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Concurso 
Banco do 
Brasil tem 

mais dois dias 
de inscrições

O concurso do Banco do 
Brasil foi retificado. Em do-
cumento publicado no Diário 
Oficial da União são informa-
das novas datas para a par-
ticipação de pessoas com 
deficiência (PcD). De acordo 
com a publicação, o prazo 
para a inscrição de PcD fica 
estendido até este sábado, 
7 de agosto. No ato da ins-
crição, o candidato com de-
ficiência que necessite de 
tratamento diferenciado no 
dia das provas deverá re-
querê-lo, indicando as con-
dições diferenciadas de que 
necessita para a realização 
das provas. Por exemplo, im-
pressas em Braille, amplia-
das, software de leitura de 
tela, vídeo prova em Libras, 
ledor, auxílio para transcri-
ção, sala de mais fácil aces-
so, intérprete de libras e/ou 
tempo adicional, apresen-
tando justificativas acompa-
nhadas de parecer emitido 
por equipe multiprofissional 
ou por especialista na área 
dos impedimentos apresen-
tados. O envio desta docu-
mentação deve ser feito até 
as 23:59h do sábado, 7 de 
agosto (horário de Brasília), 
via upload, por meio de link 
específico no site da Funda-
ção Cesgranrio.

Fundo Social recebe doação de alimentos 
das ordens DeMolay e Arco-Íris

O Fundo Social de Solida-
riedade de Barretos recebeu 
uma doação de alimentos vin-
da do Capítulo Fraternidade 
Paulista da Ordem DeMolay 
e da Ordem Internacional do 
Arco-Íris para Meninas.

Segundo os integrantes 
da Ordem DeMolay, todos os 
meses a entidade busca rea-
lizar uma ação de filantropia 
e, em julho, a arrecadação de 
alimentos foi revertida para o 

Fundo Social de Solidarieda-
de de Barretos e outras duas 
entidades. Letícia Lemos, 
presidente do FSS, agradeceu 
à doação e garantiu que os ali-
mentos chegarão às pessoas 
atendidas pelo fundo. “Hoje 
são cerca de 3,5 mil famílias 
que dependem de doações 
nossas. Assim, vamos montar 
as cestas básicas e entregar 
conforme os critérios do Fun-
do Social”, destacou.

Ex-prefeito Guilherme Ávila 
participa de sessão da CPI da 
Covid na Câmara de Barretos

Na condição de testemunhas, o ex-prefeito Guilherme 
Ávila, os ex-secretários municipais Alexander Stafy Franco 
(Saúde) e Kelly Brito (Assistência Social), participaram de 
mais uma sessão da CPI da Covid-19, executada pela Câmara 
Municipal de Barretos.

Definida a nova composição do 
Conselho Municipal de Habitação

Na última quarta-feira (4) 
foi realizada a reunião do Con-
selho Municipal de Habitação 
de Interesse Social, presidida 
pela secretária Célia Rodrigues.

Na pauta, a aprovação do 
Plano Municipal de Habita-
ção, documento que apresenta 
o diagnóstico da situação ha-
bitacional de interesse social 
da cidade, define diretrizes, 
estratégias e estabelece metas 
para atender as demandas ha-
bitacionais do município e a 
composição da nova diretoria.

Ao término dos trabalhos, 
foi realizada a eleição e definido 
que o conselho será presidido por 
Cristiana Vilarinho, tendo como 
vice-presidente, Euzébio Aníbal 

Júnior, e como primeira secretá-
ria, Jovita de Fátima Machado.

“Este é um conselho muito 
ativo, que tem reuniões men-
sais, com objetivo de controlar e 
fiscalizar as ações da habitação 

do município. Temos trabalhado 
com bastante transparência, para 
definir os rumos da política ha-
bitacional aqui do município”, 
afirmou a secretária municipal 
de Habitação, Célia Rodrigues.

Na noite da última quarta-feira (4), a equipe da Se-
cretaria de Defesa Civil foi acionada para atender uma 
ocorrência de resgate de um animal. Por volta das 
20h30, munícipes avistaram que um filhote de cachorro 
estaria preso em uma galeria pluvial, localizada na Rua 
João Alberto Minaré, n° 415, no bairro Leda Amêndo-
la. Os bombeiros municipais, Ricardo, Santo e Diego, 
montaram um sistema de resgate e salvaram o filhote. O 
atendimento durou cerca de 1h30. O bombeiro Ricardo 
informou que o filhote não apresentou ferimentos e que 
foi devolvido aos donos logo após o resgate.

Defesa Civil salva cachorro preso em galeria pluvial

O playground Pedro Hen-
rique de Souza Nascimento, 
localizado na Região dos La-
gos, está com permissão para 
receber até 60% da capacida-
de máxima no horário entre 
14h e 19 horas, de acordo com 
o último decreto municipal.

Há um funcionário na en-
trada do local garantindo a 
utilização de álcool em gel 
70% e o uso obrigatório de 
máscaras faciais além de ati-
vidades sem contato físico.

Playground da Região dos Lagos recebe 
limpeza para receber até 60% do público

Por isso, equipes de uma 
empresa contratada realizam 
roçadas e manutenção dos 
plantios, além de lavar o espa-
ço com frequência para mantê-

-lo higienizado. Durante esta 
semana foi feita uma nova lim-
peza, garantindo as condições 
adequadas para o divertimento 
das famílias no espaço.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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Comércio de Barretos 
tem horário especial 
para o Dia dos Pais

A  Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) e 
o Sincomercio informam que 
o comércio de Barretos tem 
horário especial de funciona-
mento neste fim de semana de 
Dia dos Pais. Nesta sexta-fei-
ra, 6 de agosto, as lojas fun-
cionam das 9 às 22 horas. No 
sábado, 7 de agosto, véspera 
de Dia dos Pais, o comércio 
fica aberto até às 18 horas. As 
lojas do comércio de Barretos 
continuam com a distribuição 
de cupons nas lojas associa-
das até o sábado, dia 7, para 
a  promoção” Tal Pai, Tal Fi-
lho, Tal Neto” de Avós e Pais 
no comércio de Barretos 2021. 
Segundo a presidente da ACIB, Jackelyne Rossini, “o avanço da 
vacinação e o novo decreto dão ao comércio uma injeção de ânimo 
para a retomada da economia”, afirmou. A promoção vai sortear: 
1(um) vale-compras no valor de R$500,00; 1(um) relógio masculino 
Orient Quartz, caixa e pulseira de aço; 1 vale poupança no valor de 
R$500, 00; 1(uma) pulseira em prata 925 com chapa para gravação; 
1(uma) cesta de produtos masculinos; 1(um) aparelho celular Sam-
sung Galaxy A02; 1(um) ensaio fotográfico e 1(um) final de semana 
no Ubatã Thermas Parque Hotel em Conceição das Alagoas, Minas 
Gerais para três pessoas. O sorteio está marcado para o dia 15 de 
agosto, às 10 horas, no calçadão da rua 20, em frente à ACIB. Todo 
o atendimento no comércio continua sendo realizado com atenção 
ao distanciamento social dentro das lojas, entrada de número limi-
tado de clientes e a obrigatoriedade da utilização de máscaras por 
clientes e funcionários, além de ampla distribuição de álcool em 
gel, de acordo com as determinações de decreto municipal.

PSOL realiza 
eleições municipais

O diretório municipal do 
PSOL realizará neste sábado, 
dia 7, das 9 às 17 horas, elei-
ção para a escolha da execu-
tiva municipal, tendo como 
candidatos, Valmi Longue 
(presidente), Luiz A. Lisboa 
(secretário geral) e Sônia Ma-
chado (tesoureira). Também 
serão eleitos os delegados para 
o congresso estadual do parti-
do. A eleição acontece na sede 
da comissão municipal eleito-
ral,  na avenida 43 nº 912.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

CURRAL ELEITORAL
Vereador Juninho Bandei-

ra (PL) declarou que “passou 
por momentos desagradáveis 
na semana passada”, mas está 
com a consciência tranquila. 
Durante seu discurso afirmou 
que todos [os vereadores] têm 
muito que fazer em seu ‘curral 
de trabalho’.

