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O POVO BRASILEIRO ESTÁ TRISTE - O empresário J. A. Puppio, diretor presidente da Air Safety e autor do livro “Impossível é o que
não se tentou”, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, com uma leve reflexão sobre o modo de atuação dos governantes do
passado e do presente, para melhorar o futuro do país. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2

Pacaembu anuncia lançamento do “Vida Nova
Pacaembu 4” em parceria prefeitura Barretos
Em parceria com a prefeitura e Caixa3, empresa volta a investir na cidade com empreendimento que terá 541 casas
A Pacaembu Construtora
lança mais um bairro planejado
em Barretos nesta sexta-feira
(14). O Vida Nova Pacaembu 4,
com 541 moradias, localizado
na Avenida Mauro Benedicto
Menezes, s/n, na zona norte da
cidade, com acesso pela Avenida Irlandino Neto Sandoval.
Os imóveis serão construídos com laje e piso cerâmico em todos os ambientes,

terão sala de jantar e estar
integradas, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de
serviço coberta.
Uma das principais vantagens para o morador são os terrenos, que possibilitam ampliações
futuras. O bairro terá infraestrutura completa, com água, esgoto,
iluminação, asfalto de qualidade e sinalização viária, além de
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acessibilidade.

“Barretos que Alimenta” é nova
campanha do Fundo Social de
Solidariedade de Barretos

Fogo em área no fundo do Mais Parque
está sendo investigado pela Defesa Civil
A Secretaria Municipal de Defesa Civil confirmou que foi acionada na última quarta-feira (12), para acompanhar e orientar os trabalhos de combate
a um incêndio em uma área ao fundo do bairro Residencial Mais Parque,
em Barretos. Segundo a Defesa Civil o incêndio foi de grandes proporções
atingindo cerca de 50 hectares de palha de cana de açúcar. No momento
da chegada de sua equipe, caminhões de uma usina já estavam no local
no combate às chamas. A Defesa Civil alerta que a queimada de palha de
cana de açúcar é proibida no Estado de São Paulo e se houver autorização
é somente por parte da Cetesb, as chamadas queimadas controladas. As
causas da queimada ao fundo do Mais Parque estão sendo apuradas, inclusive com o envio de imagens aos órgãos competentes para ser identificada
a autoria e autuação. A Defesa Civil alerta, mais uma vez, sobre a baixa umidade relativa do ar e o período de seca na região de Barretos, que aumenta
a preocupação quanto às queimadas, reforçando que é crime e quem provocar queimada está sujeito a multas,
que variam de R$ 540,00 a R$ 2.800,00. “Não pode por fogo em quintal, em frente casa, pastagens e deve-se
evitar toco de cigarro no chão, pois pode ser o começo de uma queimada”, informou o órgão. A fiscalização nestes casos é feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e as denúncias devem ser feitas pelo
telefone (17) 991203602 ou (17) 991404281 (exclusivo para textos, imagens e vídeos).

Queimada faz SAAE adiar manutenção
do poço profundo da Assis Chateaubriand
A queimada que atingiu os
pés de eucaliptos que estão localizados em frente ao Poço do Barretos II, ocasionou a queda de um
deles atingindo a rede elétrica.
O SAAE informou que a
CPFL trabalhou no local para que
a energia fosse restabelecida e o
sistema de abastecimento, que foi

afetado causando falta de água,
voltasse a operar em sua normalidade, ainda nesta quinta (13).
Em decorrência deste incidente a troca da chave do transformador de energia elétrica no poço
profundo de captação de água,
localizado na Rodovia Assis Chateaubriand, foi reprogramada para

a próxima terça-feira, dia 18.
Em decorrência deste trabalho de manutenção, pode
ocorrer falha no sistema de
fornecimento de águas, das 7
às 13 horas, prioritariamente
nos bairros Zequinha Amêndola, Dom Bosco, Califórnia,
Santa Izabel e imediações.

Gusttavo Lima fará live direto do Parque do Peão
O cantor Gusttavo Lima está confirmado na live #BarretosPraSempre que será
transmitida diretamente do Parque do Peão, em Barretos, no dia 29 de agosto. Além
do show, no mesmo dia também haverá competições de rodeio na arena. As atrações
acontecerão sem público. A transmissão do show será através do canal do Youtube
do artista. Já as montarias, que continuam no dia 30, serão veiculadas pelo canal do
evento youtube.com/festadopeaodebarretos. “Serão dois dias de evento para marcar
o mês que aconteceria a Festa do Peão de Barretos, que tivemos que adiar para outubro por conta da pandemia”, explicou Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes. Muzetti explicou,
ainda, que a produção e preparação da arena para receber show e montarias já tiveram início. “Como faremos
tudo dentro dos parâmetros de segurança, sem aglomeração, todo o trabalho já começou”, afirma.

Começou nesta semana,
a campanha “Barretos que
alimenta”. Uma parceria do
Fundo Social de Solidariedade de Barretos, Tiro de Guerra
de Barretos e de 11 influenciadoras digitais da região.
Idealizadoras da ação, a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Barretos, Bruna Chiapetti, e a influenciadora
digital, Renata Bárbara, explica-

ram que o objetivo é arrecadar
alimentos para destinar às famílias que estão em situação de
vulnerabilidade, em decorrência
da crise econômica provocada
pela pandemia do COVID-19.
Os atiradores do TG estão
fazendo a arrecadação dessas
doações nos supermercados
Savegnago (loja da avenida
43), Barretense (lojas 1 e 2),
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JM e Manolo.

COLÔMBIA

Vereadora professora Cristina cobra
solução para pescadores do Rio Grande

Programa
especial da
Festa do Peão de
Barretos vai ao
ar neste sábado
pela EPTV
O programa #BarretosNaEPTV vai ao ar neste sábado, dia 15 de agosto, logo
após o Altas Horas, para todas
as 317 cidades de abrangência da EPTV no interior de São
Paulo e Sul de Minas Gerais. O
especial traz uma edição com
os melhores momentos do
evento de 2019, incluindo os
shows de Simone e Simaria,
Ivete Sangalo, Felipe Araújo,
Gustavo Mioto e Diego & Victor Hugo. A iniciativa também
marca o mês que aconteceria
o evento, adiado para o final
de outubro devido à pandemia. O programa será apresentado por Pedro Leonardo.

