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Barretos 
Country 
anuncia 

novas ofertas 
de emprego
A recente notícia do inves-

timento de R$ 250 milhões 
pelo GR GROUP na amplia-
ção da capacidade hoteleira e 
das atrações do Barretos Cou-
ntry Thermas Park, já impacta 
positivamente na geração de 
novos empregos na região. O 
Barretos Country está com um 
processo seletivo aberto para 
o preenchimento de 60 novos 
postos de trabalho. As opor-
tunidades são para as áreas 
de Alimentos e Bebidas, Go-
vernança, Lazer, Segurança, 
entre outras, e os candidatos 
têm até o dia 30 de setembro 
para enviar currículos.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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OAB E A CULTURA DO ADVOGADO FRACASSADO - “O Brasil deve ultrapassar a marca de 2 milhões de advogados até 
2023. A tendência é apontada pela crescente do número de advogados no país que ingressa no mercado a cada ano.”
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Núcleo de Educação em Câncer do 
Hospital de Amor lança Talento Rosa 2021
Projeto visa promover a conscientização sobre o câncer de mama para crianças e adolescentes

O Núcleo de Educação em 
Câncer do Hospital de Amor 
dará início, nesta sexta-feira 
(24), ao projeto Talento Rosa, 
que visa motivar crianças e 
adolescentes em ambientes 
escolares a refletirem sobre 
o câncer de mama e suas for-
mas de prevenção. A iniciativa 
acontece desde 2013 e faz par-
te das ações do Outubro Rosa.

A primeira etapa do proje-
to consiste na capacitação dos 
profissionais da área de edu-
cação, por meio de palestras, 
que devido à pandemia acon-
tecerão em formato on-line, 
nesta sexta (24) e na próxima 
quarta-feira, 29 de setembro.

Nas palestras, os profissio-
nais de educação receberão 
orientações sobre como essa 
temática deve ser desenvolvi-
da em sala de aula, para assim 
estimular os estudantes a reali-
zarem as produções artísticas, 
sendo desenho para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e poesias para 
Ensino Fundamental Anos Fi-
nais e Ensino Médio.

As palestras serão minis-
tradas pelos especialistas dr. 
Rodrigo Castanho de Campos 
Leite, cirurgião oncológico do 
departamento de mastologia 
do HA, e a dra. Talita Riegas, 
médica mastologista do HA, 
além da participação de espe-
cial de Audrei Franco (foto), 
empresária, digital influencer 
e esposa do cantor Vinícius, 
da dupla João Bosco e Viní-
cius, que possui uma parceria 
extensa com a instituição.

“O projeto Talento Rosa 
vem com a missão de abor-
dar um tema complexo como 
a de forma mais sútil, de 
maneira lúdica e pela arte. 
Acredito que esta é a melhor 
forma de promover o diálogo 
entre a escola e a comunida-
de na qual ela está inserida”, 
destacou Rosa Cunha, coor-
denadora do projeto.

Lançada a campanha de Dia das 
Crianças do comércio de Barretos

Associação Comercial e 
Industrial de Barretos e o Sin-
comercio lançaram nesta quin-
ta-feira (23) a campanha de 
Dia das Crianças 2021 “Uma 
Campanha de Gente Grande”.

A campanha deste ano se-
gue até o dia 12 de outubro com 
sorteio marcado para o dia 14 e 
premiação no dia 19 do mesmo 
mês. A premiação, presentes que 
são algumas das principais pre-
ferências do público infantil: 12 
bicicletas, 1 bola oficial do Cam-
peonato Brasileiro de 2021, 1 kit 
gamer 5 em 1 e 1 hoverboard.

FUNCIONAMENTO 
COMÉRCIO

Dia 9 de outubro, sábado, 
o funcionamento do comércio 
será até às 18 horas; na segun-
da-feira, 11 de outubro, vés-
pera de feriado, o comércio 
ficará aberto até às 22 horas; 
e no dia 12 o comercio estará 
fechado, em razão do feriado 
de Nossa Senhora Aparecida 
e do Dia das Crianças.

Soroterapia: um jeito novo 
de tratar velhas doenças
Querida por famosos, a Sorote-

rapia consiste em uma mistura de 
vitaminas aplicada diretamente na 
veia, composto por nutrientes, vita-
minas, oligoelementos, sais minerais, 
aminoácidos, antioxidantes e outros 
mais. Prescrita por um médico expe-
riente, as soroterapias não são todas 
iguais, sua eficácia depende do pro-
fissional que as prescreve, de acordo 
com a condição de cada pessoa. “Essa 
nova medicina e impulsionamento de 
vitaminas na forma de soro tem uma 
biodisponibilidade melhor e mais efi-
caz pelo organismo. O procedimento 
endovenoso é mais seguro, já que a 
dosagem aplicada será absorvida 
pelo organismo do paciente para a finalidade desejada”, afirma o 
dr. Jorge Rezeck, médico e membro titular da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica. (Foto: Junior Torquato)

Prefeitura faz Arrastão 
de Limpeza em três 

bairros nesta sexta-feira

A força-tarefa da prefei-
tura e do SAAE (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Barretos) realiza nesta sexta-
-feira (24), mais um “arrastão 
da limpeza”, com a retirada 
de materiais que possam se 
tornar criadouros do mos-
quito transmissor da dengue 
e também esconderijos para 
escorpiões. Os bairros que se-
rão atendidos são Barretos II, 
Arizona e Califórnia.

“Nosso intuito com esse 
trabalho é melhorar a qualida-
de de vida desses moradores. 
Agora, pedimos a colabora-
ção de todos para a manuten-
ção dessa limpeza”, antecipa 

a coordenadora de saúde do 
Controle de Vetores, Cristiane 
Parreira Lima.

“Durante a visita, nós faze-
mos a vistoria no imóvel e tam-
bém entregamos panfletos com 
orientações contra o apareci-
mento dessas pragas, evitando 
doenças que podem matar. Se 
todos colaborarem, podemos 
ter uma cidade mais limpa e 
mais segura para todos”, frisa 
a gerente de serviços em saúde, 
Ana Cláudia Oliveira.

As equipes do SAAE rea-
lizam também um trabalho 
de desentupimento da rede de 
esgoto nas localidades em que 
há essa necessidade.

Academias ao Ar Livre da Região dos 
Lagos e Barretos II passam a contar 

com profissionais de Educação Física

As academias ao ar livre localizadas na Região do Lagos e no bairro Ze-
quinha Amêndola (Barretos II) contam agora com profissionais de Educação 
Física para orientar os frequentadores sobre como executar os exercícios 
de forma adequada. Os profissionais atuam entre 6h30 e 9 horas, conside-
rado o melhor horário para a prática de exercícios físicos. Página 5

Atletas de 
Barretos 

conquistam 
medalhas no 
Campeonato 
Paulista de 

Jiu Jitsu
Página 8
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

APESAR DOS ESFORÇOS....
Barretos carece de lideranças 

políticas estaduais e federais para 
manter e trazer conquistas. A pre-
feita Paula Lemos (DEM) tem se 
esforçado junto a deputados que 
representam (ou representariam) 
a nossa região, mas não conse-
guiu manter Olímpia e Severínia 
na região administrativa.

... MUNICÍPIO TEM PERDIDO
Apesar de ter representantes, 

como o deputado estadual, Sebas-
tião Santos (PRB) e o federal Ge-
ninho Zuliani (DEM), o município 
quase perdeu Guaíra, Taiaçu e Taiú-
va na região administrativa. Uma 
perda considerável foi o fechamen-
to da superintendência do Detran.

FORAM ÀS COMPRAS
Em 2021, a gestão de Paula 

Lemos (DEM) realizou 1967 com-
pras diretas até agora. No mes-
mo período de 2020, Guilherme 
Ávila (PSDB) autorizou 2047 lici-
tações nesta modalidade.

FORAM ÀS COMPRAS 2
Não há nada de errado na uti-

lização da modalidade de compra 
direta. O que está errado é que a 
Prefeitura e o SAAE não adotam a 
cotação eletrônica e não dão pu-
blicidade nos meios oficiais como 
website e Folha de Barretos. 

SORTEIO DOS PROFISSIONAIS
O sorteio dos profissionais 

que comporão a subcomissão 
técnica que julgará as agências 
de publicidade acontecerá dia 1º 
de outubro, às 11 horas, na pre-
feitura de Barretos.

