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A VIDA COMO ELA ERA - “Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, faz um
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EDITORIAL - Leia na página 2

Ano VIII - Edição nº 460 - Ditribuição Gratuita

COLUNA PITA FOGO

Política, opinião e muita informação
Página 4

Bairro Vida Nova ganhará escola estadual em
tempo integral com capacidade para 1.200 alunos
A prefeita Paula Lemos entregou na tarde desta quinta-feira, dia 25, o documento de
posse de uma área de 7 mil m²
no Conjunto Habitacional Vida
Nova I ao secretário de Estado
da Educação, Rossieli Soares.
No local será construída uma escola estadual de tempo integral.
Ao receber a documentação, o
secretário deu detalhes do projeto. Com investimento de R$ 11
milhões, será uma escola para
atender até 1.200 alunos do Ensino Médio e do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental e contará
com estrutura moderna, quadra
poliesportiva e todas as salas climatizadas. A prefeita Paula Lemos afirmou estar muito feliz ao
dar essa notícia porque sabe que
muitos estudantes do Vida Nova
precisam se deslocar para outros
bairros. “Queremos que nossos
jovens permaneçam na escola
e nada melhor do que ter a escola por perto. Entregamos uma
Cemei e estamos construindo
também uma escola municipal
do 1º ao 5º ano. Ou seja, o bairro
passará a ser atendido da creche
ao Ensino Médio”, comentou.
Paula Lemos também agradeceu a todos que colaboraram
com esse projeto. “Quero agradecer o Paulo Correa e os vereadores que aprovaram o projeto
de doação e também o apoio
do vice-governador, Rodrigo
Garcia, dos deputados Geninho
Zuliani e André do Prado. A demanda aqui neste bairro existe e
só com a força de um time é que
conseguimos trazer essa grande
conquista para nossa cidade”,
frisou. “Em 2018 Barretos tinha
6 escolas e agora passará a ter 26
em tempo integral. E pretendemos avançar ainda mais”, pontuou Rossieli, destacando outros
investimentos em climatização
nas demais escolas também.

Live do cantor Daniel
em prol do Hospital
de Amor de Barretos
é nesta sexta-feira
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Sindicato dos Servidores
municipais suspendeu eleições
Processo eleitoral está sendo analisado pela justiça

Campanha “Fique Sabendo” oferece testes rápidos
de HIV/AIDS a partir do dia 1º de dezembro
A partir da próxima quarta-feira, 1º de dezembro,
considerado o Dia Mundial
da Luta contra a AIDS, a
equipe do Programa Municipal de IST/HIV/AIDS estará
em um trailer na Praça Francisco Barreto, no centro,
realizando testagem rápida
e gratuita para Sífilis e HIV.
De segunda a sexta, a ação
acontece entre 17h30 e 22 horas
e no sábado, entre 9 e 13 horas.
Será preciso apresentar um documento com foto e o cartão
SUS para realizar o exame.

“Foi um horário pensado
para chegar tanto nos consumidores do comércio da
região central como também
nos próprios comerciantes e
funcionários”, explica Cecília
de Assis Marques dos Reis,
coordenadora do programa.
Além da testagem, a Campanha Fique Sabendo tem
como objetivo alertar a população sobre os cuidados e prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
e orientar sobre os sintomas,
a forma de contágio e a medi-

cação gratuita disponibilizada
na rede pública. Também haverá distribuição de preservativos masculinos e femininos.
“Quando avaliamos os casos novos de HIV/AIDS e Sífilis na nossa cidade, percebemos
que as pessoas, em especial as
mais jovens, estão deixando de
se prevenir. O uso de preservativos é fundamental para evitar
essa contaminação, mas temos
visto muitos relatos de pessoas
que não se preveniram e contraíram essas doenças”, comenta a coordenadora do programa.

7ª Subseção da OAB Barretos
e região elege nova diretoria
O presidente da 7ª Subseção
da Ordem dos Advogados do
Brasil de Barretos, Dr. Belisário
Rosa Leite Neto, acompanhou
nesta quinta-feira (25) entre 9 e
17 horas, as eleições para a escolha da nova diretoria da 7ª Subseção da OAB Barretos e região
e para a seccional de São Paulo.
Em Barretos, a advogada
dra. Arany Maria Scarpellini
Priolli L`apiccirella foi candidata única à presidência, enquanto
que os advogados Fabiano Reis
Carvalho e Letícia Catani Ferreira concorreram ao conselho
estadual por duas chapas.
“Com esta eleição, vamos
buscar a prática de diversas

ações para unir a classe, já
que estivemos muito ausentes um do outro e da própria
Ordem durante o período da
pandemia”, disse a advogada
dra. Arany Scarpellini Priolli

L`apiccirella durante a votação.
A votação ocorreu nas dependências da Casa do Advogado, recebendo os profissionais da advocacia de Barretos,
Colina e Jaborandi.

Na última terça-feira (23),
o presidente da Comissão
Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos, Luiz Carlos
Diniz Buch, acompanhado do
advogado João Paulo de Lima,
confirmaram que as eleições
agendadas para a última quarta-feira (24), não ocorreriam e estão temporariamente suspensas,
aguardando decisão da Justiça.
Por meio da comarca de
Barretos, a Justiça solicitou
documentação da Comissão
Eleitoral, sobre a chapa 1,
que tem como candidato o
atual presidente João Roberto

dos Santos, “João Mulata”.
Segundo o presidente da
comissão, Luiz Buch, as informações solicitadas pelo juiz
serão encaminhadas dentro
do prazo que terminou nesta
quinta-feira, dia 25. “Como
não há tempo hábil para as
eleições do sindicato, até que
seja informado o juiz e ele
tome as decisões para marcar
nova data, o processo eleitoral
fica suspenso”, afirmou Buch.
O mandato do atual presidente, João Roberto dos
Santos, termina no dia 31 de
dezembro.

Vacina da Covid está sendo
aplicada nas UBS`s e calçadão
A vacinação contra a Covid-19 prossegue até neste
sábado (27), às 13 horas, no
calçadão da rua 20, no centro.
Nesse ponto, as equipes da secretaria municipal de Saúde
aplicam os imunizantes entre
8 e 16 horas nesta sexta (26).
Outra opção de vacinação são
as Unidades Básicas de Saúde,
que estão aplicando vacinas
até nesta sexta (26), das 8 às
13 horas e das 14 às 16 horas.
A vacina está sendo aplicada
para pessoas com idade acima
de 12 anos e para aplicação da
3ª dose para quem recebeu há
pelo menos 5 meses.

Vereadores de
Colina pedem
providências
contra aumento
de furtos
Página 5
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A vida como ela era

Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, faz um apanhado
de consciência sobre estes quase dois anos de pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Segue.