UM DOM DIVINO
Vereador precisa ter co-

ragem e [ser] chamado [por 
Deus], segundo Carlão do Bas-
quete (PSD). “É um dom divino. 
Só é para os fortes, [pois] os fra-
cos não conseguem.” disse.

FIM DA PICUINHA
Fabrício Lemos (PSL) pediu 

respeito aos vereadores que 
votaram favorável na taxa do 
lixo. “Não fiquem massacrando 
aqueles que votaram a favor”, 
disse. Pediu o fim das picuinhas.

CASAS POPULARES
Durante encontro em São 

Paulo com o diretor da CDHU, 
Aguinaldo Quintana, a prefeita 
Paula Lemos (DEM) assinou a 
doação de terreno para cons-
trução de 31 casas populares no 
Conjunto Habitacional São Fran-
cisco II. O projeto atende famílias 
de baixa renda do município.

CONFRARIA DOS AMIGOS
Um grupo ainda pequeno 

de empresários e políticos re-
lativamente conhecidos e de 
diferentes áreas, tem se reuni-
do com certa frequência para 
discutir “os rumos de Barretos”. 
Dizem que o interesse é aparti-
dário e sem fins eleitorais.

AUXÍLIO PARA FAMÍLIAS
O governador João Doria 

(PSDB) anunciou na terça-feira 
(3) a ampliação do programa 
Vale Gás, passando a benefi-
ciar 426,9 mil famílias em todo 
o Estado, o que corresponde a 
mais de 2 milhões de pessoas. 
O investimento total na ação é 
de R$ 128 milhões.

BANCADA FORTE
Nas projeções do MDB, o 

PAINEL 
partido pode aumentar mui-
to a bancada na Assembleia 
Legislativa em 2023. Falando 
nisso, o diretório municipal do 
partido promoveu convenção 
domingo (1) em Barretos e ele-
geu Chade Rezek, presidente, e 
Jorge Rezek, vice.

CASTELO DE AREIA
O diretório municipal do PDT 

em Barretos está se desfazendo, 
feito castelo de areia. Pode ser 
que não sobre nem quem apa-
gue a luz e feche a porta.

CONTROLE DA DOENÇA 1
A região de Barretos regis-

tra queda de 79,1% na taxa de 
mortalidade por Aids no perío-
do de 24 anos, segundo levan-
tamento da Fundação Seade, a 
partir de estatísticas do Regis-
tro Civil. Em 1995, Barretos re-
gistrava 24,3 mortes para cada 
100 mil habitantes.

CONTROLE DA DOENÇA 2
Passando para 2019, o índi-

ce é de 5,5 para cada 100 mil. 
Na avaliação da fundação pau-
lista, a queda da mortalidade 
foi possível devido às campa-
nhas de prevenção e ao “tra-
tamento com antirretrovirais e 
monitoramento dos portado-
res de HIV”, o vírus causador da 
Aids, doença que não tem cura.

JOGO PARA PRESIDÊNCIA
Jornalista José Luiz Datena 

será o candidato do PSL para a 
presidência da República. Por 
outro lado, o PSD deve lançar 
Rodrigo Pacheco com um vice 
muito cobiçado.

Cristiana Nepomuceno 
de Sousa Soares

É graduada em Direito e Biologia 
pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 

Pós-Graduada em Gestão Pública pela 
Universidade Federal de Ouro Preto- 

MG. Especialista em Direito Ambiental 
pela Universidade de Alicante/Espa-

nha. Mestre em Direito Ambiental pela 
Escola Superior Dom Helder Câmara.

Autossuficiência?
João Carlos Marchesan, administrador de empresas, empresário e presidente do Conselho de Administração 
da ABIMAQ, expõe sua reflexão sobre a importância das ações do Estado para o crescimento de uma nação, 

principalmente após este longo período de enfrentamento à pandemia de Covid 19. Segue.
De acordo com a sabedoria 

popular, há males que vem para 
o bem. No caso da pandemia da 
Covid é difícil encontrar algo 
que possa validar este ditado, 
mas procurando com afinco, 
podemos acabar achando algu-
ma coisa que o confirme.

A crise sanitária desnu-
dou as deficiências brasileiras 
para o enfrentamento desta 
epidemia. O país demonstrou 
não estar preparado e esta é a 
lição a ser aprendida.

O SUS, nosso sistema de 
saúde, até que se portou ra-
zoavelmente bem, acima, até, 
das expectativas médias.

Enfrentou bravamente uma 
doença desconhecida e somen-
te entrou em colapso e, assim 
mesmo, por um breve período, 
por motivos que não são de sua 
responsabilidade direta.

Na verdade, as falhas foram 
causadas muito mais pelo his-
tórico de baixos investimentos 
públicos em equipamentos e 
produtos, o que causou, desde 
a falta de máscaras e de roupas 
de proteção individual, até a 
falta de oxigênio, respirado-
res, remédios para intubação, e 
leitos equipados para o apoio à 
vida dos pacientes.

Também ficou patente, du-
rante o pico da primeira e, mes-
mo da segunda onda da Covid, 
a falta de capacidade produtiva 
de nossa indústria de equipa-
mentos e de insumos farmacêu-
ticos incapaz de reduzir nossa 

dependência de fornecedores 
externos, fato que se refletiu 
na escassez de equipamentos 
e produtos farmacêuticos e no 
forte aumento de seus preços.

A incapacidade brasileira de 
produzir vacinas sem o forne-
cimento, chinês ou indiano, de 
insumos farmacêuticos básicos 
é, de certo modo, chocante.

Esta escassez, entretanto, 
não se limitou à área da saúde. 
A recuperação rápida da indús-
tria, a partir do segundo semes-
tre do ano passado, esbarrou 
na desorganização das cadeias 
produtivas mundiais e no insu-
ficiente fornecimento local.

Faltou de tudo nas cadeias 
produtivas, desde matérias 
primas e insumos básicos 
como o aço, até componentes 
sofisticados, como circuitos 
impressos, o que acabou afe-
tando a produção de diversas 
indústrias, aí incluídas algu-
mas montadoras de veículos.

A bem da verdade, esta es-
cassez ocorreu a nível mundial, 
o que consolidou um rally de 
preços nas principais commo-
dities e nem produtos interme-
diários, algo que somente agora 
dá sinais de acomodação ain-
da que os preços permaneçam 
num patamar bem mais eleva-
do do que na pré-pandemia.

Voltando à tese inicial de 
que há males que vêm para o 
bem, podemos dizer que um 
legado bom da pandemia foi 
a confirmação de que o Brasil 

precisa mudar uma série de coi-
sas em seu modelo econômico.

Algo que ficou muito cla-
ro durante esta crise, e a de-
monstração não ficou restrita 
ao Brasil, é que o Estado tem 
um papel fundamental na vida 
econômica de um país. Ele não 
deve ser relegado à função de 
mero espectador, enquanto o 
mercado resolve os problemas.

Em todos os lugares, du-
rante a crise, foi o Estado 
quem garantiu a continuidade 
dos empregos e das empresas, 
quem assegura uma renda mí-
nima aos mais necessitados e 
quem forneceu os investimen-
tos necessários para a retoma-
da do crescimento econômico.

Foi novamente o Estado 
quem, nos países desenvolvi-
dos, propiciou a quase totalida-
de dos recursos necessários ao 
desenvolvimento das vacinas, 
permitindo a resposta rápida da 
indústria farmacêutica. A lição da 
importância do Estado foi apren-
dida pela maioria dos países.

O governo Biden, nos EUA, 
recuperou, depois de quatro dé-
cadas de predomínio do merca-
do, o Estado como indutor do 
desenvolvimento através de um 
ambicioso programa de recupe-
ração de empregos e de investi-
mentos públicos em educação e 
infraestrutura.

O exemplo americano, 
ainda que em menor grau, 
foi acompanhado pelos paí-
ses da União Europeia e pela 

maioria dos demais países que 
compõem a OCDE.