PERGUNTA CHATINHA 1
Na edição 1949 da Folha de 

Barretos constam 9 profissionais 
de comunicação que ofereceram 
seus nomes para compor a ban-
ca. O fato que chama a atenção 
é: como apareceram interessados, 
inclusive de outras cidades, se não 
houve chamamento público?

PERGUNTA CHATINHA 2
A coluna tratou de pesquisar 

os jornais contratados que pu-
blicam os atos e comunicados 
oficiais da Prefeitura de Barretos 
e não encontrou o chamamento 
público. Também não consta no 
site do órgão público. 

PAINEL 
SÓ VACINADOS

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo determinou, por meio de 
portaria de segunda-feira (20), 
que o acesso de servidores e ou-
tros funcionários a qualquer um 
de seus prédios em todo o Esta-
do só poderá ser feito mediante 
a comprovação de que a pessoa 
foi vacinada contra a Covid-19.

QUEM GANHA?
As eleições suplementares de 

Guaíra acontecem dia 3 de outu-
bro. Segundo uma fonte segura, 
Edvaldo Doniseti Morais (PSDB) 
tem chances reais de ganhar. Por 
outro lado, Antonio Manoel da Sil-
va Júnior, o “Junão” (MDB) pedalou, 
encostou no primeiro lugar, mas 
não conseguiu subir mais.

SEM CONCORRENTES
As inscrições para as prévias 

do PSDB se encerraram na segun-
da-feira (20). Para governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia não 
tem concorrente. É sabido há al-
gum tempo que Geraldo Alckmin 
desembarcará no PSD de Gilberto 
Kassab e Eleuses Paiva.

OS CULPADOS
Os radares móveis voltaram a 

funcionar nas rodovias paulistas 
após a retirada dos pontos fixos. Ao 
longo da Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, o DER faz a função. Ao contrá-
rio da Rodovia Assis Chateaubriand 
que se encontra policiais militares 
medindo a velocidade dos veículos.

SENADO ASSINA RECIBO
O Código Eleitoral brasileiro de 

1965, elaborado durante o gover-
no militar pelo marechal Castelo 
Branco, tinha 383 artigos e os po-
líticos da época acharam demasia-
do. Agora, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou quase 900 artigos. 

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.

Conrado Guilherme Nogueira
Gerente de Desenvolvimento 

de Negócios da SONDA, maior 
empresa latino-americana de 

soluções e serviços de tecnologia

OAB e a cultura do advogado fracassado
O Brasil deve ultrapassar 

a marca de 2 milhões de advo-
gados até 2023. A tendência é 
apontada pela crescente do nú-
mero de advogados no país que 
ingressa no mercado a cada ano.

Atualmente o país conta com 
1.237.932 profissionais inscritos 
nos quadros da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB). Em 
uma comparação simples, pode-
mos dizer que há um advogado 
para cada 170 habitantes, uma 
vez que a população brasileira 
ultrapassou os 210 milhões de 
habitantes em 2019.

Compete a Ordem dos 
Advogados fiscalizar a clas-
se, verificando a qualidade na 
prestação dos serviços advo-
catícios, bem como selecionar 
os bacharéis em direito que 
estão aptos a requisitarem ins-
crição nos quadros da OAB, 
através do Exame de Ordem.

Essa atribuição fica a en-
cargo do Conselho Federal 
com a ajuda do Conselho Sec-
cional, como exposto no art. 
58, VI do Estatuto da OAB.

Também é dever do Con-
selho Federal da Ordem dos 
Advogados batalhar pelos inte-
resses dos advogados em todo 
território nacional, lutar por me-
lhorias na advocacia, fazer com 
que sejam respeitadas as prerro-

gativas profissionais e, acima de 
todos esses direitos, está a luta 
pela ética profissional.

Além do anteriormente 
mencionado, também é com-
petência do Conselho Federal 
editar e alterar o Regulamen-
to Geral, o Código de Ética e 
Disciplina, e os provimentos 
que julgar necessários; asse-
gurar o regular funcionamen-
to dos Conselhos Seccionais, 
neles intervindo quando cons-
tatar grave violação do Esta-
tuto ou de seu Regulamento.

Usando dessa atribuição, o 
Conselho Federal da OAB de-
cidiu regulamentar a “ostenta-
ção” nas redes sociais por par-
te de advogados e advogadas.

No provimento 205/2021, 
publicado pela OAB, no pa-
rágrafo único do artigo 6º: 
“Fica vedada em qualquer pu-
blicidade a ostentação de bens 
relativos ao exercício ou não 
da profissão, como uso de veí-
culos, viagens, hospedagens e 
bens de consumo, bem como 
a menção à promessa de re-
sultados ou a utilização de 
casos concretos para oferta de 
atuação profissional”.

Primeiramente, fica claro 
que o Conselho Federal na pre-
sente norma interfere claramente 
na vida privada dos advogados, 

extrapolando sua finalidade. 
Os legisladores ao redigirem o 
artigo supra mencionado não 
respeitaram as regras de pro-
porcionalidade através de uma 
intervenção excessiva, ferindo 
a liberdade individual do profis-
sional como indivíduo.

Uma intervenção à liberda-
de só deve ser admitida quando 
além de necessária, não há outra 
solução melhor. Novas leis de-
vem seguir estritamente a regra 
de adequação ao fim a que se 
destina, da necessidade e da pro-
porcionalidade em sentido estri-
to (os problemas concretos a se-
rem resolvidos devem servir de 
norte para que se delibere para 
a intervenção menos gravosa na 
esfera de direitos, especialmente 
em casos de aparente colisão en-
tre direitos fundamentais, como 
a liberdade individual e a segu-
rança coletiva).

Além disso, causa estra-
nheza o fato do Conselho Fe-
deral se preocupar com carros, 
viagens e bens de consumos, 
quando a média de rendimen-
to da classe dos advogados 
brasileiros é de R$ 2.991,80.

Talvez não se preocupe 
por achar que a grande solu-
ção para o problema é o rea-
juste anual das tabelas de ho-
norários dos Estados, onde a 

média dos serviços jurídicos é 
acima de R$ 6 mil, um valor 
que exclui mais de 80% cen-
to da população brasileira do 
acesso a estes serviços e faça 
com que advogados acabem 
prestando serviços em troca 
de valores irrisórios, para ga-
rantir o mínimo de dignidade 
no exercício da profissão.

No mais, o que é tratado 
como ostentação pelo Conselho 
Federal serve como referência 
para os escritórios adotarem 
as práticas de benchmarking, 
que consiste na linguagem 
empresarial, na pesquisa e co-
nhecimento profundo de quem 
são os concorrentes do setor e 
como eles trabalham.

A valorização do sucesso 
deve ser estimulada, principal-
mente para que sirva de moti-
vação para os jovens advogados 
que estão entrando em um mer-
cado saturado onde, ante o cres-
cimento exponencial do número 
de profissionais que tem como 
consequência a baixa remunera-
ção e a desvalorização da classe, 
o fracasso já é a regra.

Wellness tech e a importância da saúde mental dentro das organizações
A pandemia de covid-19 

impactou a vida de todos nós, 
pessoal e profissionalmente. 
Com o isolamento social e 
boa parte das pessoas traba-
lhando em casa, veio à tona 
uma questão que jogou luz so-
bre a importância do bem-es-
tar físico e, sobretudo, mental.

Com isso, as empresas, por 
meio do departamento pessoal 
e das próprias lideranças, pas-
saram a dar a devida impor-
tância ao tema. Como garan-
tir que as pessoas possam ser 
produtivas em suas funções 
profissionais, ao mesmo tempo 
em que lidam com aspectos de 
saúde e bem-estar emocional? 
São essas questões que o con-
ceito de wellness corporativo 
busca responder. 

Isso foi apontado em uma 
pesquisa realizada pela The 
School of Life, em parce-
ria com a Robert Half, que 
mostrou que 38% dos profis-
sionais brasileiros acreditam 
que, durante o período de pan-
demia, houve piora em sua 
saúde mental e no bem-estar.