Concordem uns, discordem
outros, o fato é que a vida social e as atividades produtivas
voltam a ser quase iguais ao
que eram antes da pandemia.
No próximo mês, a pandemia, que tem como origem a
cidade de Wuhan, província de
Hubei, na China, completa dois
anos de vida.
Explicando a expressão
“quase iguais”, valho-me do filósofo Heráclito de Éfeso, que
ensinava: “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio,
pois quando nele se entra novamente, não se encontram as
mesmas águas, e o próprio ser
já se modificou”. Para milhares de pessoas, a vida fez uma
curva. Perderam e muito, mas
algum ganho ocorreu.
O planeta abriga contingentes humanos feridos e amargurados com a perda de amigos e
parentes, sendo raro encontrar
alguém que tenha passado ao
largo da devastação, sem casos
para contar.
Um morreu aqui, outro ali,
alguns sofreram muito nas
UTIs e as narrativas se locupletam de relatos doloridos. O planeta terra continua azul e com
correntes de nuvens sobrevoando os continentes, mas, sob seu

solo, milhões foram empurrados para seu eterno habitat.
A dor traz a tristeza e esta
vem acompanhada de fartas
doses de angústia, desencanto e
desespero, que afligem milhões
de seres vulneráveis, principalmente as massas que perderam seus empregos, caindo nas
bordas do desemprego, sem os
estoques mensais que subsidiavam sua existência.
Os coitados entram em um
novo modo de vida, com um
olho aqui, outro ali, procurando um jeito de se acomodar aos
tempos de penúria que pontuam por todos os lados.
No Brasil, os dados apontam
um índice de 15% de desemprego, abrigando 14,8 milhões de
pessoas sem ocupação, um número que se torna muito maior
se observarmos outras variantes,
como quebra e diminuição de
salários, redução significativa
de serviços, recomposição de
formas de trabalho etc.
Os impactos são de monta,
bastando olharmos para crianças e adolescentes que deixaram
de ir à escola, um dano incontável que se projeta no atraso educacional de uma geração. Quase
dois anos sem escola ou amparados em ferramentas virtuais

que não substituem a presença
física em sala de aula, esse grupamento sofrerá abalos em suas
carreiras profissionais.
Imaginem o que isso significa em termos de impacto
sobre a evolução educacional
e tecnológica do planeta. Um
gigantesco buraco. Um atraso
na vida civilizatória.
Para não ficarmos apenas na
esfera dos males, podemos inferir que a pandemia trouxe em
seu bojo um conjunto de valores até então desprestigiados.
A paciência para suportar as
perdas, mostrando que não somos
imunes a vírus e bactérias. O domínio do conhecimento nas ciências biológicas com a avalanche
de vacinas em processamento em
centenas de laboratórios.
O diálogo mais aberto e sincero entre as Nações, apesar
dos conflitos iniciais travados
pelas potências sobre a origem
da pandemia.
A solidariedade que joga
sua mão para acolher grupos
sofridos, principalmente junto
às populações do continente
africano. A revisão positiva da
maneira de viver, que baixa sobre a consciência de indivíduos
sem nenhuma preocupação
com o amanhã.

Infelizmente, não são poucos aqueles que vivem no esbanjamento, deixando de olhar
para os infortunados, preocupados tão somente com o acúmulo de riquezas.
Governantes há, que brincam
com o sofrimento, negando a eficácia da vacina ou desprezando
as recomendações da ciência.
Muitos dos nossos representantes, que estarão humildemente
pedindo votos no palanque de
2022, hoje se esforçam para expandir recursos e aumentar seus
feudos, sob a suspeita de que
parte das verbas jamais chegará
ao destino por eles apontado. São
pessoas medíocres.
José Ingenieros, pensador argentino, diz em O Homem Medíocre: “Os servis e medíocres
se alardeiam de honestos, como
se alguma vez a incapacidade do
mal pudesse ser confundida com
virtude...os medíocres preferem
a maledicência surda à calúnia
violenta, de modo que praticar a
infâmia escondida e sutil é menos arriscado e, portanto, mais
condizente com sua condição de
moradores do limbo que sobra
entre o superior e o inferior, mais
especificamente nas margens da
comprida avenida espremida entre o mediano e o médio.”

Opinião

Dois anos da reforma da Previdência: os
reflexos na aposentadoria especial do INSS
A aposentadoria especial foi
o benefício mais prejudicado
com a reforma da Previdência
de 2019, que comemora dois
anos neste mês de novembro.
Tivemos diversas regras que endureceram a concessão dos benefícios e prejudicaram o cálculo, mas a especial foi a mudança
legislativa mais assustadora.
A aposentadoria especial é
uma proteção social para o trabalhador que expõe diariamente
a sua saúde em risco. Tem direito
a aposentadoria especial o segurado que trabalha, como exemplo, exposto ao frio, calor, ruído,
agentes biológicos (como os vírus), eletricidade, dentre outros.
Pelas novas regras, os trabalhadores que entraram jovens
nesses serviços especiais terão
que contribuir por até uma década a mais.
Antes de 13 de novembro
de 2019, o segurado que trabalhou por 15, 20 ou 25 anos em
condições especiais poderia se
aposentar, independente da sua
idade. Estes anos variavam de
acordo com a exposição e atividade que exercia.
A reforma da Previdência
foi draconiana para o segurado
especial e deixou a aposentadoria mais difícil, porque agora
é preciso cumprir uma idade
mínima. Já imaginou, além de
trabalhar por 25 anos exposto
a ruído, ter que cumprir uma
idade mínima? Isso vai tornar
a saúde do trabalhador ainda
mais debilitada em sua velhice.
Além disso, o valor da aposentadoria também foi reduzido, a depender da situação do
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trabalhador.
No total, existem três categorias de atividades, conforme
o grau de exposição. Entre elas,
cada uma exige um tempo de
contribuição mínimo, que, neste caso, não foi alterado pela
reforma da Previdência.
São eles:
- Atividade de risco baixo:
25 anos de contribuição exposto a atividade prejudicial;
- Atividade de risco médio:
20 anos de contribuição exposto a atividade prejudicial;
- Atividade de risco alto: 15
anos de contribuição exposto a
atividade prejudicial.
A reforma da Previdência estabeleceu uma idade mínima de
60 anos para o segurado especial
do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) de risco baixo,
58 anos para o de risco médio e
55 anos para o de risco alto.
Dessa forma, um metalúrgico exposto ao ruído (risco baixo), por exemplo, que começou
a trabalhar com 20 anos de idade, poderia se aposentar antes
da reforma, com 45 anos de
idade, uma vez que completou
25 anos de atividade especial.
Agora, com a reforma da Previdência, precisará ter pelo menos 60 anos de idade. Logo, seriam necessários mais 15 anos
de contribuição para ter direito
à aposentadoria especial.
Para o segurado especial, a
nova redação lhe garante apenas uma regra de transição. O
texto criou um sistema de pontos – equivalente à soma do
tempo de contribuição com a
idade do trabalhador – segundo
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o grau de periculosidade.
O segurado pode se aposentar ao alcançar 86 pontos, caso
seja atividade especial de risco
baixo; 76 pontos, se risco médio
e; 66 pontos, se risco alto. Nas
três situações, é exigido tempo
de contribuição mínimo de 25,
20 e 15 anos respectivamente.
Desta forma, um trabalhador
de 54 anos de idade que contribuiu por 36 anos não precisará esperar chegar aos 60 anos de idade
para se aposentar, como pede o
texto da nova Previdência.
Entretanto, um segurado
especial, metalúrgico (como
exemplo) que tem 50 anos de
idade e trabalhou por 30 anos
em atividade de risco não consegue se aposentar.
A reforma da Previdência mudou o cálculo do valor do benefício a ser pago ao segurado especial. Sendo assim, trabalhadores
que se aposentarem próximo ao
tempo mínimo de contribuição
terão uma aposentadoria menor.
Antes de novembro de
2019, o valor do benefício da
aposentadoria especial consistia em 100% (não era aplicado
qualquer redutor, como o fator
previdenciário) da média dos
80% maiores salários do contribuinte recebidos após 1994.
Ele era integral, sem redutor.
Com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial do
INSS passa a ter um novo formato de cálculo. O valor do benefício equivale a 60% da média de
todos os salários, mais 2 pontos
percentuais a cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos de