“Senac Aventais do
Bem” faz doação
para Hospital de
Amor de Barretos
O projeto “Senac Aventais
do Bem” comemora um balanço positivo: mais de 8 mil
aventais e 500 protetores faciais produzidos por funcionários, docentes, alunos e a comunidade em geral, de forma
voluntária, que foram destinados às instituições de saúde
na capital paulista e no interior
do Estado. O projeto contou,
também, com apoio e atuação
do estilista João Pimenta e sua
equipe de costura. O Hospital de Amor de Barretos, por
exemplo, recebeu mais de mil
aventais de proteção.
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O SEM PARAR VOLTOU!
Segunda a sexta, das 8h às 17h
você pode fazer o seu cadastro
e aproveitar a todas as
comodidades oferecidas!

Devido às apreensões de materiais de trabalho e peixes que seriam comercializados para o sustento de dezenas de famílias neste
período de pandemia, um grupo de pescadores decidiu pedir ajuda
da vereadora professora Cristina. “Aprovamos um requerimento
na Câmara, cobrando uma posição da prefeitura, do senhor prefeito, com relação a este problema, que é grave sim. Por isso, a solução tem que vir com urgência. Uma reunião entre os envolvidos
(prefeitura, polícia ambiental e pescadores) pode trazer uma luz,
uma solução, para que estes trabalhadores não sejam prejudicados”, frisou a vereadora professora Cristina.
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Mais informações:
(17) 3321-5511
Berrantão: Pensando em você sempre!
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Editorial

O povo brasileiro está triste

O empresário J. A. Puppio, diretor presidente da Air Safety e autor do livro “Impossível é o que
não se tentou”, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, com uma leve reflexão sobre o modo de
atuação dos governantes do passado e do presente, para melhorar o futuro do país. Segue.
Vivemos um momento único na história do Brasil. Passamos atualmente por uma crise
sem precedentes. Temos registros dos governos militares
que, na realidade, implementaram um grande crescimento na
economia, onde o povo brasileiro conseguiu crescer, pois o
país conseguiu produzir mais
empregos, mais estradas, mais
indústrias e mais crescimento.
Nos anos 60, ao assumir
o governo do Brasil, Castelo Branco conseguiu acelerar
a economia, realizar alguns
ajustes internos e até mesmo
estabelecer uma reforma tributária, feita realmente por ‘tributaristas’, o que é de grande
importância para esse feito.
Estabeleceu, ainda, imposto sobre valor adquirido (IMI
e ICMS), iniciado com eficiência em 1967.
Cito esse caso como um

exemplo de administração eficaz
e com poder de mudanças significativas. Ou seja, um momento
como este deve ser exaltado. É
preciso o mesmo pulso firme e visão que houve nessa presidência.
Nesse mesmo período, a
indústria pode crescer significativamente, o que é necessário para o Brasil, já que ela
tem poder de empregabilidade
e força no PIB. E, assim como
houve em outros momentos,
incentivar a tecnologia e ciência nacional, pois ao longo de
todos esses anos vem provando seu valor e capacidade de
mudanças positivas, tanto econômica quanto socialmente.
A crise causada pela pandemia mostra a fragilidade que
vive o país e a falta de governança eficaz, já que há meses
não temos ministro da Saúde,
mudanças bruscas ocorrem
e desestabilizam a imagem

do Brasil perante o mercado internacional e, ainda, há
uma “guerrinha” constante de
ideologias, que só atrapalham
a vida do brasileiro e o crescimento econômico.
Basta, então saber, se os
políticos querem o bem da
nação ou apenas proteger suas
idéias totalmente particulares.
Neste momento de crise, só
há espaço para decisões benéficas à população.
Os governos anteriores ao
atual governo deixaram uma
herança maldita que são 18
milhões de desempregados e
39 milhões que não possuem
onde morar, além dos 16 milhões que não possuem água
potável ou luz elétrica.
Mas quando verificamos,
temos 60% do Senado e Câmara Federal que são afiliados
do governo que deixou esta
triste herança, sendo que mui-

tos políticos atualmente fazem
o que podem para não deixar o
governo atual funcionar.
Os exemplos estão nas centenas de desvios e roubos do
dinheiro que o governo federal
libera para os governadores e
prefeitos, que na realidade vai
para o bolso dos ladrões; isto é,
desaparece e os mesmos continuam solicitando cada vez mais.
Assim o país não cresce, o
povo não pode ter a dignidade
de poder viver e deste jeito nunca chegaremos a lugar algum.
Na realidade, nossos políticos antigos necessitam de uma
completa reciclagem neste momento atual, eliminando: a corrupção, os desvios do dinheiro
do povo se renovando por completo, sem “politicagem”, mas
com inteligência, com trabalho
honesto para, assim, podermos
combater as dificuldades que
vierem pela frente.

Opinião

Como fica o estado psicológico do paciente
com testagem positiva para Covid-19

Ao se deparar com um resultado positivo para a COVID-19 é natural que o ser
humano entre em um processo de confusão mental e depressão, motivado pelo medo,
pela insegurança e pela instabilidade, ocasionados por dimensões incertas do vírus.
O que poderá provocar sentimentos e reações que configurem alterações psicológicas que,
se não tratadas desde o início,
certamente, levarão esse indivíduo a desenvolver neuroses e
traumas irreversíveis, agravando seu estado físico e mental.
A grande expectativa para
quem testa positivo é de que
a manifestação da doença
não venha abastada por situações mais graves ou críticas.
Que desperte apenas a forma
branda da doença e, principalmente, que seja descartada
a necessidade de isolamento
em um Centro de Tratamento
Intensivo (CTI) com riscos de
intubação traqueal, seguindo
um tratamento de linha de
frente aplicado nos hospitais.
Além disso, fortalece o
desejo de que expressões habituais mais observadas nos
pacientes positivados, como
o desespero, medo exagerado, transtornos de ansiedade
generalizada e as sensações
de pânico, sejam eliminados e
não entrem em cena.
Porém, a necessidade em