O lado bom disso, apon-
ta esse mesmo estudo, é que 
60,97% das 491 pessoas entre-
vistadas declararam que, du-
rante o período de isolamento, 
notaram o aumento do nível de 
preocupação das empresas nas 
quais atuam com relação ao 
bem-estar emocional e à saúde 
mental dos colaboradores.

Essa questão é de extrema 
importância para esses tempos 
em que vivemos. A partir do 
momento em que as pessoas 
passaram a trabalhar de ma-
neira remota, a adoção de fer-

ramentas de wellness também 
passou por uma reinvenção.

O uso de inovações digi-
tais para garantir o bem-estar 
ganhou nova forma, e as or-
ganizações vêm observando 
a importância de incorporar 
elementos de tecnologia para 
facilitar o entendimento sobre 
quais são as reais necessidades 
de suas pessoas para obter uma 
melhor qualidade de vida e de 
saúde, tanto física quanto men-
tal. Por isso a importância do 
wellness tech, junção de estra-
tégias que visam ao bem-estar 
com ferramentas tecnológicas.

E as discussões sobre o bem-
-estar físico e emocional das 
pessoas no âmbito corporativo 
ganham uma relevância tremen-
da, uma vez que dizem respeito 
não apenas aos indivíduos, mas 
também a toda a organização.

Isso é especialmente im-
portante, uma vez que as 
companhias, de maneira ge-
ral, estão revendo todas as 
suas estratégias de negócios, 
tanto pela ótica da transfor-
mação digital, como também 
pela promoção de práticas que 
garantam uma gestão mais in-
clusiva, diversa, sustentável e 
que traga o social para o cen-
tro das decisões. 

Não à toa, a pauta das ações 
de ESG, sigla em inglês para 
governança ambiental, social 
e corporativa, ganha força na 
agenda das companhias e de 
suas lideranças. E isso conver-
sa também com o que se con-
vencionou chamar de jornada 
digital, pois não se trata apenas 
de adoção de tecnologia. Vai 
muito além. Esse caminho diz 

respeito também à transforma-
ção de negócios e ao social. 
Por isso, o olhar das empresas 
sobre aspectos de ESG traz o 
social como um de seus pilares, 
e o bem-estar de suas pessoas é 
parte fundamental disso.

Apoiar uma estratégia que 
propicie o bem-estar comum e 
uma corrente de engajamento 
entre todos os colaboradores 
da organização resulta em 
uma série de benefícios que 
serão observados nos resulta-
dos dos negócios.

Promover hábitos preven-
tivos mais saudáveis e priori-
zar a saúde física e mental faz 
com que as companhias redu-
zam, por exemplo, a incidên-
cia e os custos com programas 
e planos de saúde. Isso sem 
mencionar os índices de abs-
tenção e a taxa de rotatividade 
(turnover) dentro dos times. 

Para suportar uma estraté-
gia bem definida de bem-estar 
para as pessoas, as compa-
nhias precisam ter em mente 
que as ferramentas digitais 
são parte essencial do projeto. 
Tecnologias preditivas, com 
inteligência artificial, podem 
ser aplicadas na gestão de 
pessoas. É o que conhecemos 
como people analytics.

Com base em dados sobre 
aspectos produtivos, mentais 
e físicos dos funcionários, as 
empresas, por meio de suas 
lideranças e gestores, podem 
tomar decisões direcionadas, 
com o objetivo de engajar e 
construir um ambiente que 
priorize a saúde e o bem-estar.

Toda a crise gerada pela 
pandemia nos ensinou que 

precisamos ter um olhar mais 
próximo das nossas pessoas, 
com uma mudança na maneira 
como nos relacionamos com 
nossos times e com o mercado.

Ter o foco no cuidado ge-
nuinamente humano não é 
apenas uma estruturação no 
modelo de trabalho. Muito 
além disso, diz respeito à cen-
tralidade da figura humana e 
às suas relações no ambien-
te profissional. E isso passa 
por fatores como inteligência 
emocional e saúde mental. Só 
assim as empresas consegui-
rão alcançar resultados posi-
tivos e sustentáveis, tanto nos 
negócios quanto nas relações 
com seus colaboradores.

A adoção de ações de well-
ness, associadas ao uso de fer-
ramentas tecnológicas, podem 
assegurar o bem-estar e, como 
consequência, um diferencial 
competitivo para o mercado. 
Afinal, empresas são pessoas. 
E, sem elas, não há triunfo.

Jorge Calazans
Advogado especialista na área 
criminal, conselheiro estadual 

da Anacrim e sócio do escritório 
Calazans & Vieira Dias Advoga-
dos, com atuação na defesa de 

vítimas de fraudes financeiras
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“Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários.” (C. S. Lewis)

Parabéns e muitas realizações para o modelo Cristian Bold-
ness, que completou seus 26 anos na última terça-feira (21). 

Além de estar envolvido no mundo da moda, ele é vendedor, 
e possui os títulos de beleza do Mister Pirassununga de 2017 e 

Mister Pirassununga CNB 2019, além do Mister Brasil Serta-
nejo 2019/2020. Atualmente ele encara um novo desafio, está 

atuando como ator na série Turma do Peãozinho, que deve 
estrear em breve em portal de internet. Felicidades Cristian!

Amanhã, sábado (25) a festa 
é dele, Fernando Lourenço, 

que comemora idade nova. O 
sócio proprietário do Restau-

rante Samayô e Andejo Sucrer 
passa o dia recebendo felicita-
ções de parabéns de amigos 
e familiares, e todo o carinho 

do companheiro Beto Oliveira 
(foto). Felicidades Fer!

Essa fofurinha completou 01 aninho na última 
quarta-feira (22), início da primavera, a estação 

mais bonita do ano. Isabella Brito Mendes Ornellas 
é filha de Nereu Brito e Fernanda Ornellas, onde no 

aniversário, recebeu todo o carinho dos pais, dos 
familiares e amiguinhos. Parabéns Bella!

Quem está curtindo merecidos dias de des-
canso é Wilson Martins, que desfrutas das 
belas instalações do Hotel Coroa Vermelha 

Beach em Porto Seguro/BA. O eletricista 
automotivo recarrega as baterias ao lado de 

amigos, aproveitando dias de sol no nordeste 
brasileiro. Tudo de bom!

A segunda-feira (20) foi de comemoração 
para Leonardo Neves. O estudante do ensino 

médio, completou seus 18 anos e comemo-
rou a data com o mãe Dinorá, com o irmão 
João Vitor, e recebeu milhares de cumpri-
mentos de familiares e amigos. Parabéns!

Hoje (24) é dia 
de festa, bolo, 

guaraná e mui-
tos doces para 
Lucas Gabriel 

Porfirio Correia. 
Esse lindão, 

filho de Gregory 
e Ingrid, está 
completando 
seu 1° aninho 

de vida, e nessa 
data tão espe-
cial, ele recebe 

ainda mais 
carinho dos pais 

e dos avós co-
ruja, e de seus 

familiares. É 
pic...é pic! (foto: 

KingStudio)
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PREFEITURA VAI MUDAR PARA O VOCACIONAL
Ao substituir o titular Paçoca (SD), o suplente Merhej Neto 

(SD) contou que teve notícia da mudança da prefeitura para o 
prédio do antigo Vocacional, que abriga atualmente a Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREPARAI OS CAMINHOS DAS ENXURRADAS
A cidade tem que estar preparada para receber as chuvas, 

segundo o vereador Fabrício Lemos (PSL). Ele salientou a ne-
cessidade de recapeamento em vários bairros. Também lembrou 
que pesquisa realizada desde 2009 apontou que Barretos preci-
sa de aproximadamente duas mil rampas de acesso.

O FEDOZINHO DO VIDA NOVA
O vereador Chafei Neto (MDB) requereu informações sobre 

as medidas tomadas em relação ao mau cheiro exalado no Re-
sidencial Vida Nova.

FAIXA EXCLUSIVA PARA CICLISTAS
A construção de uma ciclovia em toda a extensão da Avenida João 

Batista da Rocha é defendida pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).

VEREADOR QUER VER AS ATAS DO CONSÓRCIO
As dez últimas atas das reuniões do CODEVAR - Consórcio 

de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande - foram solicitadas 
pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

A FEIRA LIVRE E O POÇO DO PRATA
O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), sugeriu a insta-

lação de feira livre no Vida Nova 5 e 6 e no bairro São Diego. 
Também quer  informações sobre o funcionamento de poço que 
está sendo implantado no distrito do Prata.