Há, no mundo todo, um 
renascimento das políticas 
públicas de desenvolvimento 
e até de políticas industriais, 
tema que ficou banido durante 
as últimas quatro décadas. O 
modelo de desenvolvimento 
chinês, apesar de sua estrutura 
autocrática, tem sido citado re-
correntemente como exemplo.

O Brasil, entretanto, pa-
rece não ter aprendido nada 
com a crise da pandemia.

Nós continuamos com a 
mesma agenda das intermináveis 
reformas, apesar de que, cada 
reforma aprovada, não tenha, na 
prática, mudado nada de essen-
cial no “status quo” vigente.

O governo, o setor financei-
ro e boa parte do setor produ-
tivo continuam acreditando que 
o mercado, a livre concorrência 
e a abertura comercial irão re-
solver o desemprego, a extrema 
pobreza, a fome e a péssima 
qualidade da educação.

A crença, aqui, continua 
sendo a de que o Estado atra-
palha e a desigualdade de 
renda é vista mais como uma 
questão de meritocracia.

Acreditam que o atual mo-
delo será suficiente para garan-
tir um mínimo de segurança 
industrial na produção de in-
sumos farmacêuticos básicos, 
de equipamentos hospitalares, 
de vacinas e de componentes 
industriais. Vamos torcer.

Não, não e não: como nossas negativas 
trouxeram o planeta Terra até aqui

No dia 19 de julho de 2019 
a Terra entrou no “cheque espe-
cial”, esgotando sua capacidade 
de renovação de recursos daque-
le ano, depois de uma série de 
maus tratos, excesso de polui-
ção, desmatamentos, uso exces-
sivo de agrotóxicos e tantos ou-
tros problemas que prejudicam a 
saúde do habitat humano.

O planeta nos deu o sinal de 
que, se não mudássemos nossa 
forma de interagir com a natu-
reza, estaríamos em perigo.

Mas, não e não! Isso era 
bobagem, afinal a Terra sem-
pre se reinventa, seus recursos 
são inesgotáveis e ela suporta 
tudo. Afinal, serve para nos 
servir e nada mais.

Daí em diante, nada mu-
dou e, no final daquele mesmo 
ano tomou-se conhecimento 
sobre o coronavírus, na Chi-
na. Mas, poderia um vírus do 
outro lado do mundo chegar 
até aqui? Não e não.

Em março de 2020, o 
mundo “fechou”. Todos se vi-
ram isolados e o vírus tão te-
mido chegou até aqui, afinal, 
vivemos em uma cadeia que 
conecta todos os seres vivos e 
também o meio ambiente. 

Com o mundo parado, o céu 
ficou mais bonito, no silêncio 
das ruas, podíamos ouvir nova-
mente o canto dos pássaros e 

as espécies voltaram a aparecer 
nas nossas janelas, como carca-
rás, canarinhos, jacus e outros. E 
assim, percebeu-se que com as 
ruas vazias e a redução de gases 
poluentes, o ar ficou mais leve.

Como consequência, con-
seguimos aumentar a sobrevi-
da dos nossos recursos natu-
rais e tivemos o marco do Dia 
de Sobrecarga da Terra apenas 
em 22 de agosto daquele ano. 

Mas, por que o mundo 
parou? Deveríamos voltar a 
produzir e assim o fizemos, 
afinal, a natureza daria conta 
do recado, já que ela serve 
justamente para isso. Não?! 

Com o tempo, acreditou-se 
que o vírus não existia, não era 
preciso usar máscara e, no Bra-
sil, ele nem era tão agressivo 
assim… Chegamos ao número 
de mais de 550 mil mortos.

Mas, não! Isso ainda não 
era o suficiente. 

E, de nossas casas, vimos que 
o desmatamento e as queimadas 
clandestinas se intensificaram, 
mesmo durante uma crise sani-
tária global, com a esperança de 
que a Terra se reinventaria e su-
portaria todos os danos causados.

E, assim, continuamos vi-
vendo nos excessos, consumin-
do muito, gerando muito lixo e 
causando uma sobrecarga irre-
versível em nosso ecossistema. 

Não e não! Ainda está tudo bem. 
E, continuamos seguindo 

nossas vidas, ignorando que o 
caos em que nos encontramos 
é consequência de tudo que 
temos plantado até aqui. Des-
matamos florestas, retiramos 
o habitat natural de animais, 
que passam a invadir as cida-
des, e depois reclamamos dos 
vírus que eles trazem até nós. 

A Terra deu e está dando 
sinais claros de cansaço. 

O clima mudou, temos o 
maior frio dos últimos anos 
e até mesmo a neve chegou 
ao Brasil, um país tropical. A 
água, um recurso abundante e 
considerado infinito em nosso 
país,  resolveu ficar esgotável 
e, com isso, também enfren-
tamos uma das maiores crises 
hídricas vistas por aqui.

Não, não e não!
Até quando as negativas das 

governanças globais e da popula-
ção, como um todo, continuarão 
ocultando um problema latente 
na vida dos seres humanos?

Retrocedermos a data do Dia 
de Sobrecarga da Terra, justa-
mente no período em que volta-
mos a ocupar as ruas, só mostra 
o quão grande são nossos im-
pactos na vida e na renovação de 

recursos em nosso planeta. 
A Terra chegou a sua exaus-

tão, mudanças climáticas estão 
acontecendo a todo o momen-
to e o que acontece com um, 
pode acontecer com todos. 
Nada nos difere do “todo”, 
somos conectados e depende-
mos dos animais, da água e das 
plantas para sobrevivermos. 

Não é a Terra que precisa 
se renovar, mas sim nós, como 
sociedade, para pararmos de ca-
minhar rumo à própria extinção.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem.” (Will Smith)

O casal Adriano do Vale e Alessandra Martins Cos-
ta inaugurou o mais novo bistrô do North Shop-
ping Barretos, o DuVallê Café Bistrô. Eles rece-
beram as boas vindas de amigos, empresários e 
integrantes da imprensa. Sucesso!

Os empresários do DuVallê Bistro ao lado da equipe de marketing 
do North Shopping, Lucas Salvino, Melina Tammy e Juliana Nogueira.

Marcou presença também, Luciane Almeida, a Secretária Executiva da Vale TV, 
ao lado da Empresária do Jornal A Cidade - Barretos e Região, Elaine Mussa.

E com Glaucia Chiarelli, Assessora de Comunicação.

Conrado Carminatti 
Cançado, o primo-
gênito do casal 
Fernando e Letícia, 
completou seu 1° 
aninho com muita 
saúde e bastante 
sapequice, terça-
-feira (03), 
transbordando 
de alegria e amor 
os corações dos 
papais babões. 
Parabéns lindão!

A quarta-feira (04) foi de parabéns para Fabrício Alves 
de Matos, que completou seus 32 anos. O Coordenador 
do Instituto O Amor, recebeu milhares de cumprimen-
tos de amigos e familiares, e as felicitações de carinho, 
paz e realizações, dos pais André e Claudete, e dos ir-

mãos Felipe, Gustavo e Geovanny. Felicidades Fabrício!

Apaixonada por animais, a enfermeira 
Edna Ramos, profissional competente, 

celebrou mais um ano de vida terça-
-feira (03). Ela passou a data sendo 

bastante cumprimentada por seus fa-
miliares, amigos, colegas de trabalho, 
e claro, pelo marido Adalberto Diniz e 

pelo filho Ítalo. Parabéns!

Acontece amanhã (07), a partir das 17h30, no Pesque & Pague Dim Milani, 
em Colina, o show com a dupla Anthony & Leo Dutra, animando os presentes, 

e claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Participe!
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CPI da Covid ouve depoimentos de 
ex-secretários e do ex-prefeito Guilherme Ávila
Investigação avançou para a fase de oitivas, quando testemunhas são convocadas a prestar depoimentos

A CPI da Covid, que in-
vestiga as ações e eventuais 
omissões da prefeitura no en-
frentamento da pandemia de 
coronavírus em 2020, iniciou 
a fase de oitivas na última 
quarta-feira (4), na Câmara 

Audiência Pública propõe debate 
sobre a 6ª Semana Social Brasileira

CÂMARA TEVE REUNIÃO TENSA
A primeira reunião de agosto da Câmara Municipal de Barre-

tos foi tensa. O vereador Fabrício Lemos (PSL) tentou até colocar 
“panos frios” para acalmar os ânimos. Ele espera que a Câmara não 
vá para o caminho da discórdia e que a divisão entre os vereadores 
contribua para uma oposição violenta.

