O bate-papo acontece no canal do MIS Youtube, no dia 
11 de setembro, às 18 horas. Para assistir ao filme é necessário 
se inscrever no link: https://forms.gle/ZWALhyPMbVRzSLaBA

Healthtech Barretos abre 
inscrições para 2ª edição
Programa de aceleração de startups da área de saúde vai 

selecionar até 15 empresas; prazo termina domingo, dia 12

pectativas, conectando os 
empreendedores com os de-
safios e oportunidades do 
ecossistema de inovação de 
Barretos. Agora, a segunda 
edição nasce para impactar 
ainda mais empreendedores 
e projetos inovadores”, res-
salta Guilherme Sanchez, ge-
rente de Inovação do Harena 
– Hospital de Amor.

O PROGRAMA
As startups selecionadas 

participarão de uma trilha de 
conteúdo com mentorias e ofi-
cinas. As capacitações serão 
divididas em quatro módulos: 
Modelagem de Negócios, Va-
lidação de Problemas, Valida-
ção de MVP e Go-to-market.

Ao final, as startups serão 
preparadas e convidadas a 
apresentar um pitch para uma 
banca de convidados mon-
tada estrategicamente para 
acelerar a criação de opor-
tunidades de negócio para as 
startups participantes.

Além disso, as startups 
estarão conectadas ao ecos-
sistema de inovação em saú-
de de Barretos e ao Hospital 
de Amor, o maior centro de 
tratamento oncológico da 
América Latina, presente em 
13 estados do país.

Bate-papo de cinema sobre o 
filme “O Homem ao Lado”

Centro Veterinário da prefeitura 
completa 1 ano de serviços prestados
Somente em 2021, unidade de saúde animal atendeu 1.147 cães e 276 gatos

pal de Saúde, na Avenida Ibi-
rapuera, 177, no City Barretos, 
o Centro Veterinário atendeu 
1.147 cães e 276 gatos nos se-
guintes serviços em 2021:

Cirurgias diversas: Cães  
68; Gatos 18. Castrações: Cães 

255; Gatos 250. Vacina Antir-
rábica: Cães  134; Gatos 111.

Ponto MIS/Barretos oferece 
Oficina de Animação Stop 
Motion com Marta Russo

Número de trabalhadores 
autônomos bate recorde em 2021

ponsáveis por mais da metade 
da alta na ocupação brasileira.

“No primeiro trimestre do 
ano, a taxa de desemprego no 
Brasil ficou em 14,7%. No 
segundo, a porcentagem caiu 
para 14,1%. Foram mais de 
400 mil trabalhadores que se 
recolocaram no mercado de 
trabalho”, explica Esposito.

As atividades relacionadas 
a alojamento e alimentação 
ficaram em primeiro lugar no 
que se refere ao crescimento 
da ocupação no segundo tri-
mestre, apresentando uma alta 
de 9,1% comparada ao tri-
mestre anterior. Em seguida, a 
área de construção apresentou 
5,7% de aumento, serviços 
domésticos 4% e agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura, tiveram 
alta de 3,8%.

“Vale ressaltar que mesmo 
com os benefícios relacionados 
à diminuição do desemprego, o 
rendimento médio de trabalha-
dores autônomos nos últimos 
meses foi bem abaixo da mé-
dia do país e daqueles que tra-
balham com carteira assinada. 
Para quem não atua com CNPJ, 
esse número é ainda menor”, 
destaca o economista.



BARRETOS, 10 de setembro de 2021 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

8