CÓRGÃO LIMPO NO CENTRO DA CIDADE
A limpeza completa do leito do córrego São Sebastião, no centro 

da cidade, é uma reivindicação do vereador Nestor Leonel (DEM).

PARA MELHORAR A SINALIZAÇÃO
Reforço na sinalização de solo existente nos bairros Luis 

Spina, Nadir Kenan e Cecap é pedido do vereador Eduardo do 
Mercado (REP).

ENERGIA LIMPA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
O vereador Raphael Silvério (PSDB) deseja que a prefeitura 

implante a captação de energia solar em todos os prédios públicos.

EM TEMPOS DE QUEIMADAS...
... vassoura nova varre bem a fuligem alheia.

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

Lei Orçamentária Anual: barretenses têm até 
o dia 30 deste mês para enviar sugestões

Mesmo com a redução do 
número de casos da COVID-19 
e com o avanço da vacinação, 

Em cumprimento a um 
decreto Legislativo de no-
vembro de 2020, a Câmara 
Municipal de Bebedouro pro-
move nesta sexta-feira (24), 
a partir das 20 horas, sessão 
solene para a entrega dos Prê-
mios de Eficiência e Empresa 
Parceira do Deficiente.

O prêmio é entregue 
anualmente pelo poder Legis-
lativo de Bebedouro e objeti-
va reconhecer o trabalho de 
inclusão promovido por pes-
soas e empresas na cidade, 

além de estimular que outras 
se engajem neste movimento.

Na edição deste ano rece-
berão o Prêmio De Eficiên-
cia: Luiz Alexandre Feltrim, 
Donizete Boni, Cláudio Mes-
sias da Silva, Bruno Alessan-
dro Ferreira e Iná Izabel Fa-
ria Soares de Oliveira.

Já o Prêmio Empresa 
Parceira do Deficiente ficou 
com: Cifal Distribuidora, Pa-
lheiros Paulistinha, Laticí-
nios Catupiry e Silva e Serica 
Ltda-ME (Padaria Bianca).O vereador e presidente 

da Câmara de Barretos, Pau-
lo Correa (PL), encaminhou 
requerimento à administração 
municipal questionando a fi-
nalização das obras de cons-
trução de poço artesiano no 
Distrito do Prata.

Correa indaga se foi rea-
lizada a rescisão amigável de 
contrato com a empresa que 
estava realizando as obras, 
visto que em resposta ao re-
querimento 1389/2021 de au-
toria do vereador, o DAEE 
informou que em razão da 
pandemia de Covid-19, do fa-
lecimento do proprietário da 
empresa e alguns funcioná-
rios, a companhia entrou em 
contato com o SAAEB infor-
malmente para rescisão ami-

gável do contrato, por não ter 
condições de concluir a obra.

Em caso da rescisão ter sido 
realizada, Paulo Correa ques-
tiona se a empresa que ficou 
em segundo lugar já foi chama-
da para finalização das obras e, 
em caso da rescisão ainda não 
ter sido realizada, quais moti-
vos impedem, quando a resci-
são será realizada e qual a nova 
previsão de entrega do poço.

“Os moradores do Distri-
to do Prata sempre sofreram 
com a falta de uma rede de 
distribuição de água tratada 
no local, tendo as famílias que 
se valerem de água de cister-
nas. É preciso uma solução 
rápida para finalização das 
obras de construção do poço”, 
disse Paulo Correa.

A sede do SAMU Regio-
nal, localizada no bairro Ze-
quinha Amêndola, foi nomea-
da como Dr. Caio Monteiro de 
Barros – Dr. Caio do SAMU.

A homenagem ao fundador 
do SAMU em Barretos acon-
teceu através de uma solicita-
ção do presidente da Câmara 
Paulo Correa. Filhos e netos 
do Dr. Caio acompanharam 
emocionados a cerimônia e o 
descerramento da placa.

Durante a cerimônia o 
coordenador, Paulo Muzetti, 
também apresentou a revita-
lização do auditório que foi 
realizada em parceria com a 
equipe e empresas parceiras.

“Nosso objetivo com este 
espaço é oferecer cursos e qua-
lificar nossa população para 
que todos saibam primeiros 
socorros. Esse conhecimento 
é essencial para salvar vidas. 
Queremos ensinar também as 

os protocolos das autoridades de 
saúde seguem sendo cumpridos 
pela prefeitura de Barretos.

Por este motivo os barreten-
ses poderão participar de forma 
remota da fase de elaboração da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
exercício de 2022, conforme 
informação da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças.

As sugestões ou solicitação 
de informações podem ser fei-
tas através do e-mail: contato.
financas@barretos.sp.gov.br 
até o dia 30 de setembro.

“A participação da popu-
lação auxiliará a prefeitura a 
identificar quais as áreas priori-
tárias e possibilitar a melhoria 
constante dos investimentos, 

proporcionando maior efetivi-
dade à gestão pública”, explica 
Fernando Oliveira Soares, se-
cretário municipal de Finanças.

As audiências públicas pre-
senciais estão sendo substituí-
das pelo meio de comunicação 
eletrônico e funcionarão como 
instrumentos de consulta e 
participação popular, sem ca-
ráter deliberativo, previstos na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal e Lei de Transparência.

O prazo para a prefeitura pro-
tocolar o Projeto de Lei da LOA 
2022 na Câmara Municipal se 
encerra no dia 30 de setembro.

Pessoas e empresas 
de Bebedouro que 
contribuem com a 

inclusão dos deficientes 
recebem prêmio 
nesta sexta-feira

Pautado principalmente 
na falta de investimento em 
energia solar para os prédios 
municipais, o vereador Ri-
cardo Rocha “Bodinho” (PP) 
enviou requerimento à prefei-
tura, solicitando a cópia das 
contas de consumo de energia 
elétrica, de todos os prédios 
públicos municipais, de janei-
ro de 2021 até a data atual.

A intenção do vereador 
com o requerimento apresen-
tado é de provar que o mu-
nicípio poderá realizar uma 
grande economia investindo 
em energia fotovoltaica nos 
órgãos públicos.

Tramita no legislativo bar-

retense, o projeto de lei nº 
125/2021 de sua autoria que 
“dispõe sobre a utilização de 
energia fotovoltaica em todos 
os prédios públicos do Muni-
cípio de Barretos”.

“Este recurso sendo eco-
nomizado poderá ser destina-
do a outros fins, como saúde, 
educação e infraestrutura”, 
disse o vereador.

“Com a proposta desse pro-
jeto não estamos criando des-
pesas, mas investindo em eco-
nomia e preservação do meio 
ambiente. Com o atual gasto da 
prefeitura com energia elétrica, 
o investimento retorna em pou-
co tempo”, conclui Bodinho.

Paulo Correa questiona 
finalização das obras de 

construção de poço artesiano 
no Distrito do Prata

Vereador Ricardo Bodinho 
ressalta a importância 

da instalação de energia 
fotovoltaica nos prédios 

públicos municipais

Sede do SAMU Regional recebe o 
nome de Dr. Caio Monteiro de Barros

crianças que hoje em dia são 
as que ficam mais tempo com 
seus avós”, declarou Muzetti.

A prefeita Paula Lemos 
elogiou a dedicação de toda 
equipe do SAMU e anunciou 
mais uma conquista.

“Quando conversamos 

com vocês os olhos brilham 
e quando os olhos brilham é 
que a pessoa tem convicção 
no que está fazendo, é gen-
te que sonha, acredita e quer 
fazer sempre melhor. Sei dos 
sonhos e projetos de vocês e 
por isso estamos destinando 

uma verba de R$ 100 mil para 
que vocês utilizem acordo 
com suas prioridades. E este 
repasse só está sendo possível 
graças à Câmara Municipal 
que na semana passada desti-
nou verba pra prefeitura”, de-
clarou a prefeita.
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Querida por famosos, a Soro-
terapia consiste em uma mistura 
de vitaminas aplicada diretamen-
te na veia, composto por nutrien-
tes, vitaminas, oligoelementos, 
sais minerais, aminoácidos, an-
tioxidantes e outros mais.