contribuição para mulheres.
A regra vale para os graus baixo e médio de periculosidade. Por
sua vez, no caso dos trabalhadores que atuam em atividade de risco alto, é acrescido 2 pontos percentuais a cada ano que exceder
15 anos de tempo de contribuição.
Importante destacar que, caso
o trabalhador tenha cumprido os
requisitos antes de 13 de novembro de 2019, e não pediu até hoje
a sua aposentadoria, ele poderá utilizar as regras anteriores à
reforma. É um direito adquirido
do trabalhador, mesmo que não
tenha exercido este direito.
E muitos trabalhadores não
sabem que poderiam pedir a
aposentadoria por tempo de contribuição utilizando período especial, e este benefício pode ser
concedido pela regra antiga. Isso
pode aumentar muito o valor da
sua aposentadoria em 2022 e até
mesmo antecipar o seu pedido.
João Badari
Advogado especialista
em Direito Previdenciário e
sócio do escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados
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PAINEL

TURISMO O ANO INTEIRO
Apesar dos avanços do governo de João Doria (PSDB) na retomada da economia no Estado
de São Paulo, a Prefeitura de Barretos está inerte quanto à realização do Carnaval e o evento pode
não acontecer no município.

NÃO SEGUEM O GOVERNO
As Prefeituras de Barretos,
Sertãozinho e Bebedouro descartaram a possibilidade de liberação da máscara e não informaram quando isso irá ocorrer.
Os municípios seguem na contramão da decisão do governo
estadual que liberou o uso de
máscara, em locais abertos, a
partir do dia 11 de dezembro.
VEREADOR DESOBEDIENTE
Um vereador da base da
prefeita Paula Lemos (DEM) corre o risco de ser expulso da bancada de sustentação por contrariar as votações. O recado já foi
dado! Para uns, é melhor ter ele
ao lado do que contra. Se apertarem, declinaremos o vereador
desobediente.
O FORMIGUINHA
Aos poucos, Luis Paulo Vieira,
o “Lupa” (PRTB) vai emplacando
projetos turísticos em Barretos.
O vereador já conseguiu aprovar
a Rota das Capelas para movimentar o turismo religioso e rural e a incluiu a Festa de Santos
Reis no calendário oficial.
E AGORA?
Quem já anunciou apoio à
candidatura de Rodrigo Garcia
(PSDB) é o Solidariedade. O vereador Paçoca (Solidariedade)
que faz campanha para Geraldo
Alckmin não sabe agora qual
caminho deve seguir.
MUDANÇA NO PDT
O diretório municipal do
PDT em Barretos elegeu novo
presidente: Marcus Vinícius Pereira, o “Marcus Tertto”. A nova
diretoria também está assim
composta: Celso Ferreira da Silva (secretário), Ewerton Roberto da Silva Santos (tesoureiro)
e Cláudia dos Santos Luiz (vice-presidente).

CIVISMO E CULTURA
A pesquisadora Karla Armani sentiu falta das bandeiras em
pontos importantes da cidade.
Um marco de história e cultura,
os mastros foram instalados na
gestão de Guilherme Ávila na entrada da Avenida 43 e na rotatória
da Avenida das Nações. Tem ainda aqueles na Praça 9 de Julho.
TROCA DE EXPERIÊNCIAS
A pecuarista Chris Morais participou de palestra sobre o agro que
debateu a conjuntura econômica
e social do Brasil. O evento aconteceu na Associação Comercial de
São Paulo e teve a presença do senador Rodrigo Pacheco (PSD).
DEPUTADOS FELIZES
Agora que Rodrigo Garcia
(PSDB) é o único pré-candidato
tucano ao governo de São Paulo, os deputados do PSDB terão
tudo aquilo que Geraldo Alckmin não dava.
NOVAS CONCESSÕES
O governo de São Paulo tenta tirar do papel, até o fim da
atual gestão, a concessão de 60
escolas. João Doria (PSDB) pretende formalizar uma PPP (Parceria Público Privada), segundo
informou o Valor Econômico.
MINISTÉRIO RECRIADO
Está recriado o Ministério do
Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro. É o encontro dos empregadores com
os empregados.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 26 de novembro de 2021

Você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã esquivando-se dela hoje.” (Abraham Lincoln)

A terça-feira (23) foi de comemoração para Priscila Martins,
que completou mais um ano de vida. A empresária do segmento de vendas de roupas para ciclistas, festejou a data com
o filho Wagner, a neta Cecília e o marido Ticobike. Felicidades!

Fabianna Cesari caprichou na selfie para eternizar o reencontro
com o casal de amigos, Ronaldo Moura e Mariana Madeira. A
amiga confidenciou a esse colunista que vem alianças por aí,
portanto vamos desejar felicidades a essa união. Tudo de bom!

A quinta-feira (25), a festa foi lá pelas bandas de Guaíra/SP,
onde Maciel Bolsoni, apagou mais um velinha. O gerente de
lojas, recebeu milhares de cumprimentos de amigos, familiares e todo o carinho dos filhos Arthur, Maria Vitória e Ana
Luíza, e da esposa Sandra Moreno. Parabéns Maciel!

A jornalista Luciana Gomes brindou mais um aniversário
terça-feira (23). Apaixonada pela vida, por café, e está em
seu momento profissional maravilhoso, arrasando com seus
cursos de oratória, recebeu centenas de abraços e beijos virtuais, e o carinho da filha Carol, dos netos Enzo e Alice, e de seu
amado Marcio Martins. Parabéns Lu! (foto: arquivo pessoal)

Parabéns para Filipe Gomes, que completou mais
um ano de vida quarta-feira (24). O campina-verdense que volta e meia está em Barretos visitando
a família, recebeu o carinho de seus pais Giovani e
Vanessa, da irmã Giovanna, de sua esposa Tatiane
Oliveira, e da filha Manuela. Felicidades!

Adilson Garcia deu uma pausa nos trabalhos para curtir
alguns dias na Praia. O apresentador e corretor de imóveis,
foi muito bem acompanhado pela filha Bruna. O destino
escolhido foi a Praia de Canavieiras, Florianópolis/SC. Show!

As amigas Ana Deeke e Fabrícia Kelli Tirolá recarregaram as
energias na Praia de Maresias, São Sebastião/SP, em merecidos dias de descanso. As duas conheceram lugares fantásticos, além de apreciar a gastronomia daquela região. Sucesso!
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Paulo Correa questiona controle de
passageiros que utilizam transporte público
O contrato entre a prefeitura e
a empresa de transporte público
Transmassei foi tema de requerimento do vereador e presidente da Câmara Paulo Correa (PL).
O parlamentar questiona
qual o número mensal de passageiros transportados, qual o
valor abatido no pagamento à
empresa em razão do número
de passageiros que passam pela
catraca, bem como qual o valor
pago a Transmassei pela prefei-

tura desde o início do contrato.
“Chegou ao meu conhecimento que muitos passageiros
embarcam pela porta da frente do ônibus e desembarcam
pela mesma porta, pagando o
valor ao motorista e não registrando a sua viagem na catraca. A empresa emite relatório
para a prefeitura com a quantidade de passageiros que passaram pela catraca e quando
do pagamento pela adminis-

tração municipal à Transmassei, é descontado os valores
das tarifas cobradas na catraca, visto que esses valores
permanecem com a empresa”,
disse Paulo Correa.
Ainda no documento, o
vereador indaga como a prefeitura realiza a fiscalização
do número de passageiros
transportados mensalmente e
como se certifica que todos
passam pela catraca.