seguir as orientações de isolamento total de parentes e das
pessoas que se ama, provoca o
desafio em tentar manter uma
saúde mental equilibrada, já
que a demanda por um esforço psicológico tende a ser
maior que o esforço físico.
Sabemos que permanecer
isolado dentro de casa não é
muito agradável e tem-se demonstrado como um grande
contratempo para os já diagnosticados com distúrbios de ansiedade ou transtornos de pânico.
E a situação pode se agravar ainda mais ao ser recomendado o isolamento em
unidade hospitalar, pois o paciente, para inibir o lastro de
contaminação, passa a ficar
longe da família, privado de
visitas e fora de seu ambiente
natural. Tendendo a elevar a
tensão e o medo que, consequentemente, irão contribuir
para um diagnóstico de desequilíbrio mental e depressivo.
A testagem positiva também faz com que, por insegurança ou vergonha, alguns
pacientes evitem comunicar o
resultado do exame aos seus
contatos, isolando-se de todos e esquivando-se das manifestações virtuais de vídeos
chamadas ou telefonemas que
ajudam a aproximar os amigos
e a diminuir a solidão, e a sensação de abandono tão devastadores para este momento.
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É primordial manter a calma, controlar a ansiedade e
cuidar da sua saúde mental,
por mais assustador que possa ser descobrir-se infectado
pelo Coronavírus. Tentar ficar
tranquilo será de fundamental importância para enfrentar
a doença e se recuperar, sem
adquirir outros distúrbios ou
neuroses psicológicas.
Não se colocar no papel de
vítima ou alimentar pensamentos negativos que farão com que
a angústia cresça e contribua
para fomentar uma tristeza interior devastadora e fulminante,
também será de suma importância para atravessar esse período.
Lembre-se: a maior barreira
que podemos enfrentar é a de
não acreditarmos que a cura é
possível. Manter os pensamentos
positivos e ter a certeza de que
momentos ruins passam, não se
permitindo dominar-se por sentimentos prejudiciais ao equilíbrio
físico e mental, sem sombra de
dúvidas é a maior prova de autocontrole do indivíduo.
Sendo assim, aproveite a
tecnologia para conectar-se com
amigos e entes queridos. Transborde emoções e não tenha receio de externar o que sente. De
maneira consciente, esvazie-se
das angústias e das incertezas naturais que o isolamento provoca.
Se faz imprescindível refletir positivamente sobre os
momentos já vivenciados, em
que a superação o ajudou a
vencer dificuldades, traumas
e processos difíceis ao longo
de sua jornada.
Ao perceber o quanto amadureceu e cresceu em meio a
situações conflituosas e desafiadoras, ficará mais fácil en-

tender que, fortalecendo sua
mente e alimentando a energia
do enfrentamento, poderá sair
vitorioso do processo traumático em que se encontra.
Por fim, no período da
confirmação da testagem positiva para o COVID-19 e ao
longo do tratamento, cultive
a confiança e desenvolva rotinas que elevem seu bem-estar
e sua autoestima.
Hidrate-se e alimente-se
corretamente, seguindo todas as
recomendações médicas e não
se deixe abater por paranóias e
sentimentos depressivos. Cuide
de seus pensamentos e valorize
suas emoções. Crie uma rotina
própria que propicie sensações
de prazer e tranquilidade.
Além disso, ao perceber a
necessidade, busque ajuda de
um profissional de saúde mental. Muitos estão realizando
atendimentos virtuais que facilitam a condução dos casos.
Assim, você poderá descobrir, mesmo em meio ao caos,
que o autocuidado e o controle emocional são extremamente eficazes na eliminação
de possíveis terrores e traumas mentais, gerados por um
inimigo invisível.
Dra. Andréa Ladislau
Psicanalista e doutora
em Psicanálise

Um passo pra
frente, três para trás

É claro que as crianças
precisam de convívio social, é claro que brincar é
importante, é claro que nosso ambiente de casa jamais
substituirá a escola, é claro
que nosso tempo e paciência
jamais serão os mesmos dos
nossos docentes; porém, precisamos aprender a respeitar
o que é prioridade.
Pois, imaginem crianças
inteligentes, com o convívio
social em dia, com suas vidas
retomando a normalidade e,
repentinamente, tudo retrocede, de forma que tenhamos
que ceifá-los novamente e
retornar ao isolamento social
restrito?
Sim, precisamos avaliar
as necessidades alheias, mas
avaliemos que se nós, adul-

tos, não temos as habilidades
sócioemocionais necessárias
para lidar com isso, quem
dirá nossos pequenos para
viverem em um eterno trampolim social, onde eles não
possuem o menor controle de
suas vidinhas ou da escolha
de com quem podem ou não
conviver?
Agora é hora de reavaliar
se vale mais uns meses de
espera ou a possibilidade de
mais um grande retrocesso,
que pode nos levar novamente ao abismo da incerteza.
Que todos possamos pensar juntos no assunto e que,
no fim do processo, a melhor
decisão prevaleça!
Ellen Moraes Senra
Psicóloga, palestrante, escritora e
professora universitária
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PENSAMENTO DA SEMANA: “É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe.” Epíteto

Antônio Osmar Buzeto marcou mais um ano de vida, no último dia 10, ao
lado de sua esposa Maria (foto) e seu filho Marcos. Em função do isolamento social, seus irmãos e sobrinhos organizaram um vídeo com depoimentos e mensagens de carinho parabenizando-o pela data querida. Foi pura
emoção! Felicidades, saúde e paz! Parabéns!

Dedicado e determinado, esses são alguns adjetivos do
estudante Gabriel Lucas que celebrou seus 15 anos segunda-feira (10). Na data, o que não faltou foram muitas felicitações
e carinho para o corintiano e também goleiro da escola de
futebol BFK, em especial, de seu pai Sérgio de Paulo, de seu
irmão Gustavo e de sua tia Simoni. Parabéns!

A podóloga e nas horas vagas artesã, Priscila Roquetti,
festejou mais um ano de vida segunda-feira (10), e
passou o dia recebendo o carinho do filhão Khaio Henrique,
da mãe Sílvia, do irmão Washington, do marido Paulo Cesar,
de amigos e familiares. Felicidades!