DISCUTIR AO INVÉS DE BEIJAR
A Câmara Municipal é lugar de discussão e não lugar de dar 

beijo, segundo o vereador Ângelo Tegami Neto (PV).

A BOCA FALA DO QUE O CORAÇÃO ESTÁ CHEIO
O vereador Professor Adilson Ventura (PL) confessou que pro-

cura se policiar para não falar quando está com o coração e a men-
te raivosa. “Quando a gente deixa de fazer política e passa a fazer 
vingança, quem perde com isso é a população”, afirmou. Na última 
sessão ordinária do legislativo, ele pediu calma e construção de 
diálogo aos colegas vereadores.

PREGA UMA COISA E FAZ DIFERENTE
De acordo com o vereador Rodrigo Malaman (PSDB) a incoe-

rência reina na Prefeitura e parece que também está chegando na 
Câmara Municipal.

MELHORIAS NO CORREDOR BOIADEIRO
Melhorias no corredor boiadeiro, que liga os bairros Santa Ce-

cília e São Francisco ao distrito do Ibitu, foram solicitadas pelo ve-
reador Eduardo do Mercado (REP).

DANO AMBIENTAL NO CANTEIRO DE OBRAS
A Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do pre-

sidente Paulo Correa (PL), encaminhado ao Ministério Público, 
dando ciência do dano ambiental constatado pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio Ambiente no canteiro de obras do 
residencial Flamingo II.

A ESQUERDA SE ORGANIZA
PSOL barretense tem eleição do diretório municipal agendada 

para sábado (7), das 9 às 17 horas.

MÃO ÚNICA NO BARRETOS II
A implantação de mão única de direção em todas as vias pú-

blicas do bairro Zequinha Amêndola foi solicitada pelo vereador 
Chafei Neto (MDB).

LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
O vereador Raphael Silvério (PSDB) sugeriu a contratação de 

empresa terceirizada para realizar os serviços de limpeza no cemi-
tério municipal.

EM TEMPOS DE VENTO GELADO...
... é bom se encantar com a florada do ipê amarelo, árvore sím-

bolo da cidade.

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

Objetivo é ampliar as discussões sobre questões sociais, políticas e econômicas que desafiam a sociedade
A Câmara realiza na pró-

xima quinta-feira (12 de agos-
to), às 19h, por meio de vi-
deconferência, a Audiência 
Pública para discutir sobre a 
6ª Semana Social Brasileira. 
O tema é proposto pelo ve-
reador Prof. Adilson (PL), por 
meio de requerimento.

A Semana Social Brasileira 
é um evento coletivo motivado 
pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e or-
ganizado por Pastorais Sociais, 
Igrejas Cristãs, Inter-religiões, 
Movimentos Populares, Asso-
ciações, Sindicatos e Entidades 
de Ensino. O objetivo é mobi-
lizar forças populares e intelec-
tuais a debater questões sociais, 
políticas e econômicas  do país.

A temática da 6ª Sema-
na Social Brasileira (2020 a 
2023) é o “Mutirão pela vida: 
por terra, teto e trabalho”, 
como tentativa de sensibilizar 
a sociedade em torno assun-
tos, como moradia, terra, tra-
balho e dignidade humana.

Pregão presencial do transporte 
coletivo de Barretos termina 

com duas empresas vencedoras
Foi realizado na última ter-

ça-feira, dia 3, o pregão presen-
cial n° 61/2021 para a locação de 
veículos com motoristas devida-
mente habilitados para o trans-
porte coletivo de passageiros na 
área urbana, nos distritos e comu-
nidades rurais de Barretos.

Como o regime de contrata-
ção das empresas pelo municí-
pio será o de locação, a prefei-
tura pagará um valor fixo pela 
manutenção do serviço, mas 
esse pagamento será abatido 
pelo montante que a operadora 
de transporte arrecadar com as 
tarifas pagas pelo usuário final.

Segundo a prefeitura, vale 
destacar que os barretenses 
pagarão o mesmo valor de ta-
rifa do já aplicado atualmente.

Ao todo nove empresas se in-
teressaram e participaram do pro-
cesso licitatório, dividido em dois 
lotes. O primeiro consta da loca-
ção de nove ônibus para executar 
o serviço em perímetro urbano. 

Já o segundo, com três ônibus, 
para o transporte coletivo nos dis-
tritos e comunidades rurais.

Duas empresas foram as 
ganhadoras do pregão, uma 
em cada lote. A empresa Trans-
massei do Grupo Reunidas, 
com sede em Franco da Ro-
cha-SP foi a vencedora do lote 
1 para o transporte coletivo no 
perímetro urbano e a empresa 
Nando´s Transportes de Barre-
tos (Brastour) venceu para rea-
lizar o transporte na área rural.

Ainda há um prazo legal para 
recursos e, somente após finali-
zado o prazo recursal, as vence-
doras poderão assinar contrato 
com a prefeitura de Barretos.

“Vale destacar que, duran-
te todo o processo licitatório, a 
população barretense nunca fi-
cou sem o serviço de transpor-
te coletivo. A prefeitura forma-
lizou um contrato emergencial 
para garantir esse serviço es-
sencial”, informou a prefeitura.

As equipes da Polícia Mi-
litar, Ordem Pública e Vigi-
lância Sanitária realizaram 
fiscalização para coibir festas 
clandestinas e descumprimen-
to de decreto municipal, com 
relação à covid-19.

Entre 30 de julho e 1º de 
agosto, foram vistoriados 113 
estabelecimentos comerciais, 
aplicados 04 Autos de Infrações 
e fiscalizadas 27 autorizações 
para eventos e festas, obedecen-

do os protocolos sanitários.
Além disso, as equipes 

realizaram o monitoramento 
em quadras e  campos de fute-
bol, com jovens e adolescen-
tes que se aglomeravam nos 
locais, vistorias e monitora-
mento em quiosques e barra-
cas das feiras livres, além do 
monitoramento da zona ru-
ral, nos distritos de Ibitu, Ca-
choeirinha, Três Barras, Al-
berto Moreira e Água Limpa.

Municipal de Barretos.
Nessa etapa da investiga-

ção, a comissão pode convo-
car testemunhas para prestar 
depoimentos e esclarecer dú-
vidas sobre os fatos que estão 
sendo analisados.

Os primeiros convocados 
a prestar depoimentos foram 
os ex-secretários Alexander 
Stafy Franco (Saúde) e Kelly 
Britto (Assistência Social),  
além do ex-prefeito, Guilher-
me Ávila.

A ex-secretária de Educa-
ção, Valéria Recco, chegou a 
ser convocada, compareceu à 
Câmara, mas foi dispensada 
dos depoimentos pela comis-
são, porque os questionamen-
tos já haviam sido respondidos 

pelas testemunhas anteriores.
Durante as oitivas, os ve-

readores Carlão do Basque-
te (PSD), Raphael Olivei-
ra (PRTB) e Nestor Leonel 
(DEM) questionaram os ex-
-gestores sobre os supostos 
gastos de recursos para com-
bate à pandemia com folha de 
pagamento de servidores e com 
equipamentos de informática.  
Os dados constam no portal da 
transparência da prefeitura. 

OUTROS GASTOS
A CPI mantém outras duas 

linhas de investigação. Com re-
lação à prefeitura, os vereadores 
estão averiguando as notas fis-
cais das 8 (oito) empresas que 
mais receberam dinheiro  para 

fornecer produtos ou prestar ser-
viços durante a pandemia.

Dos hospitais Nossa Se-
nhora e Santa Casa, a comis-
são quer a relação de pacientes 
que ocuparam os leitos de UTI, 
bem como o tipo de tratamento 
(medicamentos, insumos) reali-
zado com cada um deles.