Fundador de abrigo infantil CPI da Covid termina com
será homenageado na Câmara
a apresentação de dois

Paulo Lemos dos Santos vai receber o Título de Cidadão Honorário de Barretos durante sessão solene

Durante sessão solene que
acontece na quinta-feira, 9 de
dezembro, às 20 horas, a Câmara Municipal fará homenagem a Paulo Lemos dos
Santos, fundador do Abrigo
Infantil Olívia Maria Rosa.
O homenageado vai receber o Título de Cidadão Honorário de Barretos. A iniciativa é do vereador Nestor
Leonel dos Santos.
Paulo Lemos dos Santos
nasceu no Rio de Janeiro; é formado em veterinária, exerceu
sua profissão em diversas cidades do Estado de Santa Catarina; é casado e tem 6 filhos.
Em 2016, veio a Barretos, comprou um terreno para
montar um abrigo infantil e,
no dia 27 de janeiro, fundou
o Abrigo Olívia Maria Rosa,
com capacidade para atender
10 mães com crianças de até
14 anos que realizam trata-

mento no Hospital de Amor.
Atualmente mora em Barretos
e é presidente do abrigo.
A sessão solene será aberta
ao público e será transmitida
ao vivo pela TV Câmara.

Vereador Nestor Leonel
quer mão única na Rua
Tenente Afonso Câmara

relatórios conclusivos

Investigação durou 6 meses, ouviu 6 testemunhas
e reuniu mais de 3 mil páginas de documentos

A CPI da Covid, que investigou as ações e eventuais
omissões da prefeitura no enfrentamento da pandemia de
coronavírus em 2020, apresentou dois relatórios conclusivos
na última segunda-feira (22).
O relatório apresentado
em conjunto pelos vereadores
Carlão do Basquete e Nestor
Leonel foi aprovado. O documento, que tem 26 páginas, é a
posição final da CPI da Covid.
O relatório redigido pelo
relator da comissão, vereador
Raphael Oliveira foi rejeitado.
O documento tem 48 páginas.

Embora tenha ocorrido
aprovação de um e a rejeição
de outro relatório, os dois documentos conclusivos serão
encaminhados ao Ministério
Público para que as investigações continuem no âmbito Judicial. Isso porque o relatório
rejeitado também faz parte do
processo de investigação.
A apresentação e votação
dos relatórios finais, encerra a
CPI da Covid. A investigação
durou 6(seis) meses, ouviu 6
(seis) testemunhas e reuniu
mais de 3 mil páginas de documentos.

Vereador Ricardo Bodinho
solicita recapeamento
asfáltico em toda a extensão
da Avenida SF-11, no
bairro São Francisco

O vereador Nestor Leonel
solicitou, através de requerimento, a implantação de mão
única de direção em toda a extensão da Rua Tenente Afonso
Câmara, no bairro Jardim Califórnia, no sentido bairro-centro.
Nestor explicou que a Rua
Tenente Afonso Câmara, no
Jardim Califórnia, apresenta intenso e constante tráfego
de veículos em sua extensão e
que a via, por possuir mão dupla de direção, tem maior movimentação de veículos.
“Isso contribui para o aumento do trânsito nos dois
sentidos de direção, oferecendo maior risco de colisão,
haja vista que a via é estreita e
os veículos podem estacionar
tanto do lado direito, quanto
do lado esquerdo”, observou.
Segundo o vereador, na mesma via existe um Centro Municipal de Educação Infantil, denominado CEMEI “Luzia Costa

Fernandes”, “fato que contribuiu
para aumento no fluxo de pedestres e veículos, sobretudo no horário de entrada e saída dos alunos e funcionários do CEMEI”.
“No local já ocorreram inúmeros acidentes e a implantação de mão única de direção
contribuirá para a melhoria do
trânsito na localidade, evitando vários acidentes, inclusive,
os de natureza grave”, ressaltou Nestor Leonel.

O vereador Ricardo Rocha
“Bodinho” (PP) solicitou à administração municipal de Barretos para que providencie ao serviço de recapeamento asfáltico
em toda a extensão da Avenida
SF-11, no bairro São Francisco.
O pedido foi oficializado
através de um requerimento,
apresentado na Câmara Municipal de Barretos.
“A propositura atende às reivindicações dos munícipes, que
solicitaram a recuperação da pavimentação asfáltica em toda a
extensão da Avenida SF-11, no
bairro São Francisco, que se encontra em péssimo estado de
conservação, com o asfalto bastante danificado, necessitando
de melhorias”, disse Bodinho.

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (24) projeto de lei que estabelece um
piso salarial nacional para enfermeiros, auxiliares e técnicos
em enfermagem. O texto da relatora, Zenaide Maia (Pros-RN),
prevê o piso salarial de R$ 4.750
para os enfermeiros com uma
carga de 30 horas semanais, seja
da rede pública ou privada, seja
das Santas Casas. Mesmo abaixo do proposto no texto original,

R$ 7,3 mil, o novo valor foi bem
recebido pelo Conselho Federal
de Enfermagem.
Pelo projeto, os técnicos receberão 70% do piso do enfermeiro, ou seja, R$3.325, e os
auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 2.375. O texto estabelece que a correção anual será
feita pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
A versão final foi resultado de
acordo feito em torno de uma

emenda apresentada pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Há reação à iniciativa por
parte de prefeitos, que alegam
que a medida poderá inviabilizar a gestão municipal por não
obrigar a União a participar dos
pagamentos das diferenças salariais. O impacto estimado por
eles é de R$ 20 bilhões apenas
para as prefeituras.
A criação do piso salarial
nacional representa uma con-

Senado aprova piso salarial
nacional de R$ 4.750 para enfermeiros
quista para os 2,5 milhões de
profissionais de enfermagem.
Entre eles, quase 2 milhões de
técnicos e auxiliares, que estão
especialmente vulneráveis aos
subsalários, como demonstram
os dados da Pesquisa Perfil da
Enfermagem no Brasil, da Fiocruz. Em 2015, quase metade
dos profissionais (45%) recebiam salários abaixo de R$ 2
mil. Somente quatro em cada
100 recebiam mais de R$ 5 mil.