Ao oferecer tantas subs-
tâncias de forma concentrada, 
preenche um espaço de deficiên-
cia, eliminando a absorção ina-
dequada dos nutrientes, diferente 
do que ocorre quando é feita a 
ingestão oral, onde a absorção 
acontece com perdas e o orga-
nismo pode não absorver todo o 
volume necessário de minerais.

Indicada a quem deseja 
desintoxicar o organismo, pre-
venir doenças e ajudar quem 
passa pelo processo de ema-
grecimento, já que pode haver 
carências de vitaminas, por re-
dução na rotina de alimentação.

Prescrita por um médico 
experiente, as soroterapias não 
são todas iguais, sua eficácia 
depende do profissional que 
as prescreve, de acordo com a 
condição de cada pessoa.

“Essa nova medicina e im-
pulsionamento de vitaminas 
na forma de soro tem uma 
biodisponibilidade melhor e 
mais eficaz pelo organismo. 
Na ingestão oral, depende-
mos da matéria-prima e se o 
paciente tem algum problema 
de digestão, já que isso pode 

prejudicar a absorção cor-
reta desses minerais, não os 
utilizando 100%. Portanto, o 
procedimento endovenoso é 
mais seguro, já que a dosagem 
aplicada será absorvida pelo 
organismo do paciente para 
a finalidade desejada”, afirma 
o dr. Jorge Rezeck, médico e 
membro titular da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

É importante observar que 
o procedimento exige diag-
nóstico prévio e acompanha-
mento médico, e a aplicação 
deve ser feita por clínicas re-
gularmente conveniadas aos 
órgãos de saúde. Há prevista 
uma média de cinco sessões 
até que os resultados possam 
ser percebidos a avaliados.

Os resultados são diversos, 
como pele mais viçosa, melhora 
da imunidade, aumento de ener-
gia, além de agir contra insônias 
e mal humor. Famosas como 
Rihanna. Madonna, Kim Kar-
dashian e Gabriela Pugliesi já 
foram vistas em suas redes so-
ciais elogiando o procedimento.

Referência em saúde, 
a Clínica Unique – Centro 
Avançado de Medicina e Es-
tética em Barretos, oferece a 
aplicação com equipamentos 
especializados, para alcan-
ce dos melhores resultados 
necessários a cada paciente, 
com custo acessível.

As academias ao ar li-
vre localizadas na Região 
do Lagos e no bairro Zequi-
nha Amêndola (Barretos II) 
contam agora com profissio-
nais de Educação Física para 
orientar os frequentadores so-
bre como executar os exercí-
cios de forma adequada.

Os profissionais atuam en-
tre 6h30 e 9 horas, considerado 
o melhor horário para a práti-
ca de exercícios físicos. Na 
última quarta-feira, dia 22, a 
prefeita Paula Lemos foi pes-
soalmente conhecer o projeto.

“Eu fico muito feliz em ver 
nossa população cuidando da sua 
saúde, praticando atividade física 
gratuitamente e agora com orien-
tação de profissionais qualifica-

A Secretaria Municipal de 
Educação, por meio do Núcleo 
de Educação Inclusiva e do 
Ceforpe (Centro de Formação 
dos Profissionais da Educa-
ção), realizou na última terça-
-feira, dia 21, um evento para 
marcar o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência.

No encontro, a professo-
ra aposentada, Lia Andrade 
Junqueira, foi homenageada 
por ex-alunos com deficiên-
cia visual. Lia Junqueira foi a 
primeira professora com de-
ficiência visual que alicerçou 
a inclusão e deu formação de 
braile aos professores que hoje 
atuam na educação inclusiva.

Também foi homenageada 
a ex-aluna, Isabella Figueire-

A  Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) e 
o Sincomercio realizaram o pri-

O Meu Curso Educacional 
- especializado em prepara-
ção de estudantes para provas 
e concursos - firmou parceria 
com diversas faculdades de Di-
reito do país para a realização 
do evento “Esquenta OAB”, 
preparatório para a prova de 1ª 
fase do XXXIII Exame de Or-
dem, prevista para acontecer 
em 17 de outubro.

FGV-SP, PUC-SP, Mac-
kenzie-SP, PUC-Campinas, 
UNIT e UNINOVE são algu-
mas das instituições que firma-
ram, diretamente ou por seus 
centros acadêmicos/diretórios 
acadêmicos, convênio para a 
realização do evento gratuito.

O evento é composto por:
- Simulado inédito no 

formato da prova FGV, com 
diagnóstico personalizado;

- Aulas de revisão das dis-
ciplinas essenciais para a 1ª 
fase do Exame da OAB (Éti-
ca, Constitucional, Trabalho, 
Processo do Trabalho, Ad-

ministrativo, Civil, Processo 
Civil, Penal, Processo Penal, 
Tributário e Empresarial);

- Participação especial no 
aulão online de Direitos do 
Advogado;

- Participação especial no 
evento online “Gabaritando 
Ética” (revisão especial de 
Ética Profissional);

- Participação especial no 
evento online “Gestão das 
Emoções”;

- Participação especial no 
evento online “Detona OAB”;

- Participação especial no 
evento online “Café da Ma-
nhã com Ética”.

Os alunos vinculados às ins-
tituições de ensino parceiras po-
derão se inscrever diretamente 
no site do Meu Curso (https://
www.meucurso.com.br). Ou-
tras instituições de ensino que 
pretendam realizar a parceria 
poderão entrar em contato com 
Mônica, no e-mail monica.gran-
dolfo@meucurso.com.br

A recente notícia do inves-
timento de R$ 250 milhões 
pelo GR GROUP na ampliação 
da capacidade hoteleira e das 
atrações do Barretos Country 
Thermas Park, um dos maiores 
complexos de entretenimento e 
lazer para a família no interior 
de São Paulo, já impacta posi-
tivamente na geração de novos 
empregos na região.

O Barretos Country está 
com um processo seletivo 
aberto para o preenchimento 
de 60 novos postos de tra-
balho. As oportunidades são 
para as áreas de Alimentos e 
Bebidas, Governança, Lazer, 

Academias ao Ar Livre da Região dos Lagos e Barretos II 
passam a contar com profissionais de Educação Física

dos. É assim que cuidamos de 
cada um, com responsabilidade e 
carinho. Este é apenas o começo. 
Em breve teremos orientadores 
em todas as academias ao ar li-
vre”, declarou a prefeita.

MAIS BAIRROS 
INCLUÍDOS

De acordo com Tony Viei-
ra Carvalho, secretário muni-
cipal de Esportes e Lazer, esse 
projeto será levado para ou-
tras regiões da cidade, como 
a Avenida dos Coqueiros 
(Frederico Ozanan) e o bairro 

Christiano Carvalho. No Ch-
ristiano a presença desses pro-
fissionais está prevista para 
iniciar no dia 4 de outubro.

Além disso, segundo o se-
cretário, todas as academias ao 
ar livre receberão manutenção e 
limpeza dos equipamentos para 
oferecer uma boa experiência 
aos frequentadores. “Queremos 
trazer cada vez mais pessoas 
para praticar atividades físicas 
porque isso é pensar na saúde 
do barretense”, destacou o se-
cretário Tony Carvalho.

Soroterapia: um jeito novo 
de tratar velhas doenças

Fórmula com vitaminas garante 
mais eficácia em aplicação endovenosa

Evento gratuito prepara 
estudantes para próxima 
fase do Exame da OAB

Secretaria de Educação promove evento para marcar 
o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

Encontro contou com homenagem à professora Lia Andrade Junqueira, mais antiga 
professora da rede municipal a atuar com crianças e adolescentes com deficiência

do, que recentemente se tor-
nou advogada.

Abrilhantando a noite, os 
músicos da Casa André Luiz se 
apresentaram junto à musicotera-
peuta Flávia Harume, e também 
houve uma apresentação dos 
músicos da Secretaria de Cultura.

“Foi um encontro muito 
emocionante, pois foi o primei-
ro depois de um ano e meio de 
recolhimento devido à pande-
mia”, comentou Maria Alice 
Duarte Pereira, coordenadora do 
Núcleo de Educação Inclusiva.

A secretária municipal de 
Educação, Jéssica Maria dos 
Santos, agradeceu a todos os 
profissionais e parabenizou a 
“Tia Lia” por todos esses anos 
dedicados às pessoas com de-

ficiência na rede municipal de 
ensino. “Obrigada também à 
prefeita Paula por sempre va-

lorizar a educação e apoiar a 
luta da pessoa com deficiên-
cia”, comentou a secretária.