PRÓXIMA REUNIÃO
A próxima reunião da CPI 

ficou agendada para o dia 18 
de agosto, quarta-feira, às 10 
horas. A TV Câmara transmite 
ao vivo pelo canal 31.3, Face-
book, Youtube e site. Os ve-
readores deverão analisar um 
ofício apresentado pelo verea-
dor Rodrigo Malaman sobre 
novas linhas de investigação.

Entre os convidados para 
discutir o tema na Audiência 
Pública Virtual estão o depu-
tado federal, Luiz Carlos Mot-
ta; a deputada estadual, Márcia 
Lia; os padres Deusmar Jesus 
da Silva e Luiz Paulo Soares; 
os coordenadores do Acam-
pamento Zulmira Gonçalves 
(zona rural de Barretos), João 
Costa Santos Filho e Celso Fer-
reira da Silva; e o empresário, 
Ronaldo Antônio Marques.

Todos os cidadãos interes-
sados também estão convida-
dos a participar das discus-
sões. A TV Câmara transmite 
a Audiência Pública ao vivo 
pelo canal 31.3, Facebook e 
Youtube a partir das 18h50.

COMO PARTICIPAR?
Devido às medidas de pre-

venção à Covid-19 (doença cau-
sada pelo novo Coronavírus), a 
audiência pública será realizada 
por meio de videoconferência e 
terá regras específicas.

1º)  Os vereadores e os de-
batedores convidados terão 

pelo menos 15 minutos para 
discutir o tema proposto. 

2º)  Após as exposições so-
bre o tema, todos os cidadãos 
interessados poderão enviar 
perguntas pelos canais oficiais 
da Câmara Municipal: Email 

(audiencia@camarabarretos.sp.
gov.br), Telefone (3321-8888), 
Facebook  (tvcamarabarretos), 
Youtube (tvcamarabarretos). 

Só serão consideradas e li-
das as perguntas relacionadas 
ao tema da audiência pública.

Vigilância Sanitária, Ordem 
Pública (Ronda e Postura) e 

Polícia Militar tiveram mais um 
final de semana de fiscalização
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SOLIDARIEDADE

Professor Arnaldo. Mestre 
das palavras, da educação, da 
mudança de vida e realidade 
para muitas das gerações que 
conviveram e conheceram o 
famoso Professor Arnaldo.

Aquele que sempre tinha 
uma palavra de estímulo, de 
voracidade intelectual, que 
transmitia a todos como se 
fosse um vaga-lume. Onde 
estava era sempre rodeado 
de pessoas interessadas no 
que ele podia ensinar.

Como ser humano, ma-
rido e amigo por quase uma 
vida inteira, teria muito a 
relatar. Não seria possível 
abreviar, nem resumir nossa 
conexão, nosso caminho e 
nossa jornada sempre juntos.

Daí vem o destino nos 
arrebatar com a Covid e nos 
separar fisicamente! Leva-se 
um tempo para o reencontro 
e também para o entendi-
mento de nossa finitude! É 
difícil e doloroso!

O bálsamo para esta dor 

O polo de apoio presencial 
da Universidade Aberta do Bra-
sil (UAB), em Barretos, terá 20 
vagas para o curso de graduação 
(licenciatura) em Letras/Inglês, 
numa parceria com a Universi-
dade Federal de Uberlândia.

As aulas serão à distância 
(EAD) com encontros presen-
ciais, geralmente aos finais de 
semana e agendados com antece-
dência. O curso tem duração de 
4 anos e é inteiramente gratuito, 
contando com todo o corpo do-
cente da Federal de Uberlândia.

Mantido pela prefeitura 
de Barretos, o polo UAB de 
apoio presencial está localiza-

do à Rua 21 de Abril, número 
240, bairro Derby Clube.

“É uma grande oportuni-
dade para os barretenses, que 
terão à disposição um curso 
excelente e totalmente gratuito 
por meio de uma instituição de 
ensino da mais elevada quali-
dade”, aponta Márcia Orosco, 
coordenadora do polo.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo vão de 14 de 
agosto a 13 de setembro, com 
possibilidade de isenção da 
taxa de inscrição. O processo 
seletivo será feito mediante 
análise do histórico escolar do 
último ano do Ensino Médio, 

além de uma redação on-line.
“Os cursos oferecidos pelo 

polo UAB tem a parceria de 
grandes universidades brasilei-
ras e são de excelente qualidade. 
A licenciatura em Letras/Inglês 
é mais uma excelente oportuni-
dade para o barretense que dese-
ja ter uma graduação. O investi-
mento e qualidade em educação 
é um compromisso da gestão da 
prefeita Paula Lemos”, frisou 
Jéssica Maria dos Santos, secre-
tária municipal de Educação.

Todas as informações estão 
no edital, disponível neste link: 
[http://www.cead.ufu.br/system/
files/anexo/edital_letras.pdf].

O governador João Doria 
anunciou na última terça-feira 
(3) a ampliação do programa 
Vale Gás para todos os municí-
pios do estado, passando a bene-
ficiar 426,9 mil famílias em todo 
o Estado, o que corresponde a 
mais de 2 milhões de pessoas.

A prefeita Paula Lemos foi 
a São Paulo e de lá confirmou 
que 623 famílias de Barretos se-
rão beneficiadas. “Conseguimos 
mais este benefício para a popu-
lação de Barretos”, comemorou 
a prefeita. “É a prefeitura de Bar-
retos cuidando das famílias bar-
retenses”, frisou Paula Lemos.

O benefício de R$ 300, pago 
em 3 parcelas bimensais de R$ 
100, está garantindo a compra 

de botijões de gás de cozinha 
(GLP 13kg) para as famílias 
em situação de extrema po-
breza e pobreza (renda mensal 
per capita de até R$ 178), e que 
estejam inscritas no CadÚnico 
(sem o Bolsa Família).

Com a ampliação do pro-
grama, todas as famílias que 
atenderem aos critérios de ele-
gibilidade terão acesso ao vou-
cher para o saque direto nos 
caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil ou 24 horas. A primeira 
parcela começou a ser paga no 
dia 20 de julho e já está dis-
ponível para os novos benefi-
ciários. As próximas parcelas 
serão pagas em setembro e no-
vembro, respectivamente.

A segunda-feira, 2 de 
agosto, marcou a possibilida-
de do retorno das atividades 
presenciais na rede municipal 
de ensino de Barretos com 
até 100% dos alunos. Essa 
ampliação da capacidade das 
unidades escolares segue to-
dos os protocolos de higiene 
e de segurança contra a Co-
vid-19 e possui como foco a 
valorização também de proto-
colos acadêmicos.

A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, se preparou para essa 
ampliação e para dar continui-
dade ao ensino híbrido (sín-
crono e assíncrono). O aumen-
to do atendimento presencial 
considera a capacidade física e 
característica de cada unidade 
escolar de acordo com a regu-
lamentação estadual.

De acordo com Jéssica 

O avanço da vacinação 
contra a covid-19 no Brasil 
levou centenas de cidades a 
retomarem gradativamente as 
aulas presenciais. Mas, apesar 
de a Unicef, Unesco e Opas 
lançarem um manifesto pedin-
do urgência nos esforços para 
a reabertura segura das escolas 
no país, muitos pais ainda têm 
dúvidas se devem ou não en-
viar os jovens às escolas.

“A saúde dos filhos é uma 
das maiores preocupações dos 
pais e durante a pandemia é 

Homenagem ao engenheiro 
Arnaldo Cozin Filho

se encontra no extremo ca-
rinho da família, amigos e 
todos que participaram de 
nossas vidas!

Agradeço a todos, pois 
quem é amado jamais será 
esquecido e o inesquecível e 
estimado Professor Arnaldo 
estará sempre  na lembrança 
de todos que o conheceram.

O meu amor permanece-
rá sempre em nosso filho e 
na razão de meu viver...

Luciana Guimarães
esposa

Governo do estado amplia “Vale 
Gás” e mais de 600 famílias serão 

beneficiadas em Barretos

Pais e estudantes aderem à ampliação das aulas 
presenciais na rede municipal de Barretos

Maria dos Santos, secretária 
municipal de Educação, o 
retorno presencial em agosto 
ainda é facultativo às famílias 
e, portanto, as atividades vir-
tuais seguem sendo ofertadas.