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

REPRESENTAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO
O vereador Ricardo Bodinho (PP) contou que fez uma representação no Ministério Público com referência ao barramento do
córrego Pitangueiras, próximo à captação de água na vila Pereira.
VEREADOR QUESTIONA CARNAVAL 2022
Vereador Rodrigo Malaman (PSDB) deseja saber se vai ter
carnaval público ou privado em Barretos em 2022, nas zonas
urbana e rural.
OS BICHINHOS ESTÃO SOLTOS PELA CIDADE
Fiscalização de animais soltos, especialmente no Parque
Ecológico Enéas Carneiro, no Jardim Etemp, foi solicitada pelo
vereador Raphael Silvério (PSDB).
AS CONTAS E OS BALANCETES DA SAÚDE
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) requereu documentos
sobre contas e balancetes do Fundo Municipal, apresentados
nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde neste ano. Ele
também criticou o monopólio da saúde em Barretos.
A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA HPV
O médico e vereador Vagner Chiapetti (REP) pediu para a
prefeitura intensificar a divulgação sobre a importância da vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), bem como a
faixa etária a ser vacinada.
DENÚNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
Informações sobre a eleição para a reitoria do Unifeb foram
solicitadas pelo vereador professor Adilson Ventura (PL). Ele
revelou que recebeu denúncia de perseguição política na instituição de ensino.
O JOGO DO BANCO IMOBILIÁRIO
Para o vereador Ângelo Tegami (PV) a secretária municipal
Graça Lemos está jogando banco imobiliário desde pequenininha.
CONSELHO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
A criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais foi sugerida pelo vereador Paçoca (Solidariedade).
RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Informações sobre as empresas que exercem atividades de triagem, reciclagem e destinação final de resíduos e entulhos da construção civil foram requeridas pelo vereador Chafei Neto (MDB).
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FEIRAS LIVRES
O vereador Eduardo do Mercado (REP) pediu que a prefeitura adote políticas públicas para fomentar e investir nas feiras
livres do município.
EM TEMPOS DE NATAL...
... o tamanho do saco do Papai Noel causa expectativa em
muita gente.
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Barretos lança programa de
combate à evasão escolar

Iniciativa buscará localizar crianças e adolescentes fora da escola e agir para que voltem a estudar

Com o lema “Fora da Escola Não Pode”, foi lançado
na última terça-feira (23),
pela prefeitura de Barretos,
o programa Busca Ativa, que
nasce com um objetivo claro:
criar uma rede de colaboração para identificar crianças e
adolescentes que estejam fora
da escola e atuar para que retomem os seus estudos.
O Busca Ativa foi desenvolvido pelo Unicef em parceria com órgãos nacionais
da área da Educação. Em
Barretos, essa iniciativa chega como fruto do trabalho
das secretarias municipais de
Educação, Saúde e Assistência Social, contando com a

soma de vários colaboradores.
O programa prevê que todo
o processo de identificação e
acompanhamento de cada caso
de evasão escolar será feito por
meio de uma ferramenta tecnológica. De fácil acesso, essa
tecnologia funcionará como
elo entre todos os setores envolvidos, deixando o processo
mais eficiente e assertivo.
VÁRIAS FRENTES
DE TRABALHO
Presente no lançamento, a
prefeita Paula Lemos parabenizou o empenho e a união de todos os envolvidos na proposta
iniciada agora e que terá continuidade nos próximos anos.
“Somando todos esses es-

forços, tenho certeza de que
conseguiremos colocar as
nossas crianças e adolescentes no lugar que merecem:
dentro das escolas”, declarou.
A chefe do Executivo lembrou que o papel da administração pública é oferecer a melhor estrutura para os alunos
e professores, o que colabora
para a não evasão escolar.
“Vivemos um período pandêmico difícil, mas conseguimos entregar uma Cemei no
bairro Vida Nova e estamos
com outras ações para melhorias das nossas unidades escolares”, destacou a prefeita.
GRANDE
PARTICIPAÇÃO

Além da prefeita, participaram do lançamento os secretários municipais de Educação,
Jéssica Santos; de Saúde, Kléber
Rosa; e de Assistência Social,
Vitória Saretta, além da dirigente regional de ensino, Solange
Bellini; do defensor público,
Gustavo Samuel da Silva Santos; da presidente do Conselho
Municipal de Educação, Adriana Alves; da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Irmã
Maria Bernadete Meneghello;
e também supervisores e coordenadores pedagógicos da rede
municipal de ensino de Barretos e membros de conselhos da
área pedagógica.

North Shopping Barretos
recebe ponto de vacinação
contra a Covid-19

O North Shopping Barretos
receberá a partir desta sexta (26)
um ponto de vacinação contra a
Covid-19. A ação será estendida
até o próximo domingo (28). O
horário das aplicações dos imunizantes será das 15 às 21 horas.
Podem receber a vacina todas as pessoas com idade acima
de 12 anos que ainda não receberam a 1ª dose ou que estão
dentro do prazo para receberem
a 2ª dose. Também podem se vacinar com a 3ª dose quem recebeu a 2ª há pelo menos 5 mes es.
Vale destacar que os adolescentes entre 12 e 17 anos
precisam estar acompanhados
de pais ou responsáveis ou
estar com a autorização devi-

damente assinada. Essa autorização pode ser impressa na
página www.barretos.sp.gov.
br/vacinacao-covid.
É preciso estar com um
documento oficial com foto, o
CPF e a carteirinha de vacinação para quem já recebeu ao
menos uma dose.
OUTROS PONTOS
DE VACINAÇÃO
As Unidades de Saúde também estão aplicando a vacina até
nesta sexta-feira, dia 26, das 8 às
13 horas e das 14 às 16 horas.
O ponto de vacinação montado no Calçadão da rua 20, esquina com a avenida 21, aplicará
os imunizantes até neste sábado,
dia 27, entre 8 e 16 horas.

Zoetis renova apoio
ao Hospital de Amor
Companhia é parceira da instituição desde 2018

Daniel faz live especial em
prol ao Hospital de Amor de
Barretos nesta sexta-feira

15ª Festa Direito de Viver de Bebedouro
terá edição on-line com transmissão pela
Rede Vida e pelo Youtube da Rede Vida
Com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital de
Amor de Barretos, a Festa Direito de Viver de Bebedouro apresenta uma live especial com o
cantor Daniel, nesta sexta-feira,
26, a partir das 20 horas.
Pelo segundo ano consecutivo, o evento terá formato on-line e será possível fazer doações
por meio de QRcode, site e pelo
aplicativo Apcap do Bem.
A tradicional Festa Direito de Viver de Bebedouro e
distritos completa 15 anos de
história em 2021, por meio da
parceria com a Fundação Pio
XII, levantando doações para o
Hospital de Amor de Barretos.
Segundo José Geraldo da
Silveira Melo, responsável pelo
evento, a celebração é uma verdadeira demonstração de amor
ao próximo e sensibilidade.
“A certeza de que não estamos sós nos fortalece na
caminhada da luta contra o
mal que aflige a humanidade.
É justamente por isso que, no
mundo inteiro, a cada dia que
passa se fortalece o voluntariado”, diz.
Daniel apresentará clássicos de seus quase 40 anos de
carreira, além de novidades
musicais no show “Versões de
Mim”, uma apresentação que
revisita seus maiores sucessos.

O show será transmitido
para todo o Brasil por meio
da Rede Vida e pelo canal do
Youtube da Rede Vida .
DOAR E CONCORRER
Quem participar da live
efetuando doações através
do QRCode ou do aplicativo
Apcap do Bem, poderá ainda
concorrer a um apartamento
novo, no valor de R$ 250 mil,
no Condomínio Reserva da
Mata, em Bebedouro. Neste
caso, a cada doação no valor
de R$ 12 é gerado um número
da sorte para concorrer no sorteio do dia 29 de dezembro.