ACIB realiza primeiro curso 
livre com decorador Paulo Neto

meiro curso livre promovido pela 
entidade: Arranjos e mesa posta 
com o decorador Paulo Neto.

Na primeira noite de ativida-
des foram ensinadas técnicas de 
arranjos e bouquet de noivas. O 

curso foi gratuito e direcionado a 
empresários e colaboradores das 
empresas associadas da ACIB.

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, o primeiro 
curso livre, assim como a par-
ticipação do público, mostra a 
adesão do setor à proposta de 
ações do plano de retomada 
do protagonismo da Associa-
ção Comercial.

“Estamos muito felizes 
com a realização do curso e 
com a participação do público. 
Nosso objetivo é continuarmos 
trabalhando para o desenvolvi-
mento do comércio na cidade”, 
comentou Rossini.

Barretos Country anuncia novas ofertas de emprego
Complexo turístico abre 60 vagas de trabalho. Candidatos têm até o dia 30 de setembro para enviar currículos

Segurança, entre outras.
As vagas são para início 

imediato, tanto na modalida-
de intermitente, em que os 
colaboradores prestam servi-
ços por determinado número 
de dias e horas previamente 
acordados, quanto na moda-
lidade fixa. Os contratados 
terão direito a vale-alimen-
tação, vale-transporte e as-
sistência odontológica como 
benefícios.

Os interessados deverão 
enviar currículo para o e-mail 
recrutamento@barretoscoun-
try.com.br até dia 30 de setem-
bro. Um dos requisitos para as 

vagas é ter a disponibilidade 
de horário para trabalho aos 
finais de semana. O processo 
seletivo será em etapas, come-
çando pela triagem de currí-
culos, entrevista com recursos 
humanos, teste prático e entre-
vista com gestor da área.

“As ações de combate à 
pandemia estão permitindo 
ao turismo a retomada de suas 
atividades, mantendo, claro, 
todos os protocolos sanitários 
para garantir diversão e lazer 
com segurança. E por isso já 
estamos nos preparando, con-
tratando e qualificando nosso 
time para atender a alta de-

manda que certamente tere-
mos na temporada de verão”, 
explica Filipe Rezende, vice-
-presidente do GR GROUP, 
responsável pelo complexo de 
Barretos.

VEJA AS VAGAS
Açougueiro, Analista de 

Recursos Humanos SR, As-
sistente de Cozinha, Assis-
tente de Higiene, Assistente 
Fiscal, Atendente, Camarei-
ra, Confeiteiro, Consultor de 
Vendas, Eletricista, Líder de 
Atendimento, Líder de Higie-
ne, Maitre, Pedreiro, Pizzaio-
lo, Recreador, Roupeiro, Sal-
va-Vidas e Subchefe.
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Alta de juros não deve 
conter inflação e “esfria” a 

economia, alerta Dieese

Na última quarta-feira 
(22), o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central aumentou em 1 ponto 
percentual a taxa básica de ju-
ros. A Selic passou de 5,25% 
para 6,25%, atingindo o maior 
nível desde julho de 2019.

De acordo com a autori-
dade monetária, a decisão se 
deu em função da preocupa-
ção com a elevação geral dos 
preços. Em agosto, segundo 
IBGE, a inflação medida pelo 
IPCA registrou alta de 0,87%, 
a maior para o mês desde o ano 
2000. Contudo, esse aumento 
não está relacionado ao cresci-
mento da demanda interna.

Nesse sentido, a subida da 
Selic deve ter pouco impac-
to na inflação e, ainda, deve 
trazer outras consequências 
negativas, esfriando ainda as 
perspectivas de retomada da 
economia, que foi abalada 
pela pandemia.

“A atual variação da in-
flação tem muito mais a ver 
com os preços administra-
dos – como energia elétrica 
e combustíveis – e com os 
preços internacionais de com-
modities (produtos agrícolas 
e minerais) vinculados ao dó-
lar”, explicou o diretor técni-
co do Dieese, Fausto Augusto 
Junior, em entrevista a Glau-
co Faria, para o Jornal Brasil 
Atual, na última quinta (23).

Como efeitos negativos, 
Fausto Júnior cita o encare-
cimento do crédito para famí-
lias e empresas. Além disso, 
também encarece o financia-

mento da dívida pública.
“Ou seja, mexer na taxa 

básica não vai alterar nos ele-
mentos que estão causando a 
inflação nesse momento. Por 
outro lado, vai esfriar ainda 
mais a economia. Vamos ter 
mais recursos indo para mer-
cado financeiro de um lado, e 
uma piora geral da economia 
para o brasileiro comum, do 
outro”, afirmou Fausto Júnior.

MODELO 
ULTRAPASSADO

Desde fevereiro, quando 
foi sancionada a lei que ga-
rante autonomia ao Banco 
Central, a autoridade monetá-
ria passou a operar, em tese, 
a partir do modelo de “man-
dato duplo”. Além da meta 
de inflação, também devem 
“suavizar as flutuações do ní-
vel de atividade econômica e 
fomentar o pleno emprego”. 
Contudo, essas novas atribui-
ções parecem não estar sendo 
seguido à risca, ou até mesmo 
ignorado, segundo o diretor 
técnico do Dieese.

“Não é possível um país 
com quase 15 milhões de de-
sempregados ter sucessivos 
aumentos na taxa de juros, 
aumentando o custo do capi-
tal. Durante a pandemia, es-
tamos com uma quebradeira 
de empresas, que vão precisar 
de mais créditos. E o crédito 
fica mais caro. Além disso, o 
governo também aumentou o 
IOF. Tudo vai ao contrário das 
demandas reais para sair des-
se momento ruim que estamos 
vivendo”, ressaltou.

Inflação está ligada a aumento dos preços dos 
combustíveis e da energia elétrica, além da alta 

das commodities no mercado internacional

Durante o último final 
de semana, a prefeitura, por 
meio da equipe de sinalização 
de trânsito da Secretaria de 
Ordem Pública, realizou cor-
reções e repintura das vias de 
acesso internas do bairro Vida 
Nova Barretos, parte da Via 
Capitão Eulálio Dornelles e 
acesso Wilson Vilela Lemos.

De acordo com Jorge Cou-
tinho, secretário da Ordem 

Pública, “uma sinalização vi-
sível não apenas facilita a vida 
dos motoristas, como também 
evita acidentes, visto que ser-
ve como orientação para todos 
que trafegam. Essas correções 
estão sendo feitas visando a 
projeção de um fluxo maior 
de veículos futuramente, de-
vido a construção da nova 
Vicinal Barretos/Jaborandi”, 
destacou o secretário.

Em 26 de setembro acon-
tece o Dia Nacional do Surdo, 
doença que atingirá uma em 
cada quatro pessoas até 2050, 
de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Por isso, entre os dias 20 
e 26 de setembro, acontece a 
Campanha Nacional da Sur-
dez, promovida pela Sociedade 
Brasileira de Otologia (SBO) e 
Associação Brasileira de Otor-
rinolaringologia e Cirurgia Cér-
vico-Facial (ABORL-CCF).

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Barretos 
(SAAEB) realizou, com a 
presença da Prefeita Paula 

Conectado com as novas 
tendências do mercado de tra-
balho, o Unifeb (Centro Uni-
versitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos) abriu 
inscrições para o Vestibu-
lar/2022 com bolsas de estudos 
de 100% para o primeiro co-
locado na classificação geral, 
75% para o segundo colocado 
e 50% para o terceiro coloca-
do. Todos os demais aprova-
dos no vestibular terão 30% 
de desconto, com exceção dos 
ingressantes em Odontologia, 
que terão 10% de desconto.

Neste ano, o vestibular 
será presencial e aplicado no 
dia 24 de outubro, às 14 horas, 
no campus do centro universi-
tário. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.vestibu-
lar.unifeb.edu.br e a taxa de 
participação tem o valor pro-

SAAE Barretos realiza plantio de mudas de 
árvores na região do córrego do Aleixo

Ação envolveu servidores novos e antigos da autarquia já em comemoração dos 50 anos do SAAEB

Lemos, o plantio de 25 mu-
das de árvores às margens do 
córrego do Aleixo na última 
quarta-feira (22).