Pedro Nicolas na pescaria e seu primeiro peixe. Na foto ao lado dos pais, Arnaldo Tadeu Campos
e Danilo Auada, ele todo orgulho exibe seu pescado em forma de troféu. Sucesso!

A semana começou com parabéns para Aline Aparecida de
Oliveira Tavora, que brindou mais um aniversário segunda-feira (10), recebendo o carinho do esposo Izary Tavora Neto,
da filhas Valentina e Olivia, familiares e amigos. Felicidades!

O lar do casal Ana Lúcia Alves Ramos e Saulo Figueiredo Martins é só felicidade desde a chegada do filho Davi Saulo Martins
Ramos, que nasceu quarta-feira (12) às 09h17, com 50 cm e 3,200
kg, na Santa Casa de Misericórdia Barretos. Seja bem-vindo!

Priscila Abati, comemorou segunda-feira (10) mais
um aniversário. Ela que é uma pessoa muito família,
passou o dia recebendo o carinho do maridão Maikon Abati,
e as felicitações de seus pais Renato e Elenir, dos irmãos
Renato, Tim e Caio, e de seus amigos. Parabéns!

Amanhã (15) é dia de parabéns para Jéssica Aguiar que brinda
mais um ano de vida. O carinho especial fica por conta do marido William Lizi, dos filhos, Lavínia, Lucas e Laís, dos pais Jaime e
Vilma, das irmãs Jamile e Jarine, e as felicitações dos familiares!
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Mutirão de testes para Covid-19
começou nesta semana em Barretos
Prefeito anunciou que 18 mil testes serão feitos em profissionais
da saúde, da segurança, servidores e trabalhadores do comércio local

Barretos iniciou na últimas
quarta-feira (12), uma testagem em massa para Covid-19,
com a realização de, aproximadamente, 18 mil testes em
40 dias. A ação é uma parceria feita pelo Instituto Butantã,
com o Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Laboratório
Hilab e prefeitura de Barretos.
O mutirão de testes foi
anunciado pelo prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, e pelo
secretário municipal de Saúde,
Alexander Stafy Franco.
Essa testagem em massa, segundo eles, servirá para
um inquérito sorológico, mostrando a porcentagem de pessoas que tiveram contato com
o vírus. Serão testados, prioritariamente, prestadores da
área de saúde pública e privada, profissionais de segurança, comércio e demais funcionários municipais.
De acordo com o secretário de Saúde “trata-se de um
teste rápido para detecção

de anticorpos para o SARS-COV-2. Uma pequena amostra de sangue é retirada por
punção venosa, pela qual é
verificada se a pessoa produziu anticorpos contra o novo
Coronavírus recentemente ou
há mais tempo”, informou.
Os exames serão cadastrados em um aplicativo do Laboratório Hilab e o resultado
disponibilizado em cerca de 30

minutos, com a emissão do laudo. “Se o resultado apontar que
os anticorpos foram produzidos,
o paciente deverá procurar atendimento em qualquer unidade
de saúde da rede municipal de
saúde”, ressaltou Alex Franco.
O prefeito Guilherme Ávila
destacou que “Barretos é uma
das cidades que mais testa no
Estado de São Paulo, seja por
testes rápidos sorológicos ou

Barretos renova frota com sete novos
ônibus para transporte escolar

A prefeitura de Barretos recebeu sete novos ônibus para
renovação da frota utilizada,
exclusivamente, pela Secretaria
Municipal de Educação para
transporte dos alunos. Os ônibus foram adquiridos em parceria com o Estado de São Paulo.
“Os veículos serão utilizados para o transporte de alunos
no translado dentro da zona urbana. Cada ônibus tem capacidade para 59 lugares”, explicou
a secretária municipal de Edu-

cação, Valéria Recco.
O prefeito Guilherme Ávila
agradeceu o empenho do Governo do Estado para conseguir a efetiva compra e entrega
dos ônibus, mesmo com as aulas presenciais suspensas, empenho, segundo o prefeito, do
secretário estadual de Educação, Rossieli Soares; do presidente do FDE, Leandro Damy;
do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de
São Paulo, Marco Vinholi; e

do governador, João Dória.
“A Educação Municipal de
Barretos teve grandes avanços
em nossa gestão, com a melhoria da qualidade de ensino
com o material Anglo, merenda escolar, índices do IDEB,
melhoria de frota, como agora
nesta conquista de sete novos
ônibus, construção e reformas
de unidades escolares e valorização da classe profissional”, lembrou, ainda, o prefeito Guilherme Ávila.

moleculares RT-PCR”.
“Até agora foram mais de
15 mil testes já realizados,
mais os 18 mil desta ação e
a continuidade do programa
que vem rastreando pessoas
com quem os positivos tiveram contato. Chegaremos a
testar mais de 30% da população em breve. Um número
muito acima da maioria das
cidades”, observou o prefeito.

Nova ala da UBS
do Barretos 2 será
entregue neste sábado

O prefeito Guilherme
Ávila e o secretário municipal de Saúde, Alexander Stafy Franco visitaram a UBS
(Unidade Básica de Saúde)
“Médico Loffallah Miziara,
localizada no bairro Zequinha Amêndola – Barretos
Dois, que foi ampliada, ganhando uma nova ala.
“Nossa gestão teve grandes avanços na área de saúde. A ampliação da UBS do
bairro Barretos Dois é uma
grande conquista para a comunidade e vai melhorar
ainda mais a qualidade no
atendimento para todos os
cidadãos desta região”, destacou o prefeito.
A nova ala tem cerca de

260 metros quadrados distribuídos na ampliação da sala
de espera principal, reforma
de dois consultórios odontológicos, uma sala de Raio X
completa com vestiário, câmara escura e hall/acionador;
sala de espera, sala de curativos, sala de diagnósticos, sala
de eletrocardiograma, laboratório, DML, garagem para
ambulâncias do SAMU, dois
sanitários e instalação de um
posto de transformação.
O investimento nas obras
de ampliação da UBS “Lotfallah Miziara” é de R$
580.345,06. As obras serão
entregues oficialmente neste
próximo sábado, 15 de agosto, às 9 horas.