A Zoetis, líder global em
saúde animal, renova o seu
apoio ao Hospital de Amor, instituição com mais de 58 anos
de história e reconhecimento
internacional, referência em
tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa oncológica.
Por meio da campanha
“Agro Contra o Câncer”, o Hospital de Amor busca parcerias
e contribuições de empresas do
agronegócio para a manutenção
e ampliação das instalações. A
Zoetis participa da campanha
desde 2018, direcionando parte
da receita obtida com a venda de
produtos para a instituição.
“O Hospital do Amor leva
tecnologia e tratamentos de
ponta a todo o Brasil. Este
também é o propósito da Zoetis, levando saúde e bem-estar
aos animais nos quatro cantos
do país. A parceria foi natural
e temos muito orgulho de poder contribuir com essa missão
nobre”, diz Ricardo Vicalvi,
Diretor de Comunicação, Responsabilidade Social e Assuntos Institucionais da empresa.
“Contar com uma companhia com grande peso global
como a Zoetis para a divulgação
e o crescimento da nossa causa
reforça todo o trabalho realizado pelo Hospital de Amor e traz
cada vez mais esperança a todos

que dependem do nosso apoio
para ter um tratamento avançado e eficaz em um momento
tão difícil”, avalia Rubikinho de
Carvalho, coordenador do projeto “Agro Contra o Câncer” do
Hospital de Amor.
COMO AJUDAR
O Hospital de Amor possui
duas ações especiais voltadas
para os produtores rurais que desejarem contribuir para a causa.
A primeira é dirigida aos pecuaristas de gado de corte (de cria,
recria ou engorda): a cada venda
de animal realizada, pede-se que
o produtor doe R $2,00 ao hospital. A segunda é direcionada
aos produtores de leite: o hospital
pede a doação do valor correspondente a 1 litro de leite a cada
1.000 litros comercializados.
NOVA UNIDADE
DO HOSPITAL
PRECISA DE DOAÇÕES
Com o objetivo de ampliar
cada vez mais seu atendimento
e apoiar pacientes oncológicos
em todo o país, o Hospital de
Amor está construindo mais
uma unidade, em Palmas (TO).
Apesar da inauguração prevista
para abril de 2022, o novo hospital já está com o setor de Prevenção em pleno funcionamento. A fim de que as obras sejam
finalizadas a tempo, a instituição necessita de doações.
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Prédio da ACIB passa a se chamar
“Domingos Sávio Baston”

A homenagem foi aprovada por unanimidade em assembléia da entidade
Em assembléia extraordinária da Associação Comercial e
Industrial de Barretos foi aprovada a denominação do prédio
que abriga a sede da entidade,
no calçadão da rua 20, nº 725,
no centro. O nome escolhido
foi o do ex-presidente, ex-secretário municipal, advogado
e empresário, Domingos Sávio
Sebastião de Freitas Baston.
Com longa atuação no comércio, tanto familiar como
profissional, ocupou a presidência da ACIB nos mandatos 1988/1989, 1998/1999 e
2000/2001, além de outros cargos em praticamente todas as
diretorias desde a década de 80.
“Para nós, é sempre motivo de orgulho homenagear
aqueles que contribuíram para
a história de 85 anos da entidade que defende o comércio
de Barretos”, afirmou a presidente Jackelyne Rossini.
Para o presidente do Sincomercio, Roberto Arutim, o homenageado foi praticamente um irmão. “As nossas famílias já eram
amigas, pois ambas atuavam no
comércio. Ficamos amigos e nos

tornamos irmãos de várias jornadas profissionais”, concluiu.
O homenageado é sempre
lembrado pelas conquistas que
contribuíram para o desenvolvimento da cidade, como a implantação do Sebrae, escritório
regional de Barretos em meados dos anos de 1990.
O empresário também
atuou na política como secretário municipal nos mandatos
dos ex-prefeitos Uebe Rezeck
(97/2004) e de Guilherme Ávila (2013 até seu falecimento
em 11 de julho de 2017), além
de ter atuado como assessor de
Uebe Rezeck quando secretário municipal de políticas públicas e de inclusão da gestão
de Gilberto Kassab, na prefeitura de São Paulo (2006/2012).
Sávio Baston faleceu em julho de 2017 ocupando o cargo
de secretário municipal de Finanças e deixou a esposa Lígia
e os filhos Luiz e Eduardo. A
placa já foi instalada e o descerramento oficial contará com
a presença de familiares do homenageado em data a ser agendada pela diretoria da ACIB.

Turismo de São Paulo
lança o primeiro
Mapa da Diversidade
de destinos

Projeto do Olabi reúne resultados de oito
organizações que promovem políticas de diversidade
e equidade, mostrando ao mundo corporativo os
caminhos e benefícios de ser mais plural

Produtor Rural já tem um Serviço
de Atendimento ao Campo
Com o objetivo de atender
os anseios do produtor rural,
diante dos desafios encontrados no sua lida diária de trabalho, o programa Serviço
de Atendimento ao Campo
(SAC), que está sendo lançado neste mês de novembro,
no mercado nacional, coloca
frente a frente os principais
agentes da cadeia produtiva
para discutir e analisar a melhor forma, e sobre todos os
pontos de vista, de encontrar
solução as dificuldades na
produção das propriedades
agrícolas e pecuárias.
Inspirado no “Roda Viva”,

o programa foi produzido pela
agência MKTT e tem, como
âncora, Babi Figueiredo, que
atua na área de comunicação
do mercado agrícola há 24
anos. Pode ser acessado pelo
Facebook e Instagram.
A websérie conta, inicialmente, com quatro programas,
que coloca em discussão os temas: cana, soja, citros e café, trazendo diversos pontos de vista
(Academia, Indústria, Consultores e Mercado Financeiro), destacando quem pesquisa, quem
fabrica, quem planta ou cria e
quem compra ou vende produtos e serviços para o campo.

Turismo de Barretos marca
presença no Conexidades

Guilherme Miranda, secretário executivo da Setur-SP
(ao microfone) e Maurício Bacellar, da Bahia, durante a 5ª
Conferência Internacional da Diversidade, na capital paulista

O objetivo é dar visibilidade aos 59 municípios com
atrações para viajantes idosos,
afrodescendentes, LGBTQI+,
pessoas com deficiência e comunidades tradicionais
A Secretaria de Turismo e
Viagens de São Paulo lançou
nesta semana o primeiro Mapa
da Diversidade dos destinos,
com 59 municípios classificados como amigáveis e inclusivos, com atrações pensadas
especialmente para viajantes
idosos, afrodescendentes, LGBTI+, pessoas com deficiência e
comunidades tradicionais.
O objetivo da ação é dar
visibilidade às boas práticas
e fomentar a adesão de novos
municípios.
É a primeira vez que um
estado brasileiro inclui vários
grupos em um único mapa.
“Dar nome aos municípios que
acolhem e estimulam a inclusão é uma forma de revelar ao
público um turismo sem preconceitos e sem barreiras, que
São Paulo deseja desenvolver
cada vez mais”, disse o secretário de Turismo e Viagens de
São Paulo, Vinícius Lummertz.
Ilhabela é um destes destinos

- e se destacou pela acessibilidade, com experiências em cadeiras
anfíbias. Atibaia tem uma pousada pensada para atender o público LGBTQI+. Jundiaí avança
com um projeto para fomentar
o turismo na terceira idade que
inclui 16 atrações. Eldorado, por
sua vez, fomenta o turismo em
um quilombo e São Sebastião
promove uma rota caiçara com
inúmeras atrações culturais.
A terceira idade é o grupo
mais contemplado pelos municípios (49%), seguido pelo
afroturismo (46%), acessibilidade (41%), turismo de base
comunitária (32%) e turismo
LGBTQI+ (29%).
O lançamento do mapa faz
parte das celebrações do mês
da consciência negra e dos 20
anos da primeira lei contra
LGBTfobia no país.
O tema da inclusão tem
transformado a atuação da Secretaria de Turismo e Viagens
de São Paulo. Os municípios
que atendem à comunidade LGBTQI+, por exemplo,
atualmente somam pontos na
pesquisa de ranqueamento de
destinos, o que pode ajudá-los
a receber mais recursos.