A secretária aponta ain-
da que “as escolas de educa-
ção infantil voltarão a ofertar 
atendimento em tempo inte-
gral e a presença das crianças 
e jovens na escola é essencial 
para a recuperação das apren-
dizagens, foco do trabalho de 
toda a nossa equipe. Desde 
quando retomamos as ativi-
dades letivas notamos grande 
parceria e aceitação dos pais e 
responsáveis”.

Vale lembrar que, em Bar-
retos, todos os trabalhadores 
do ensino municipal já rece-
beram ao menos a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. A cidade também já 

fez a distribuição de EPIs e 
equipamentos de segurança 
aos alunos e professores des-
de o início das atividades le-

tivas em 2021, havendo um 
monitoramento constante das 
questões de protocolos sanitá-
rios pelos gestores.

Psicólogo orienta pais sobre volta às aulas presenciais
Unicef apela por retorno, mas muitos pais ainda têm dúvidas se devem ou não enviar os filhos para a escola

natural que essa preocupação 
fique exacerbada. Sabemos que 
o momento é complicado, mas 
não podemos deixar o medo nos 
dominar”, resume o psicólogo 
especialista em Crises e Emer-
gências, Alexandre Garrett.

Garrett afirma que os pais 
têm que avaliar não só a si-
tuação da pandemia e da va-
cinação no município, mas 
também a saúde mental da 
criança ou adolescente.

“Retirar o jovem do con-
vívio escolar e do convívio 
com os amigos há tanto tem-
po pode provocar um efeito 
devastador na saúde mental. E 
isso deve ser levado em consi-
deração antes de optar ou não 
pelo retorno”, afirma.

Segundo dados da Organi-
zação Pan-Americana de Saúde 
(Opas), a depressão é uma das 
principais causas de doença e 
incapacidade entre adolescentes 
e o suicídio, a terceira principal 

causa de morte entre o público. 
“Um estudo da USP mostrou 
que, no Brasil, uma em cada 
quatro crianças e adolescentes 
apresentam ansiedade e depres-
são durante a pandemia, é um 
dado preocupante e que merece 
atenção dos pais, escola e da so-
ciedade”, afirma o psicólogo.

Garrett diz que não há uma 
fórmula a ser seguida para 
orientar os pais. “Não há de-
cisão certa ou errada, o que 
existe é uma decisão que faz 
mais sentido para a família 
naquele momento”, completa.

O profissional orienta os 
pais que ainda têm dúvidas a 
buscarem informações com-
pletas sobre a situação da 
pandemia e da vacinação na 
cidade onde moram.

“Se os pais decidirem por 
enviar o filho à escola, é fun-
damental que converse com 
a direção e visite o local para 
se certificar de que todos os 

cuidados possíveis estão sen-
do tomados. Além disso, tem 
que conscientizar a criança e 
o adolescente sobre os cuida-
dos, como distanciamento, o 
uso de máscaras e higieniza-
ção das mãos”, completa.

DANOS
O psicólogo conta que esse 

longo período de isolamento 
social deixou os jovens mais 
estressados e angustiados. 
“Cada criança reage de uma 
forma, mas os sinais que indi-
cam que algo pode estar erra-
do são irritação, distúrbio no 
sono, apatia, tristeza e retra-
ção recorrentes”, explica.

Outra consequência da 
pandemia é o prejuízo ao 
aprendizado até para quem 
fez aulas remotas.

“Toda essa situação pode 
ser superada com a participa-
ção direta dos pais e o traba-
lho em conjunto com a escola. 
Uma eventual defasagem no 
aprendizado pode ser recupe-
rada. O papel dos responsáveis 
por uma criança ou adolescen-
te é dar apoio, incentivo, mo-
tivação e ajudar os jovens no 
processo de aprendizado. Se 
antes da pandemia a participa-
ção dos pais na educação já era 
fundamental, depois dela pas-
sou a ser vital”, finaliza Garret.

Polo UAB-Barretos terá 20 vagas 
para graduação em parceria com 

Universidade Federal de Uberlândia
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COTIDIANO

Centrais Sindicais farão novas 
manifestações contra a reforma 

Administrativa no dia 18
A CUT e as demais centrais 

sindicais estão convocando todas 
as categorias de trabalhadores e 
trabalhadoras para atos em todo o 
país no dia 18 de agosto, dia em 
que a luta contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 
32, da reforma administrativa, será 
marcada por greve de setor públi-
co municipal, estadual e federal 
em todo o Brasil, de acordo com o 
presidente da CUT, Sérgio Nobre.  

Ele explica que a luta em de-
fesa do serviço público é de to-
dos e todas, porque assim como 
as outras pautas, afeta toda a 
classe trabalhadora.

“Todas as nossas pautas mais 
urgentes, como a luta contra as pri-
vatizações, em defesa do auxílio 
emergencial de R$ 600, por vacina 
já para todos e todos, em defesa 
do emprego, contra a carestia e a 
inflação, estão interligadas com a 
luta dos servidores porque afetam 
diretamente os trabalhadores”.

Segundo o presidente da CUT, 
as centrais sindicais já estão organi-
zando os trabalhadores das diversas 
categorias para realizar atos, pan-
fletagens, carreatas e até mesmo 
protestos, a exemplo das manifesta-
ções anteriores que, somadas, leva-
ram milhões de brasileiros às ruas 
contra a política do governo de Jair 
Bolsonaro (ex-PSL), de desmonte 
do Estado e desrespeito à vida.

Sérgio Nobre afirma que é ur-
gente a necessidade de o Brasil sair 
do caos em que se encontra, de ne-
gacionismo científico e econômico, 
já que o governo federal negligen-
cia o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus, que resultou 
na morte de mais de 556.886  mil 
brasileiros, e também o combate ao 
desemprego, que atinge quase 15 
milhões de pessoas no país, à fome, 
que já atinge mais de 25 milhões de 
brasileiros, e à inflação que penali-
za os trabalhadores mais pobres.

Para Sérgio, o desemprego, a 
subocupação, o desalento, a infor-
malidade e precarização no merca-
do de trabalho são fatores que, além 
de deteriorar a qualidade de vida 

dos trabalhadores, também impede 
que o Brasil volte a se desenvolver 
- crescer economicamente.

PRIVATIZAÇÕES
Também pauta da mobilização 

do dia 18, a luta contra as priva-
tizações denuncia os prejuízos e 
riscos iminentes com a entrega de 
riquezas e patrimônios públicos ao 
capital privado. São as empresas 
públicas estratégicas para o de-
senvolvimento do Brasil como a 
Petrobras, Banco do Brasil, Caixa 
Federal, Correios, entre outras.

Sérgio Nobre cita como exem-
plo a privatização da Eletrobras, 
já aprovada e que, de acordo com 
vários especialistas, permitirá um 
aumento de até 14% nas contas de 
luz, além dos riscos de apagões, já 
que empresas privadas priorizam 
lucro acima de tudo e não têm 
compromisso em manter bom 
funcionamento do sistema.

No Amapá, em novembro do 
ano passado, um incêndio ocasio-
nado por falta de manutenção em 
uma subestação de energia elétri-
ca pertencente à empresa privada 
ISOLUX deixou 13 dos 16 muni-
cípios do estado sem energia elé-
trica durante vários dias.

NÃO À PEC 32
A luta dos servidores públi-

cos contra a reforma administra-
tiva não é somente em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
mas acima de tudo, em defesa 
do serviço público que será dura-
mente prejudicado. A afirmação 
é de Pedro Armengol, diretor da 
CUT e da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (Condsef).

“A reforma administrativa é 
muito mais danosa à população do 
que aos próprios servidores. Na es-
sência, a PEC 32 vai reduzir a capa-
cidade do Estado em políticas públi-
cas básicas como saúde, saneamento 
e educação. Tudo isso vai para o se-
tor privado que não vai prestar servi-
ço gratuito. Só quem pode pagar vai 
ter acesso e a maioria da população 
não tem dinheiro para pagar”, diz 
Armengol. (Fonte: CUT)

As aulas do curso de Ges-
tão Hospitalar da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) de Barretos 
tiveram início na noite da última 
segunda-feira, dia 2, e contaram 
com a participação on-line da 
prefeita Paula Lemos, que deu 
boas-vindas aos estudantes.