Euripinho pede instalação de grades de proteção
nos arredores do córrego da obra Fundo de Vale
Verificando o perigo e grandes riscos de acidentes, o vereador Olímpio Jorge Naben (Euripinho) solicitou à administração
Municipal para implantar grades de proteção no entorno do
córrego, em toda extensão da
obra Fundo de Vale, que necessitar desse dispositivo.
O vereador apontou, em
especial, o trecho da rua 18,
entre as avenidas 9 e 11, tendo em vista que ali há um parque infantil, o que pode ense-

jar acidentes com as crianças
que brincam no local.
A Fundo de Vale é um
projeto de acesso viário com
obras de contenção de enchentes que abrange uma
grande extensão do município, em razão de tal projeto
fazer parte do anel viário que
tem o objetivo de interligar
toda a cidade, permitindo o
acesso aos bairros.
“Fiz essa solicitação em razão da falta desse dispositivo

de segurança, pois crianças que
brincam pelo local podem vir a
cair no leito do córrego e, para
evitar situações como essa, pedi
a implantação dessas grades de
proteção”, disse Euripinho.

Após diversas denúncias para
fiscalização de descartes irregulares de resíduos nas imediações
dos bairros Zequinha Amêndola, Lêda Amêndola, Dom Bosco,
Jardim dos Coqueiros e Distrito
Industrial II, a prefeitura iniciou
nesta semana a construção de

mais um Ecoponto.
O novo ponto de descarte
fica localizado na confluência
das Avenidas Mário Petroni e
Dr. Guilherme Seraphico de
Assis Carvalho, no bairro Zequinha Amêndola.
O novo equipamento contará com uma área total de
aproximadamente 1.890,00
m², com prazo de finalização
de aproximadamente 30 dias.
O secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente,

Marco Antônio de Carvalho
Ferreira destacou que “os Ecopontos tem dado resultado no
sentido de reaproveitamento
de resíduos e, principalmente,
promovendo o descarte correto. Mas nada adianta sozinho.
É preciso que a população contribua denunciando quem joga
lixo e entulhos em áreas públicas ou terrenos vazios. Precisamos de denúncias concretas
para punir quem desrespeita a
cidade e seus cidadãos”, disse.

Cidade terá novo Ecoponto
no bairro Zequinha Amêndola
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Vereadora professora Cristina cobra
solução para pescadores do Rio Grande

A Polícia Ambiental de
Barretos está em constante
fiscalização com relação aos
pescadores que atuam no Rio
Grande, nas imediações do
município de Colômbia.
Devido às apreensões de
materiais de trabalho e pei-

xes que seriam comercializados para o sustento de
dezenas de famílias neste
período de pandemia, um
grupo de pescadores decidiu pedir ajuda da vereadora
professora Cristina.
O objetivo dos pescadores

é que a professora Cristina,
por meio da Câmara Municipal de Colômbia, intermediasse uma reunião entre o
grupo de pescadores, a vereadora, representantes da
prefeitura e o comando da
Polícia Ambiental.

“Precisamos de uma solução para este problema que
afeta esses trabalhadores e
suas famílias. Estamos em
época de calamidade pública,
em meio a uma pandemia,
onde os trabalhadores que
estão prejudicados, sem tra-

balho, buscam meio diversos
para sua sobrevivência”, justificou a vereadora.
“Aprovamos um requerimento na Câmara, cobrando
uma posição da prefeitura, do
senhor prefeito, com relação
a este problema, que é grave

sim. Por isso, a solução tem
que vir com urgência. Uma
reunião entre os envolvidos
pode trazer uma luz, uma
solução, para que estes trabalhadores não sejam prejudicados”, frisou a vereadora
professora Cristina.

COTIDIANO

Barretos Esporte Clube apresenta Com 41 anos de experiência
parceiro para futebol profissional na bola, Viriato Mendes é o

novo técnico do Barretos

Na última segunda-feira
(10), a diretoria do Barretos
Esporte Clube apresentou o
gestor Alex Moreti de Castro,
da empresa Player Gestão Esportiva, como o novo parceiro
do clube para a gestão do futebol profissional.
Com um contrato de dois
anos, a empresa gerenciará
todo o departamento de futebol profissional do clube. A
empresa também será responsável pela categoria de base.
“Viemos somar para levar
o Barretos para um cenário
de destaque. Faremos a gestão total do clube em parceria
com a diretoria para reestrutu-

rar todos os setores, começando pelo marketing esportivo
no qual foi contratada uma
empresa que trará patrocinadores”, explicou Alex Moreti.
A parceria também envolve
uma assessoria jurídica especializada em causas esportivas que
auxiliará o Barretos EC nos processos trabalhistas. “Os atletas
que jogaram na atual temporada
e que ingressaram com ação judicial trabalhista não serão esquecidos”, frisou o gestor.
A Player Gestão Esportiva
trabalhará para que o Barretos
Esporte Clube se torne um negócio viável, frisando que os
patrocinadores sentirão orgu-

lho pelo benefício do retorno.
Alex Moreti disse, ainda,
que sua empresa está trazendo o departamento de futebol qualificado e montando o
elenco com recursos próprios.
APRESENTAÇÃO
DOS ATLETAS
O gerente de futebol, Renan Batista, revelou que 14
atletas já se encontram na cidade do total de 25 que serão
contratados. “O clube vai fazer os esforços para buscar a
classificação para Série A2 e
estará disputando a Copa Paulista e Campeonato Sub-20
neste ano”, destacou Batista.
(Foto: Jânio Munhoz)

Barretos EC faz testagem de
atletas para retomar atividades
O Barretos EC iniciou nesta
quinta-feira (13) a retomada das
atividades presenciais seguindo
cronograma da FPF (Federação
Paulista de Futebol).
Os atletas passaram por exames clínicos, físicos e fisiológicos
durante todo o dia. Todos tam-

bém realizam testes de Covid-19,
junto com membros da comissão
técnica. Os exames PCR serão
realizados pelo Hospital Albert
Einstein em convênio com a FPF.
A previsão é que os resultados dos testes fiquem prontos
até o final da semana e, logo

em seguida, os contratos sejam
assinados com os atletas.
A partir da próxima segunda-feira (17), os clubes
da Série A3 podem iniciar os
treinos presenciais. A previsão é que o campeonato seja
retomado em 20 de setembro.