Maior diversidade nas
empresas torna o ambiente
mais criativo e inovador

Barretos está presente na
quarta edição do Conexidades,
realizado em Olímpia até neste
sábado, 27 de novembro. A Secretaria Municipal de Turismo
montou um estande para divulgar as atrações turísticas barretenses e atrair visitantes e possíveis investidores para a cidade.
Entre os atrativos do estande estão informações sobre
os principais eixos do turismo
barretense, como o rural (cultura, música e gastronomia
caipira e do campo, além da
tradicional Festa do Peão).
Também há espaço para o
turismo das águas termais e
o religioso, com informações
sobre a Rota das Capelas, a
Catedral do Divino Espírito Santo e a Minibasílica de
Nossa Senhora Aparecida.
PREFEITA PARTICIPA
DE DEBATE
A prefeita Paula Lemos
foi convidada para participar
de uma mesa redonda com o
tema “Educação no pós-pandemia” junto do secretário estadual de Educação, Rossieli

Soares, do advogado especialista em gestão educacional,
Sílvio Graboski, e da educadora da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) Cláudia Costin.
A conversa ocorreu na manhã
desta quinta-feira (25).
O CONEXIDADES
Criado pela UVESP (União
dos Vereadores do Estado de
São Paulo), o Conexidades é
fruto de uma ampla discussão
com várias lideranças brasileiras e procura abrir debate sobre o futuro das cidades.
Essa edição do evento tem
público presencial e está sendo
realizada no Centro de Convenções do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia.
Segundo a organização, o
4º Conexidades foca o futuro
das cidades, abordando temas
como: da retomada da economia à política; das reformas ao
novo pacto federativo; das administrações públicas à gestão
pública, da força dos consórcios públicos ao agronegócio,
da educação à saúde e do fortalecimento do turismo interno.

Há poucas chances de pessoas com o mesmo perfil trazerem soluções diferentes para
os problemas de uma empresa.
Mas as alternativas podem se
multiplicar se esses profissionais forem diversos entre si em
gênero, raça e classe social.
É o que destaca levantamento do Olabi sobre as contradições dos resultados alcançados por companhias onde
homens brancos e héteros
ainda são maioria. Segundo a
organização social, quando a
mão de obra não reflete a demografia do país, as empresas
correm o risco de criar produtos e serviços que não atendem
a complexidade da população.
“Pessoas de perfis diferentes
fazem perguntas diferentes e sugerem um olhar mais criativo e
inovador”, destaca a codiretora
executiva, Gabriela Agustini.
Criado em 2014 para ampliar a diversidade nas áreas
de tecnologia e inovação, o
Olabi observa uma ampliação
nas políticas de inclusão no
setor. Mas adverte que ainda
“há um longo caminho. Principalmente no que se refere à
contratação, retenção e treinamento de pessoas negras”, não
só no ramo da tecnologia, mas
em outros setores também.
A maioria da população
brasileira, pretos e pardos, são
54,9% da força de trabalho,
segundo estudo Desigualdades
Sociais por Cor ou Raça no
Brasil do IBGE, apresentado
em 2018. Mas ocupam apenas
29,9% dos cargos gerenciais,
ao mesmo tempo em que representavam 64,2% dos desocupados e 66,1% dos subutilizados.
Uma desigualdade que se
manteve no primeiro trimestre de
2021, quando a taxa de desemprego por cor e raça ficou abaixo
da média nacional para brancos,
com 11,9%, enquanto para pretos foi de 18,6% e pardos 16,9%.
POLÍTICAS DE
DIVERSIDADE
O Olabi pontua, por outro
lado, que essas contradições
podem ser enfrentadas e apresenta um compilado de ideias
postas em prática por cinco
empresas da área de tecnologia e três consultorias especializadas em promoção de
políticas de diversidade.
Os conteúdos estão hospedados no site da organização
e incluem um ebook, vídeo
manifesto e podcasts publicados nas principais plataformas
digitais de áudio. O objetivo
do material, segundo a organização, é ampliar as reflexões e
dar repertório e referência aos
CEOs, gestores, administradores e gerentes que queiram adotar ações de diversidade dentro
de seus ambientes de trabalho.
“Esse é um assunto que
está em construção, não tem
um manual para seguir. Mas
juntar quem está pensando sobre um assunto é uma forma
de estimular que essas melho-

res práticas aconteçam. As empresas precisam priorizar essa
agenda, colocá-la no centro de
suas estratégias e fazer todos
os investimentos necessários”,
explica a diretora executiva.
“As altas lideranças precisam também estar comprometidas com esse processo. Essa
é uma mudança necessária de
cultura que envolve como se
contratam as pessoas, o modo
de gestão. E tudo isso leva
tempo e trabalho, mas os resultados são compensadores,
não só para as organizações,
que podem criar melhores produtos e serviços, como para a
sociedade como um todo”.
Entre as companhias que
compartilharam suas experiências estão Google e Microsoft. Também participam
as consultorias Carambola,
que desenvolve programas
educacionais para capacitar
profissionais de áreas sub-representadas para a área de tecnologia; Indique Uma Preta,
que dá visibilidade aos valores de inclusão e diversidade,
especialmente para a comunidade negra, e o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR),
que também atua na montagem de planos de diversidade
e inclusão para corporações.
O RACISMO NO MERCADO DE TRABALHO
Desenvolvedor sênior da
ThoughtWorks (TW), uma consultoria global de tecnologia
que faz parte do estudo, Lucas
Borges garante que as políticas
de equidade são fundamentais
sobretudo no Brasil, onde, por
conta de opressões estruturais,
como o racismo e a desigualdade social, as pessoas não partem de um mesmo lugar com as
mesmas condições de acesso à
renda e ao trabalho.
“As dificuldades começam
antes do mercado do trabalho
em si. Vem desde o início da
escolarização e do acesso ao
conhecimento, historicamente
precário para as populações
negras”, descreve.
“Somado a isso existem
alguns vieses no momento da
entrevista e da contratação.
Há situações em que uma pessoa negra é deixada de lado no
processo seletivo, enquanto
uma pessoa branca, que tem
teoricamente o mesmo nível
de escolarização, preenche
essa vaga”, afirma.
“Outra dificuldade é mostrar as referências para a gente
ver e falar que dá para chegar
lá e ser um líder técnico. Nós
vemos pouco essas ‘carinhas’
e não é só ter um rosto negro
no seu quadro de funcionários. Essas pessoas precisam
ter oportunidades para crescer
e mostrar que é possível estar
ali, ocupar esses lugares, que
seja algo comum. Não o único
rosto negro dentro de uma organização, mas sim mais um
rosto negro dentro da organização”. (Fonte: RBA)
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Virada Cultural vai agitar a Vereadores pedem providências
contra aumento de furtos
cidade em dezembro

O vizinho município de
Jaborandi realiza nos dias
10, 11 e 12 de dezembro sua
1ª Virada Cultural. O evento,
promovido pelo prefeito em
parceria com o comércio e
entidades, “promete agitar a
cidade nos três dias de festa”,
informou o prefeito Silvinho.
O evento será no Parque
de Exposição e na abertura,
dia 10, tem o concurso Miss/
Mister Comércio, seguido de
boate eletrônica. No sábado,
dia 11, acontece a verdadeira virada musical e cultural
com apresentação de diversos
grupos musicais. Um grupo
de artistas de Embu das Artes
será responsável pelas inúmeras performances culturais de

Prefeito Silvinho está otimista com a 1ª Virada Cultural de Jaborandi

danças, pinturas, grafitagem e
muitas mais. Paralelo a tudo
isso terá o festival gastronômico com comidas de várias
regiões e de outros países.
No domingo, dia 12, será a

vez das tradições locais com cavalgada, queima do alho e show
de viola. Ingressos e mais informações pelo fone (17) 33479900 ou pelo site: www.jaborandi.sp.gov.br/virada-cultural.