O Aleixo é um dos córregos 
que a autarquia faz a captação de 
água para, depois de tratamento, 
abastecer a cidade de Barretos.

O plantio, além de fazer 
memória ao Dia da Árvo-
re (21 de setembro), marca 
o início de ações acerca das 
comemorações dos 50 anos 
da autarquia (a ser celebra-
do em 23 de dezembro deste 
ano) e de ações do projeto so-
cioeducativo ambiental Super 
Conscientes, que será lançado 
oficialmente no próximo mês, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação.

“O objetivo desta ação é 

começar a reflorestar áreas 
degradadas no entorno de 
cabeceiras e nascentes em 
Barretos. Precisamos recupe-
rar as nossas matas ciliares e 
preservar as margens e a água 
dos córregos”, destacou o su-
perintendente da autarquia, 
Waldo Villani Júnior.

Em 25 duplas, um servidor 
mais antigo e um mais novo 
do SAAE Barretos, fizeram o 
plantio de uma muda com o 
objetivo de marcar a data num 
encontro de gerações neste 
momento em que, rumo aos 
50 anos, a autarquia caminha 
para uma modernização dos 

serviços prestados aos clien-
tes barretenses com a univer-
salização do saneamento bási-
co no município.

As mudas plantadas são de 

ipês amarelos, brancos e ro-
sas, jacarandás, flamboyant e 
paineiras, e foram doadas pela 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

Vias de acesso do bairro Nova Barretos 
recebem reforços na sinalização de trânsito

Campanha Nacional da Surdez promove 
conscientização da prevenção ao tratamento

A iniciativa visa conscien-
tizar a população sobre os 
cuidados e formas de prevenir 
a surdez. Com o slogan “Da 
prevenção ao tratamento” e 
em formato 100% online, a 
programação deste ano conta 
com lives, tira-dúvidas com 
especialistas e conteúdos rele-
vantes sobre o tema.

A campanha está sendo di-
vulgada pelos canais oficiais 
@otorrinoevoce e @sbotolo-
gia no Instagram e Facebook.

Unifeb lança Vestibular/2022 com bolsas de estudos de até 100%
O vestibular será presencial e aplicado no dia 24 de outubro, às 14 horas, no campus do 

centro universitário. O candidato também pode ingressar utilizando a nota do ENEM

mocional de R$ 10,00.
Os cursos com vagas aber-

tas para o vestibular/2022 são: 
Administração, Agronomia, 
Arquitetura e Urbanismo, Ciên-
cias Biológicas, Ciências Con-
tábeis, Direito, Educação Físi-
ca, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção, En-
genharia Química, Farmácia, 
Física Médica, Medicina Vete-
rinária, Odontologia, Pedago-
gia, Sistemas de Informação, 
Tecnologia em Negócios Imo-
biliários e Zootecnia.

De acordo com o reitor do 
Unifeb, Ângelo Davis, a insti-
tuição volta a fomentar a polí-
tica de bolsas a fim de enalte-
cer os candidatos que mais se 
destacarem no vestibular.

“Nossa prioridade sempre 

será os alunos e a qualidade 
de ensino. Elaboramos o ves-
tibular/2022 com o objetivo 
de incentivar os candidatos a 
buscarem bons resultados e 
serem beneficiados com bol-
sas de estudos com descontos 
de até 100%”, destacou Davis.

“O Unifeb tem a melhor 
estrutura de ensino da região, 
avançados laboratórios, profes-
sores conectados com as novas 
tendências de mercado, além do 
Fab Lab, o único Espaço Ma-
ker de Barretos, com ambiente 
para fomento ao empreendedo-
rismo e inovação, por meio de 
infraestrutura e equipamentos 
para prototipagem e desen-
volvimento de projetos. E, em 
breve, estaremos inaugurando 
o novo Núcleo de Medicina 
Veterinária em espaço amplo e 
moderno. Aqui, realmente, vale 
a pena, afinal, temos mais de 
50 anos de tradição no ensino 
superior e cursos estrelados”, 
ressaltou o reitor.   

NOTA DO ENEM
Os alunos que ingressarem 

no Unifeb utilizando a nota do 
ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) terão desconto 

de 10% no curso de Odonto-
logia e 30% nos demais cur-
sos, ao longo da graduação. 
As inscrições também podem 
ser feitas pelo site www.vesti-
bular.unifeb.edu.br.
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A vacinação contra a Co-
vid-19 já está em fase avançada 
em diversos países, dentre grande 
parte das faixas etárias. As crian-
ças, contudo, ainda não se enqua-
dram entre as que podem receber 
qualquer uma das doses disponí-
veis em diversas regiões, uma vez 
que o tema vem sendo amplamen-
te discutido ao redor do mundo.

Enquanto caminhamos nesse 
processo de imunização, os cui-
dados com os pequenos devem 
ser constantes, mesmo nos sinto-
mas mais inocentes perceptíveis.

Em uma análise de todos os 
casos registrados da doença nos 
jovens, os sintomas podem va-
riar conforme cada faixa etária.

“Até os cinco anos, sinto-
mas respiratórios como coriza, 
tosse e febre baixa são os mais 
comuns. Para crianças acima 
de dez anos, que se enquadram 
dentre as que mais apresentam 
casos graves, podemos notar 
frequentemente dores abdomi-
nais, cefaléia e prostração, prin-
cipalmente. Mesmo sem seque-
las vistas na grande maioria, a 
falta de atenção e cuidado pode 
levar a consequências sérias”, 
explica a dra. Patrícia Consorte, 
pediatra e especialista em nutri-
ção materno-infantil.

Segundo dados do Sistema 
de Informação de Vigilância da 
Gripe, compilados pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, o Brasil é o 
segundo país com mais mortes 
de crianças por Covid-19 até os 
nove anos – atrás apenas do Peru.

“Por mais que grande parte 
dos casos registrados tenham 
apresentado sintomas leves, o 
isolamento para os pequenos 
também se torna uma das me-
lhores medidas contra a doença, 
junto com o tratamento adequa-
do”, recomenda a pediatra.

Para tranquilidade dos pais, a 
mortalidade pela Covid-19 ain-
da é baixa na faixa etária abaixo 
de 18 anos, quando comparada 
às outras – mesmo com a varian-
te Delta. Até a metade desse ano, 
inclusive, o número de mortes 
caiu em relação a 2020.

O uso de máscaras também é 
recomendado, mas apenas para 
os maiores de dois anos. “Crian-
ças menores a essa faixa etária se 
encontram em uma intensa fase 
oral, com salivação constante, o 
que pode prejudicar tal eficácia. 
Ainda, existe o risco de asfixia 
pela anatomia da via aérea pró-
pria da idade”, instrui a médica.

“A partir dos dois anos, vale 
ir apresentando de forma lúdica, 

pois nessa fase eles costumam 
ainda levar muito a mão ao ros-
to, perdendo a eficácia da prote-
ção.  Já a partir dos cinco anos, a 
máscara deve ser utilizada, esco-
lhendo uma que fique confortá-
vel no rosto”, explica a médica.

“É importante apresentá-la 
de forma lúdica para uma me-
lhor adaptação, especialmente a 
partir dos cinco anos, quando já 
conseguem ter um melhor en-
tendimento sobre sua importân-
cia”, reforça Patrícia Consorte.

No ambiente escolar, o uso 
da máscara é ainda mais impor-
tante, frisa a especialista.

Por mais que muitos pais 
ainda estejam inseguros em per-
mitir que seus filhos retornem 
às aulas presenciais, a grande 
maioria das instituições está 
preparada para recebê-los com 
a infraestrutura adequada para 
garantir sua máxima proteção e, 
com uma equipe adequadamen-
te treinada para utilização de 
máscara e medidas de higiene.

O impacto da ausência da 
escola na vida das crianças foi 
grande, e isso terá que ser bem 
acompanhado ao longo dos pró-
ximos anos.

“Se tem algo que aprendemos 
com essa pandemia é que um cor-
po saudável apresenta um melhor 
desfecho. Então, mais uma vez, 
temos que olhar a qualidade da 
alimentação dos nossos pequenos, 
dando preferência sempre aos ali-
mentos in natura e evitando os ul-
traprocessados. Vários estudos es-
tão sendo publicados, relacionando 
uma alimentação mais saudável 
com uma melhor evolução frente à 
infecção pela Covid-19. Mantenha 
as rotinas dos seus filhos com o pe-
diatra e os exames deles em dia”, 
reforça a especialista.