Com experiência de sobra,
o técnico José Viriato Mendes
Neto, 58 anos, é o homem “do
mundo do futebol”, escolhido
para comandar o Barretos Esporte Clube no Campeonato
Paulista da Série A3.
Natural de Bebedouro, Viriato Mendes começou debai-

xo das traves. Foi
goleiro profissional com passagens
pelo Santo André,
pelo antigo Saad,
São José Esporte Clube, Grêmio
Esportivo de São
José dos Campos e
Pirassununguense.
Após pendurar
as luvas, aos 31
anos, Viriato iniciou o desafio de
preparador de goleiros, em 1993.
Mas o desejo principal era virar treinador e se preparou para isso.
De 1994 a 2000 fez curso
no Sindicato dos Treinadores
Profissional de Futebol do
Estado de São Paulo, além de
participar de clínicas e palestras sobre futebol no Instituto
Wanderlei Luxemburgo.
Na parte prática, o co-

mandante do BEC fez estágios com grandes treinadores, como Vanderlei
Luxemburgo, em 1993 no
Palmeiras; Mário Sérgio
Pontes de Paula, em 1995 no
Corinthians; e Jair Picerni,
no São Caetano em 2000.
Na época de preparador
de goleiros, trabalhou com os
técnicos João Roberto Basílio, José Duarte, José Fernando Pollozi, Sérgio Ramirez,
Hélio dos Anjos e Tatá.
José Viriato se considera
um treinador paciente, mas
rigoroso quando é necessário.
Como técnico, seu primeiro clube foi o Limoeirense,
do Pernambuco, em 1999.
Dirigiu ainda o Bandeirantes
de Birigui, Rio Verde/Goiás,
Lemense, Santo André, XV
de Caraguatatuba, América
de Propriá/Sergipe, Olímpico,
América do Rio de Janeiro,
Cabofriense, Fraiburgo/Santa
Catarina e o Maurinense.
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“Barretos que Alimenta” é nova campanha do
Fundo Social de Solidariedade de Barretos
Começou nesta semana, a campanha “Barretos que alimenta”, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Barretos, presidido por Bruna Chiapetti, em parceria com o Tiro de Guerra de Barretos e de 11 influenciadoras
digitais da região. Idealizadoras da ação, a presidente do FSS, Bruna Chiapetti,
e a influenciadora digital, Renata Bárbara, explicaram que o objetivo é arrecadar
alimentos para destinar às famílias que estão em situação de vulnerabilidade, em
decorrência da crise econômica provocada pela pandemia do COVID-19. Os
atiradores do Tiro de Guerra de Barretos estão fazendo a arrecadação dessas
doações nos supermercados Savegnago (loja da avenida 43), Barretense (lojas 1 e 2), JM e Manolo. Para ajudar, basta entregar a doação de alimentos,
produtos de limpeza e higiene pessoal em um destes pontos de coleta. “Nossa
meta é chegar em uma tonelada de alimentos e, para isto, é preciso do engajamento de toda a população. Uma pequena doação individual fará uma grande
diferença na vida destas famílias”, destacou Bruna Chiapetti. O convite feito
às influenciadoras com forte presença nas redes sociais foi feito pela, também, influenciadora digital, Renata Bárbara (@renatabarbarabtos), pois ela
identificou o voluntariado digital como uma das mais eficientes ferramentas
de comunicação da atualidade. Estão participando ativamente da campanha
as influenciadoras: Paula Pignanelli (@paulapignanelli), dra. Cristina Monteiro de Barros (@crismonteirodebarros), Drieli Cassilhas (@drielimodas),
Carol Domarascki (@caroldomarascki), Allana Seleguini (@allanaseleguini), Camila Tavares (@camilatavares), Camila Barone (@cabaroneoficial),
Jéssica Oliveira (@jessica_oliveira21), Flávia de Oliveira Bernardi (@flavia.
oliveira.bernardi) e Luciana Cirino Vieira (@luhcirino), além da própria presidente do Fundo Social de Solidariedade (@brunaeliaschiapetti). A campanha segue até o dia 24 agosto, véspera do aniversário de Barretos.

Além de encolher,
mercado de trabalho
perde R$ 12 bilhões de
renda em um trimestre
Em um ano, são quase 10 milhões de
pessoas a menos na força de trabalho,
mostra a Pnad Contínua, do IBGE.
Desempregados somam mais de 12 milhões

Construtora anuncia lançamento do
“Vida Nova Pacaembu 4” em parceria
com Caixa e prefeitura de Barretos
Depois do sucesso do Vida Nova Pacaembu 3, empresa volta a investir na cidade com empreendimento que terá 541 casas

A Pacaembu Construtora
lança mais um bairro planejado em Barretos nesta sexta-feira (14). O Vida Nova Pacaembu 4 terá 541 moradias
de interesse social para quem
quer sair do aluguel e viver
em um bairro totalmente planejado, com infraestrutura
completa e em pleno desenvolvimento.
O anúncio será feito na pre-

feitura de Barretos, parceira da
construtora juntamente com a
Caixa Econômica Federal.
“Já entregamos mais de
três mil casas antes do prazo
em Barretos, em empreendimentos que hoje são pólos de
desenvolvimento da cidade. A
população que já conhece bem
a qualidade do nosso produto
tem agora uma nova chance
de conquistar a tão sonhada

casa própria”, destaca Fred
Escobar, diretor comercial da
Pacaembu Construtora.
O bairro planejado será construído próximo ao “Vida Nova
Barretos 1 e 2”, em continuidade ao “Vida Nova Pacaembu 3”,
que já está em obras.
Seguindo o padrão de moradia da Pacaembu os imóveis, com laje e piso cerâmico
em todos os ambientes, terão
sala de jantar e estar integradas, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de serviço coberta.
Uma das principais vantagens para o morador são os
terrenos, que possibilitam ampliações futuras. O bairro terá
infraestrutura completa, com
água, esgoto, iluminação, asfalto de qualidade e sinalização
viária, além de acessibilidade.
A mobilidade urbana é facilitada por amplas avenidas
de acesso que permitem deslocamento rápido até outros

pontos da cidade, como shopping e faculdade.
O bairro contará ainda com
áreas de lazer, como playground, e reservas verdes, que
garantem mais qualidade de
vida. Outro diferencial são os
lotes comerciais.
“Em Barretos, observamos
que o comércio no bairro vem
ganhando força desde a entrega dos primeiros empreendimentos, oferecendo vários
serviços aos atuais e futuros
moradores”, completa Fred
Escobar.
O investimento da construtora no “Vida Nova Pacaembu
4” será de R$ 66,5 milhões,
movimentando a economia
local. A construção deve gerar
mais de 1.200 empregos, entre diretos e indiretos.
O empreendimento fica
na Avenida Mauro Benedicto
Menezes, s/n, na zona norte da
cidade, com acesso pela Avenida Irlandino Neto Sandoval.