“A vinda da Fatec era um 
sonho dessa gestão. Espe-

De 2019 para 2020, o Pro-
con-SP observou um aumento 
expressivo nas reclamações re-
ferentes a compras para o Dia 
dos Pais: foram 58 queixas em 
2019 contra 328 no ano passa-
do, um acréscimo de 465%.

Em 2020, a data come-
morativa ocorreu em meio à 
pandemia e muitos consumi-
dores optaram pelas compras 
online, tanto pela praticidade 
quanto pela segurança que 
elas representam.

Em contrapartida, as re-
clamações relacionadas a esse 
meio de compra também cres-
ceram. Consumidores devem 
ficar atentos a algumas orien-
tações para evitar problemas.

“Com a chegada do Dia 
dos Pais, data importante 
para o comércio varejista, o 
Procon-SP aconselha os con-
sumidores a tomarem alguns 
cuidados. No caso de compras 
online é fundamental ficar 
atento às informações sobre o 
fornecedor, verificar se a em-
presa existe, se tem CNPJ, en-
dereço físico e se disponibiliza 
contato para dúvidas. Consulte 
também se o local consta da 

Com turma completa, tem início as aulas 
do primeiro curso da Fatec Barretos

ro que até o final do quarto 
ano de mandato, já tenhamos 
abertos todos os seis cursos 
superiores previstos”, comen-
tou a prefeita, agradecendo a 
todos que participaram, de al-
guma maneira, da realização 
dessa conquista para a cidade.

O curso de Gestão Hospi-
talar foi iniciado com a turma 

completa, de 40 alunos devida-
mente matriculados. De acordo 
com Paulo Sérgio Jorge, coor-
denador de implantação da uni-
dade barretense, as aulas come-
çaram em modo on-line devido 
à pandemia de Covid-19, mas 
deverão, futuramente, ser leva-
das para o ambiente presencial 
seguindo as recomendações do 

Plano São Paulo.
“Estávamos aguardando an-

siosamente esse início e estamos 
muito felizes. Eu e todo o corpo 
docente estamos empolgados e 
com foco em oferecer o melhor 
ensino possível para os nossos 
alunos, afinal, a alta empregabi-
lidade da Fatec é fruto desse tra-
balho”, comentou o coordenador.

A média estadual é de que 
a cada 10 estudantes da Fatec, 
sete saem empregados. Isso se 
deve ao fato de que os cursos 
oferecidos levam em conside-
ração os setores em que a ci-
dade é mais forte.

No caso de Barretos, o foco 
será a Saúde e já há planos para 
aumentar a gama de cursos ofe-
recidos na cidade. A Fatec de 
Barretos possui em seu corpo 
docente professores com mes-
trado e doutorado em suas res-
pectivas áreas de ensino, o que 
mostra a qualidade do ensino 
oferecido de forma gratuita.

PARCERIA COM O 
HOSPITAL DE AMOR

Nesse primeiro ano, a Fa-
tec de Barretos está instalada 
no Pavilhão Fernando e So-
rocaba dentro do Hospital do 
Amor, na Rua Antenor Duar-
te Vilela, n° 1331, no bairro 

Dr. Paulo Prata. Após esse 
período, o projeto é levar as 
atividades acadêmicas para o 
prédio da Escola Dr. Antônio 
Olympio, no centro, manten-
do aulas práticas no hospital.

Dia dos Pais: Procon-SP orienta consumidores
Com o aumento de 465% nas reclamações referentes à data 

comemorativa, Procon-SP alerta sobre os cuidados com as compras online

lista de sites não recomenda-
dos pelo Procon-SP”, alerta 
Fernando Capez, diretor exe-
cutivo do Procon-SP.

Conhecer sobre a política 
de venda e de atendimento ao 
consumidor também traz mais 
segurança. “É interessante 
verificar qual a política de 
atendimento ao cliente, como 
é o pós-venda, se a empresa 
troca, quais os canais de con-
tato, etc. Informações como o 
preço total, qual valor do frete 
e data da entrega devem ser 
checadas antes da compra e 
cumpridas corretamente pelo 

fornecedor”, avisa o diretor.
O consumidor deve estar 

atento à forma como procura 
a empresa: não deve respon-
der mensagens de publicidade 
ou acessar os links enviados. 
É ele quem deve buscar o 
fornecedor por sua iniciativa, 
acessando as páginas oficiais.

Preços muito abaixo do 
mercado podem indicar pro-
blemas, como golpes, fraudes, 
mercadoria falsificada etc.

É direito previsto pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor a 
devolução do item adquirido no 
prazo de sete dias da compra ou 

da entrega; nesse caso, o consu-
midor não deve ser cobrado por 
nenhum valor e, de preferência, 
deve registrar o pedido de can-
celamento por escrito.

PESQUISE
Fazer uma pesquisa de 

preços é uma medida simples 
que pode garantir uma boa 
economia. “Outro ponto im-
portante é fazer uma pesquisa 
de preços, que pode ser feita 
de forma online; compare os 
valores praticados por dife-
rentes fornecedores antes de 
escolher o local em que vai 
comprar”, afirma Capez.
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O governo de São Paulo di-
vulgou na última quarta-feira 
(4) que 96% dos profissionais 
da rede estadual de ensino - 
quase de 240 mil -  já receberam 
imunização contra Covid-19 
em pelo menos uma dose.

Os números foram apre-
sentados pelo Secretário Es-
tadual da Educação, Rossieli 
Soares, durante coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes.

“São Paulo foi o primei-
ro estado do Brasil a vacinar 
professores e profissionais de 
Educação, e o primeiro estado 
a retomar às aulas de forma 
segura para garantir às crian-
ças e aos jovens o direito de 
voltarem às aulas, de estuda-
rem, de se alimentarem e es-
tarem protegidos e amparados 
enquanto os seus pais estão 
trabalhando ou em busca de 
um emprego”, disse o gover-
nador João Doria.

Ainda, 44% dos servido-
res, mais de 110 mil, já es-
tão com o calendário vacinal 
completo, ou seja, tomaram a 
segunda dose ou dose única.

Somando todas as redes 
(federal, estadual, municipais 
e particular) de Educação Bá-
sica do estado, já foram imuni-
zados com a primeira dose ou 
dose única quase 910 mil pro-
fissionais em todo estado. Des-
ses, quase 340 mil estão com 
o calendário vacinal completo 
(duas doses ou dose única).

“Para chegarmos aqui o go-
vernador João Doria teve a co-
ragem de fazer a vacinação dos 
nossos profissionais de Educa-
ção desde o dia 10 de abril”, 

No primeiro semestre des-
te ano, o Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia do Estado de São Paulo 
(Crea-SP) efetivou 105 mil 
ações de fiscalização do exer-
cício profissional em 480 mu-
nicípios do Estado.

O número corresponde a 
95% das ações fiscalizatórias 
realizadas em todo o período 
de 2020, quando o Crea-SP 
alcançou a marca de 110 mil.

O presidente do conselho, 
engenheiro Vinícius Marche-
se, credita o salto nas ações 
de fiscalização à adoção do 
modelo das forças-tarefas e ao 
uso da tecnologia como apoio 
ao trabalho dos agentes fiscais.

“O Crea-SP passa por um 
momento importante de trans-
formação digital que se traduz 
nos números alcançados na 
fiscalização. Com as pesqui-
sas e apurações remotas rea-
lizadas pelos agentes fiscais 
antes de irem a campo, temos 
mais assertividade nos resul-
tados”, observa Marchese.

Foram efetuadas fiscaliza-
ções que cobriram as 12 re-
giões administrativas do con-
selho, incluindo a região de 
Barretos. A superintendente de 
Fiscalização do Crea-SP, enge-
nheira Maria Edith dos Santos, 
destaca que as forças-tarefas 
contribuem para o resultado.