Ainda temos muito que des-
cobrir sobre a Covid-19 e seus 
danos à saúde, tanto nas crianças 
quanto nos adultos. Por isso, os 
pais devem ficar constantemente 
alertas a qualquer sintoma dife-
rente que a criança tenha e, não 
apenas aos mais característicos e 
comuns da doença.

“O melhor tratamento ainda 
é a prevenção: evite aglomera-
ções, use máscaras e priorize a 
vacinação dos grupos adequa-
dos, a fim de proteger também 
os que não podem ser vacina-
dos. Em qualquer suspeita, en-
tre em contato com seu pediatra 
para que ele oriente a conduta e 
acompanhe o desenvolvimento 
dos sintomas”, conclui a médi-
ca Patrícia Consorte.

A Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Barretos II, no 
bairro Zequinha Amêndola, 
ganhou o amarelo como cor 
oficial neste mês de setembro.

De acordo com o enfermei-
ro Leonardo Felipe Ferreira de 
Carvalho, a intenção foi cha-
mar a atenção para o mês alu-
sivo ao combate ao suicídio, 
problema causador de muito 
sofrimento às famílias.

Assim, a unidade foi de-
corada com várias frases e os 
próprios funcionários atuam 
como orientadores da impor-
tância de se falar nesse assunto 
e de como agir na prevenção.

“Além disso, nossos esta-
giários também estão fazendo 
um trabalho importante de 
orientação aos pacientes que 

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central promoveu na última 
quarta-feira (22/09) mais um 
aumento da Selic, ou seja, a 
taxa básica de juros do país.

Desta vez o aumento pro-
jetado foi novamente de 1 
ponto percentual, indo de 
5,25% para 6,25% ao ano, 
conforme esperado pelo mer-
cado financeiro.

O resultado prático da mu-
dança é que o brasileiro tem 
que repensar investimentos 
e dívidas, segundo Reinaldo 
Domingos, PhD em Educação 
Financeira e presidente da As-
sociação Brasileira de Educa-
dores Financeiros.

O primeiro impacto que 
todos abordam é na caderneta 
de poupança, que passa a ter 
retorno de 0,36% ao mês e de 
4,38% ao ano, o que deve ser 
acompanhado por outros in-
vestimentos que tenham juros 
atrelados à Selic.

“Entretanto, os reflexos 
dessa mudança são em todo 
o mercado e, infelizmente, no 
dia a dia da população consu-
midora esses impactos são na 
maioria das vezes negativos e 
sentidos, principalmente, por 
aqueles que estão endividados. 
Ou seja, a maior parte da po-
pulação”, aponta Domingos.

Isso acontece porque, se-
gundo Domingos, quando a 
taxa Selic aumenta, a tendên-
cia é que outras taxas de ju-
ros também aumentem. “Ou 
seja, quem precisa fazer par-
celamentos ou tem que fazer 

Covid em crianças: quais os 
cuidados a serem tomados?

Equipe da UBS Barretos II faz campanha de 
orientação durante o Setembro Amarelo

passam por aqui diariamen-
te”, comentou o enfermeiro.

O SETEMBRO 
AMARELO

Desde 2014, a Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
em parceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), orga-
niza nacionalmente o Setembro 
Amarelo. O dia 10 deste mês foi, 

oficialmente indicado como o Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio, mas a campanha acontece du-
rante todo o ano com o objetivo de 
prevenir e reduzir os casos no país.

Selic tem novo aumento e chega à 6,25% - 
hora de repensar dívidas e investimentos

dívidas tendem a pagar juros 
maiores, pagando consequen-
temente uma conta maior”, 
aponta.

E o resultado dessa alta 
pode ser ainda mais alto, po-
dendo impactar também nas 
dívidas já existentes. Assim, 
imaginem os juros de cheque 
especial ou de cartão de cré-
dito, por exemplo, que já são 
exorbitantes? Esses devem 
aumentar ainda mais.

A alta também impacta na 
realização de sonhos como o 
do carro novo e da casa pró-
pria, aumentando os juros de 
crédito da população, como 
empréstimos e financiamen-
tos, complicando e limitando 
a capacidade de consumo.

A orientação nessa hora é 
analisar bem as contas e come-
çar a trabalhar para uma maior 
estabilidade financeira, não 
criando complicações futuras.

E esse processo passa por 
uma mudança de comporta-
mento em relação ao uso e à 

administração do dinheiro, o 
que implicará no fim da era do 
consumo exacerbado e impul-
sivo. “O momento é de muita 
cautela e precaução, pois a 
saúde financeira e a realiza-
ção dos sonhos das famílias 
dependerão dessa conscienti-
zação. É preciso reestruturar 
o orçamento financeiro e as-
sumir o controle da situação, 
antes que se torne insustentá-
vel”, destaca Domingos.

BOA HORA PARA 
INVESTIR

Agora, como dito no come-
ço, aos que não estão endivida-
dos e, melhor ainda, possuem 
o costume de poupar para rea-
lizar seus objetivos de vida, a 
alta da Selic é uma boa notícia.

Além da poupança, ficam 
mais rentáveis as aplicações de 
renda fixa em que o rendimen-
to é atrelado a essa taxa, como 
os CDBs pós-fixados, os fun-
dos DI, as Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT) e títulos ne-
gociados via Tesouro Direto.

“É hora de repensar os in-
vestimentos, pois até pouco 
tempo atrás com a queda da 
taxa Selic a recomendação era 
para buscar linhas que não es-
tavam atreladas a essa. Agora 
essa orientação muda. O que 
não significa que, quem tem um 
dinheiro em mãos para inves-
tir, deve colocar integralmente 
nessas modalidades”, esclarece 
Sebastião Domingos.

“Sempre lembro que a 
aplicação deve ser escolhida 
de acordo com o prazo do que 
você quer realizar com esse di-
nheiro: curto (até um ano), mé-
dio (de um a dez anos) e longo 
prazo (acima de dez anos). Em 
uma primeira análise, posso 
afirmar que, para investimentos 
de curto prazo, é bastante inte-
ressante colocar o seu dinheiro 
nestas opções. Lembrando que 
a tendência do juros ainda será 
de alta nos próximos meses, 
podendo chegar em um médio 
período de tempo a 10%”, con-
clui Domingos.
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Após a adesão à disputa 
do Campeonato Estadual de 
Futebol de Campo 2021, a 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Barretos 
convida todos os atletas de 
Barretos interessados em par-
ticipar dos treinamentos para 
a disputa das categorias: Sub-
11 (nascidos em 2010 e 2011), 
Sub-13 (nascidos em 2008 e 
2009) e Sub-15 (nascidos em 
2006 e 2007).

Os treinos serão realiza-
dos no Campo do Rochão. 
Os atletas interessados devem 
preencher os seguintes crité-
rios: 1) O Atleta não pode es-
tar federado em nenhum clube 
de futebol de outro município 

Atletas de Barretos conquistaram importantes resultados no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, pro-
movido pela Federação Paulista, na cidade de Osasco, durante o último final de semana. Leandro Aba e 
Rodrigo Pereira alcançaram medalhas de prata e Márcio Zanetti, Bruno Sousa e Lucas Camargo Rodri-
gues, trouxeram para casa medalhas de bronze. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Tony Vieira 
Carvalho, parabenizou os lutadores pelos bons resultados. “Isso comprova que o jiu-jitsu barretense está 
em alto nível e competindo de igual para igual com os melhores paulistas”, comentou o secretário.

Secretaria de Esportes convida jogadores 
para treinos visando disputa do Campeonato 

Estadual de Futebol de Campo

ou de outra modalidade; 2) 
Ter frequência e notas escola-
res regulares; 3) Ter qualida-
de pra adequar aos grupos de 
acordo com as carências; 4) 
Residir e estudar no Estado de 

São Paulo e não estar inscrito 
em outra agremiação.

Informações e cadastro na 
sede da secretaria, no ginásio 
municipal do Rochão, e por 
telefone (17) 99160-4539.

Atletas de Barretos conquistam 2 
medalhas de prata e 3 de bronze