IRCAD Barretos realiza
série de webinars sobre vias aéreas

Após o sucesso da primeira série de vídeo-aulas gravada sobre Ventilação Mecânica
e Interação Cardiopulmonar,

realizada gratuitamente em
junho e exibidas via facebook
e youtube, com mais de 10
mil visualizações, o IRCAD

América Latina, filial do
Hospital de Amor de Barretos, iniciou nesta quinta-feira
(13), uma nova série com sete

vídeos aulas, também gratuitas, sobre temas relacionados
às vias aéreas.
Intitulado “Vias Aéreas de
A a Z”, o curso conta com 12
docentes renomados no Brasil
e exterior.
PROGRAMAÇÃO
“Guidelines no Manejo
de via-aérea” (com Maurício
Amaral) e “Identificando o
paciente com via aérea difícil” (com Daniel Perin) serão
exibidas no próximo dia 18.
“US Pulmonar – Fast track”
(com Luciana Sanches) e “US
– Via aérea” (com Talison Pereira) serão exibidas no dia 20
e “Manejo da Ventilação Mecânica no paciente obeso no
Centro Cirúrgico”, com Luiz
Fernando dos Reis Falcão, será
exibida no dia 25 de agosto.
Uma live com programação especial encerra a série no
dia 27 de agosto.

A edição mais recente da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, do IBGE, mostrou,
mais que aumento da taxa de
desemprego, uma saída dramática de pessoas da força de
trabalho brasileira.
No trimestre encerrado em
junho, havia quase 10 milhões
a menos entre os ocupados.
Eles somavam 83,347 milhões, ante 93,342 milhões em
igual período do ano passado.
A força de trabalho (96,138
milhões) caiu praticamente na
mesma proporção, enquanto
os desempregados somam
12,791 milhões.
O encolhimento mostra
outra face negativa da crise e
com efeitos para toda a economia. Com tanta gente fora
do mercado, a renda do trabalho também cai.
A massa de rendimentos,
que em junho de 2019 atingia
R$ 212,911 bilhões, agora é
de R$ 203,519 bilhões. Quase
R$ 9,4 bilhões a menos. Essa
retração se concentrou no
segundo trimestre deste ano,
que perdeu R$ 12 bilhões em
relação ao primeiro.
Individualmente, a renda
do trabalho não teve tanta
variação na Pnad Contínua.
Estimado em R$ 2.500, o
rendimento médio até cresceu, tanto em relação ao
primeiro trimestre deste ano

como na comparação com
o segundo trimestre do ano
passado. O que indica que as
vagas fechadas foram as de
menor remuneração.
CONSUMO CAI
E PUXA O PIB
A queda na renda já pôde
se observar no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro
trimestre, embora ainda sem
todo o impacto da pandemia.
Em relação ao último período de 2019, o consumo das
famílias (R$ 1,2 trilhão) caiu
2%. Na comparação com os
três primeiros meses do ano
passado, queda de 0,7%.
“Esse resultado pode ser
explicado pela pandemia
aliada ao distanciamento
social que afetou negativamente o mercado de trabalho, prejudicando a demanda, além dos efeitos sobre a
oferta”, diz o IBGE. O PIB
do segundo trimestre será divulgado em 1º de setembro.
O Brasil é um país de salários baixos e com disparidades na renda. Uma população
com maior poder aquisitivo
significaria mais potencial de
consumo de produtos e serviços. No ano passado, a renda
média domiciliar per capita
ficou estagnada em R$ 1.439,
de acordo com o IBGE. Variou de R$ 636 (Maranhão) a
R$ 2.686 (Distrito Federal).
(Fonte: RBA)

FGTS vai distribuir
R$ 7,5 bilhões
para trabalhadores a
partir de 31 de agosto

O Conselho Curador do
Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) aprovou a
distribuição de R$ 7,5 bilhões
aos trabalhadores. Os pagamentos para as pessoas que
contribuem como fundo começam já no próximo dia 31 de
agosto. O valor a ser distribuído
corresponde a 66,22% do lucro
do FGTS no ano passado, que
chegou a R$ 11,3 bilhões.
O FGTS rende 3% ano, de
acordo com a lei. Com a distribuição dos lucros, o rendimento em relação a 2019 vai
ser de 4,9%. Essa diferença é

a que vai incidir sobre o dinheiro que o trabalhador tinha no fundo até o dia 31 de
dezembro. Ou seja, para cada
R$ 100 que tinha no FGTS, o
cidadão vai receber R$ 1,90.
De acordo com a Caixa
Econômica Federal, 167 milhões de contas ativas e inativas vão receber a distribuição
do lucro do FGTS. O órgão
afirmou que o valor médio distribuído por conta vai ser de R$
45. Cada trabalhador vai poder
consultar o saldo no aplicativo
APP FGTS, no site ou pelo internet banking da Caixa.
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Entidades recebem a doação de hortaliças e verduras
através do Fundo Social de Solidariedade de Barretos
Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Social de Solidariedade de Barretos, presidido
por Bruna Chiapetti, realizou a
doação de verduras e hortaliças
a entidades da cidade na última
quarta-feira (12).
Ao todo foram distribuídos
140 pés de alface, 12 quilos de
cenoura, 60 pés de couve, 60 pés
de salsinha, 60 pés de cebolinha,
frutos da produção da Horta Municipal instalada na Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.
Os alimentos foram divididos entre as entidades Casa
Vovô Antônio, Fundação Padre Gabriel e Casa Transitória
André Luiz.
A presidente do FSS disse que esta foi a primeira de

muitas doações a serem feitas
através desta parceria.
“Sabemos da necessidade
das entidades e da sua luta em
manter o trabalho oferecido
aos assistidos, e com a pandemia, isso se agravou. Por
isso, as doações serão feitas
rotineiramente sempre que
tivermos uma quantidade expressiva destes alimentos”,
explicou a presidente do FSS.
As hortaliças e verduras são
produzidas de forma orgânica na
Fazenda Municipal. O secretário
municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, Marco Antônio de
Carvalho Ferreira, explica que o
cultivo destes alimentos é acompanhado pela equipe da secretaria sob a coordenação do agrônomo municipal, Luís Eduardo.