“As Câmaras Especializa-
das do conselho elaboram os 
planos de fiscalização, que 
norteiam a atuação ao longo 
do ano. Com as forças-tarefas 
conseguimos intensificar as 
ações de fiscalização ao dire-
cionar os esforços para deter-
minadas regiões ou atividades 
específicas”, explicou.

Com a intensificação das 
atividades fiscalizatórias, a 
expectativa é chegar a 200 
mil ações neste ano, assegura 
Marchese. “A fiscalização do 
Crea-SP tem avançado gra-
ças ao empenho de todos os 
envolvidos da Superintendên-
cia de Fiscalização (Supfis), 
as Câmaras Especializadas, 
as Comissões Auxiliares de 

Fiscalização (CAF), além das 
parcerias com prefeituras para 
a execução de forças-tarefas 
direcionadas aos problemas 
específicos de cada região do 
Estado”, pontua Marchese.

Entre as principais irregu-
laridades encontradas cons-
tam empresas sem registro no 
Crea-SP, bem como, a ausên-
cia de profissional habilitado. 
O registro no conselho é obri-
gatório a toda pessoa jurídica 
que se constitua para prestar 
e executar serviços, obras ou 
que exerça qualquer atividade 
ligada ao exercício profissio-
nal da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências.

De caráter preventivo e 
orientativo, a fiscalização do 
conselho tem como objetivo 
garantir que haja um profis-
sional habilitado à frente das 
atividades técnicas desenvol-
vidas no Estado, nas áreas 
abrangidas. Desta forma, o 
Crea-SP contribui para a se-
gurança da sociedade e dos 
profissionais.

96% dos profissionais da 
rede estadual de ensino de 

São Paulo já receberam 
imunização contra Covid-19

44% já estão com o calendário vacinal completo, segunda dose ou dose única

afirmou Rossieli Soares.
Na rede estadual, somente 

cerca de 4% ainda não se va-
cinaram. Segundo a Resolu-
ção Seduc nº 59 de 2021, os 
profissionais da educação que 
optaram por não se imuniza-
rem no prazo originalmente 
definido no calendário de va-
cinação local deverão cumprir 
jornada de trabalho em regi-
me presencial, exceto se fizer 
parte de grupo de risco e não 
puder ser vacinado, conforme 
prescrição médica.

VACINAÇÃO PARA 
ADOLESCENTES DE 12 

A 17 ANOS
No dia 18 de agosto, ado-

lescentes com comorbidades, 
gestante e puérperas, de 12 a 
17 anos, poderão se vacinar 
em todo o Estado de São Pau-
lo. Para o público geral desta 
faixa etária, a imunização co-
meça a partir do dia 30.

Entretanto, esses prazos 
dependem exclusivamente 
do cumprimento das entregas 
já anunciadas pelo governo 
federal, uma vez que o imu-
nizante utilizado será o do 
laboratório Pfizer, que possui 
autorização da Anvisa para 
uso dentro desta faixa etária. 
E o governo de São Paulo não 
pode realizar compra direta 
com o laboratório por conta 
do contrato da empresa com o 
Ministério da Saúde.

A imunização destes jo-
vens e crianças tem também 
como objetivo dar maior se-
gurança às famílias para o re-
torno às aulas presenciais. A 
volta às aulas, porém, não está 

condicionada à vacinação.
VOLTA ÀS AULAS

Na última segunda-feira 
(2) os 3,5 milhões de estudan-
tes da rede estadual retornaram 
para as aulas do 2⁰ semestre. 
Destes, 97%, que estudam em 
municípios onde há autoriza-
ção, podem comparecer pre-
sencialmente nas escolas.

Em consulta realizada 
pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP), 80% das famílias 
responderam que enviarão os 
filhos à escola. No balanço 
dos dois primeiros dias a Se-
duc-SP contabilizou o retorno 
presencial de 60% de seus es-
tudantes - 2,1 milhões.

73 MIL INSCRITOS 
NO BOLSA DO POVO 

EDUCAÇÃO
Para mitigar os impactos 

da pandemia da Covid-19 
nas famílias dos estudantes 
da rede estadual de ensino, 
a secretaria está selecionan-
do, através do Bolsa do Povo 
Educação, 20 mil pais e mães 
de estudantes para atuar nas 
escolas estaduais. Ao todo fo-
ram 73 mil inscritos.

Os objetivos são:
• Garantir o cumprimento 

dos protocolos sanitários para 
retorno seguro;

• Fortalecer o engajamento 
da comunidade e vínculo en-
tre família e escola;

• Apoiar as famílias mais 
vulneráveis do Estado durante 
a pandemia;

• Intensificar as estratégias 
de busca ativa através da par-
ticipação de familiares.

O Banco de Ração, Me-
dicamentos e Utensílios, que 
funciona vinculado ao Centro 
Veterinário São Francisco de 
Assis, da prefeitura de Barre-
tos, recebeu a doação de 1 to-
nelada de ração animal, dividi-
da em 800 quilos de ração para 
cães e 200 quilos para gatos.

A doação foi feita pela em-
presa Adimax, com sede em 
Salto de Pirapora/SP e que de-

tém a comercialização de gran-
des marcas de ração animal. 
As rações serão encaminhadas 
às pessoas em vulnerabilidade 
social e a protetores de animais 
cadastrados no município.

“O cuidado com os ani-
mais é uma das bandeiras do 
nosso governo. Muita gente 
que tem seu animal de estima-
ção e estão com dificuldade 
de alimentá-lo. Então, essa 

doação é muito bem-vinda e 
nós só temos que agradecer 
a essa ação da empresa junto 
ao nosso centro veterinário”, 
comentou Gustavo Sasdelli, 
vice-prefeito de Barretos.

Além do vice-prefeito, a 
doação foi recebida por Flávio 
Júlio do Nascimento, coorde-
nador da Vigilância Sanitária 
do município, e por Rosário 
Noris, voluntária.

Centro Veterinário de Barretos 
recebe doação de 1 tonelada 

de ração para cães e gatos

Crea-SP realiza 105 mil ações 
de fiscalização em 480 

municípios no primeiro semestre
Número corresponde a 95% das ações fiscalizatórias realizadas em todo o ano de 2020
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Formado no curso de En-
genharia Civil em 2018 no 
Unifeb (Centro Universitário 
da Fundação Educacional de 
Barretos), Hudson Ricardo 
Langer de Oliveira, tem muito 
o que comemorar. Ele acaba 
de ser aceito no Mestrado de 
Construção Civil da Politéc-
nica de Leiria, em Portugal. 

De acordo com o engenhei-
ro, no processo de aplicação 
para o mestrado, inicialmente, 
ele pesquisou faculdades em 
Portugal com os cursos em 
que estava interessado.

“Após escolher a institui-
ção e o curso, precisei enviar 
uma cópia do meu diploma, 

histórico da faculdade com 
a média geral final, cópia do 
passaporte e uma carta de 
motivação, tudo pelo siste-
ma da faculdade portugue-
sa”, explicou. 

As aulas se iniciam no pró-
ximo dia 4 de outubro e Hu-
dson Langer de Oliveira tem 
grandes expectativas. “Espero 
aprender métodos novos que 
não utilizamos nas constru-
ções no Brasil, além de ga-
nhar novas experiências. Mo-
rar fora é sempre um desafio 
novo, mas um desafio muito 
bom de se superar”, destacou. 

O engenheiro ressalta que 
o Unifeb teve um papel fun-

damental nesta nova conquista 
profissional. “O centro univer-
sitário e os professores me pro-
porcionaram os conhecimentos 
necessários para que eu pudes-
se me desafiar e sempre querer 
chegar mais longe”, contou. 

Segundo o engenheiro, 
com a conclusão do mestrado, 
ele espera poder viver na Euro-
pa. “Meu objetivo é encontrar 
um trabalho na área em algum 
país europeu e poder continuar 
a aprender novas coisas avan-
çando cada vez mais na minha 
carreira. É sempre importante 
seguir os sonhos. Às vezes eles 
não estão tão distantes quanto 
parecem”, finalizou.

Engenheiro Civil formado no Unifeb 
é aceito em mestrado em Portugal

Hudson Langer inicia os estudos em outubro na Politécnica de Leiria