“SUS vai adotar
vacina para a Covid-19 que
estiver pronta primeiro”,
segundo Ministério da Saúde

“Senac Aventais do Bem” juntou cerca
de 400 voluntários para confeccionar mais
de 9 mil itens de proteção para hospitais
O projeto também contou com apoio do estilista João Pimenta na produção de mais de 8 mil aventais
e dos docentes na impressão de 500 máscaras de proteção para hospitais e profissionais da saúde

O Ministério da Saúde
confirmou que tem interesse
em adquirir a primeira vacina contra a Covid-19 que ficar disponível para atender à
população, desde que tenha a
eficácia comprovada.
Mas, de acordo com o Hélio Angotti Neto, secretário de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, existem
pontos importantes para se observar em relação a uma vacina para combater essa doença.
“Primeiro, o elemento da
eficácia, se ela é capaz de gerar
resposta imune ou não. Um segundo elemento muito importante é se quem produz a vacina
tem capacidade produtiva de
ofertar um número adequado
de imunizantes que corresponda à expectativa do Brasil. O
que é importante, é preciso deixar bem claro, é salvar o maior
número de vidas o quanto antes”, explicou Angotti.
Por enquanto, a negociação
mais avançada é em relação
à vacina de Oxford, mas que
ainda não está liberada para
testes na população, apesar de
ser uma das mais avançadas
em termos de estudo. Por isso,
atualmente há uma parceria
para encomenda tecnológica dessa vacina, em conjunto
com Biomanguinhos, para que
o Brasil a produza.
De acordo com essa enco-

menda tecnológica, o primeiro
lote dessa vacina deve estar
disponível a partir de dezembro deste ano, com mais de 15
milhões de doses, e outro lote
a partir de janeiro de 2021,
com outros 15 milhões de doses. Além disso, o Ministério
da Saúde está na tratativa de
um contrato para receber mais
70 milhões de doses da vacina.
Assim que a vacina estiver
disponível, será enviada aos
estados, que por sua vez enviarão aos municípios. O valor
estimado para a vacina é custo
de produção por dose, que está
em torno de US$ 2,50 (dois
dólares e meio). Mas para a
população brasileira será ofertada gratuitamente pelo SUS.
Apesar da boa notícia, o
secretário de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros,
afirma que ainda é cedo para
especular qual grupo da população vai ser vacinado contra
o coronavírus.
Até na última quarta-feira
(12), o Ministério da Saúde registrou 3.164.785 casos de pessoas com Covid-19 em todo o
país. O número de pessoas recuperadas era de 2.309.477, o que
representa 73% deste total. Enquanto isso, o número de mortes chegou a 104.201 nesta data.
Esses são dados baseados nas
informações enviadas por estados e municípios ao ministério.

O projeto “Senac Aventais
do Bem” comemora um balanço positivo: mais de 8 mil aventais e 500 protetores faciais
produzidos por funcionários,
docentes, alunos e a comunidade em geral, de forma voluntária, que foram destinados às
instituições de saúde na capital
paulista e no interior do Estado.
O projeto contou, também, com apoio e atuação do
estilista João Pimenta e sua
equipe de costura, que colaboraram com a confecção dos
aventais e com o trabalho de
acabamento dos kits.
“Foi bastante gratificante
participar do Senac Aventais
do Bem pela relevância da

iniciativa, a partir da perspectiva social da moda, que olha
para as necessidades do outro”, destacou o estilista.
Em pouco mais de um
mês, aproximadamente 400
voluntários dedicaram-se à
confecção dos materiais, que
foram destinados a serviços

de saúde que estão à frente
no tratamento da Covid-19 no
Estado de São Paulo. O Hospital de Amor de Barretos, por
exemplo, recebeu mais de mil
aventais de proteção.
“Nosso objetivo era ajudar a
suprir os estoques dos hospitais
com a doação de equipamen-

tos e insumos essenciais para
apoiar profissionais da área da
saúde no tratamento da doença.
É um momento em que iniciativas empresariais fazem diferença na preservação de vidas”,
afirmou Melina Garcia Cunha
Sanjar, Gerente de Desenvolvimento do Senac São Paulo.

Programa do Sebrae-SP e fintechs libera dinheiro
em até sete dias e tem carência de seis meses
Empreendedor pode solicitar crédito com taxas de juros de zero a 0,7% ao mês

Microempreendedores Individuais (MEIs), produtores
rurais e microempresas do Estado de São Paulo podem participar do Programa de Crédi-

to Retomada, uma iniciativa
do Sebrae-SP com as fintechs
BizCapital e Nexoos.
O programa oferece taxas de
juros de zero a 0,7% ao mês, ca-

rência de seis meses, prazos de
pagamento de até quatro anos e
empréstimos de até R$ 60 mil.
Lançado para ajudar o pequeno empreendedor na superação dos impactos causados pela crise da Covid-19, o
programa prevê o desembolso
de R$ 50 milhões na primeira
fase. Só no mês de julho, mais
de 550 empreendedores tiveram cerca de R$ 10 milhões
em créditos concedidos.
As condições variam de
acordo com o porte da empresa. Os MEIs e produtores

rurais terão acesso de até R$
20 mil, com juro zero. Já as
microempresas terão um limite de até R$ 60 mil com taxas
de 0,35% a 0,7% ao mês.
O valor pode ser usado
para capital de giro, folha de
pagamento, quitação de contas e dívidas da empresa, ou
ainda compra de equipamentos e investimento em marketing, por exemplo. Todo o
processo é feito online, sem a
exigência de bens ou imóveis
como garantias, por meio do
creditoretomada.com.br.
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