COTIDIANO

O presidente da Câmara, Rafael Rodrigues, e os demais vereadores
pedem providências contra o aumento de furtos na cidade

Não é hora de pensar em aglomerações do Carnaval,
diz chefe de comitê científico de São Paulo
Ainda é cedo para falar em
Carnaval. Essa é a posição do
epidemiologista, Paulo Menezes, coordenador do Comitê
Científico que auxilia o governo de São Paulo nas decisões sobre a pandemia.
Para o médico, o avanço da
vacinação no estado e no Brasil
é indicativo de que a situação
em 2022 deverá ser diferente
deste ano, que não teve festa
oficial, mas a imunização sozinha não garante a segurança em
eventos que reúnem multidões.
“Ainda é precoce pensar
em uma situação de multidões
na rua, com aglomeração,
mesmo que seja daqui a três
meses. Não é o momento de
pensar nas grandes aglomerações do Carnaval. Ele movimenta milhões e milhões de
brasileiros, de pessoas de fora
do país”, declarou Menezes
na última quarta-feira (24).
Ele já havia afirmado em
outras ocasiões que uma festa
como o carnaval, com milhões
de pessoas de diferentes países se

encontrando de forma desenfreada, e muito provavelmente sem
máscara, é uma situação inédita
no mundo pós-pandemia.
“Temos boas perspectivas,
como já foi colocado. O avanço
da cobertura vacinal no estado
de São Paulo é exemplo para o
mundo, e o que também temos
de exemplo é conjugar o avanço da cobertura vacinal com outras medidas que têm garantido
o nosso sucesso até o momento.
Mas não podemos nos enganar
e dizer que estamos livres da
pandemia, livres do coronavírus. Ele está circulando e, por
isso, estamos mantendo as medidas com cautela”, ressaltou
Paulo Menezes, coordenador
do Comitê Científico.
Até agora, mais de 70 cidades do estado já cancelaram
as festas oficiais de rua por
causa da pandemia. O estado
diz que manterá a liberação e
a capital projeta “o maior carnaval da história”.
Menezes pontua que há uma
diferença entre eventos fecha-

dos de carnaval, com controle
de pessoas, como os desfiles em
sambódromo, e a festa de rua.
“Não vejo nenhuma diferença entre um evento no Sambódromo e outros eventos. O que
a gente tem que discutir são as
aglomerações não controladas,
O carnaval reúne milhões e milhões de pessoas no país inteiro,
circulando de lá pra cá e de cá
pra lá”, argumentou Menezes.
Atualmente, o estado tem
74,4% da população geral
com duas doses ou dose única, cerca de 34,4 milhões de
habitantes. O plano é chegar
em pelo menos 90% até as
festas de final de ano.
Já o Brasil está com mais de
61% da população completamente vacinada, com algumas
regiões mais lentas. A projeção é
que, em fevereiro, no período da
festa, esta marca esteja em 80%.
“O melhor é aguardar. Mas
estamos confiantes de que vamos ter uma situação mais favorável no final de fevereiro”,
completou o epidemiologista.

Doria desobriga uso de máscaras em
locais abertos a partir de 11 de dezembro
O governo de São Paulo
anunciou a liberação do uso
obrigatório de máscaras em locais abertos sem aglomeração a
partir do dia 11 dezembro em
todo o estado. A flexibilização
será permitida em lugares amplos, como ruas e parques, que
permitam o distanciamento.
A proteção seguirá obrigatória em locais fechados e

transporte público.
“O uso de máscara continuará sendo obrigatório em áreas
internas, estações e centrais de
transporte público em São Paulo, mesmo que a céu aberto. Em
trens, ônibus, serviços de transporte público, a obrigatoriedade
permanece”, frisou João Doria,
governador de São Paulo.
O prefeito de São Paulo, Ri-

cardo Nunes, disse que a capital
deve seguir o estado e liberar o
uso obrigatório de máscaras em
locais abertos. A flexibilização,
porém, não deve ser seguida
em todo o estado. No começo
do mês, cidades da região metropolitana de São Paulo anunciaram que o equipamento de
proteção ainda será obrigatório
até o fim do ano, pelo menos.

O presidente da Câmara Municipal de Colina, Rafael Rodrigues “Maringá”, e o vereador
José Afonso de Salvi são autores
de ofício que pede providências
contra o alto índice de furtos

ocorridos na cidade. O pedido,
que conta com apoio dos demais
vereadores, será encaminhado à
Secretaria de Segurança Pública
para as demais providências.
“Não podemos aceitar que

uma cidade como a nossa tenha
tantos furtos. É preciso tomar algumas providências. Somos porta-vozes da população que tem reclamado insistentemente da falta
de segurança”, ressaltou Rafael.

Tereos recebe prêmio de excelência
no uso de variedades de cana
Reconhecimento foi concedido pelo Instituto Agronômico de Campinas, o IAC

A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes em
produção de açúcar e etanol
do país, acaba de conquistar
mais uma importante premiação do setor.
A unidade Mandu, localizada em Guaíra, recebeu na última terça-feira (23), o Prêmio
Excelência IAC de Manejo
Varietal, conferido para unidades industriais que demonstram melhor uso de variedades
de cana-de-açúcar no Centro-Sul. A unidade ficou em primeiro lugar, junto com a usina
São José da Estiva. O prêmio é
conferido pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC).
O anúncio foi feito durante
a 7ª reunião do Grupo Fitotécnico da Cana com assuntos correlacionados ao Censo
Varietal 2021/22, realizada
em Ribeirão Preto. O grupo
Tereos foi representado por
Guilherme Rocha, gestor de
Desenvolvimento Técnico, e
Paulo Hernandes, especialista
de Desenvolvimento Técnico
Corporativo da unidade.
De acordo com José Olavo Vendramini, Gerente de
Desenvolvimento e Tecnologia Agrícola da companhia, a
unidade Mandu foi reconhecida devido à performance agrí-

cola durante a safra.
“A Tereos trabalha com
foco na melhoria do censo
varietal. Hoje, são mais de 25
variedades comerciais, que
são primordiais para o sucesso do canavial. Por meio dessas variedades consideradas
no manejo, é possível extrair
todo potencial genético da
cana como matéria-prima, obtido por meio de melhoramento”, ressalta.
Atualmente, a Tereos tem
parceria com quatro institutos
de pesquisa e melhoramento
(três no Brasil e um no exterior)
- a Ridesa, CTC, Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e
Ercane (internacional, da África, Ilhas União) para cultivo e
desenvolvimento de novas va-

riedades de cana-de-açúcar.
PRÊMIO
Criado em 2016 e concedido
pelo Centro de Cana do Instituto Agronômico de Campinas
(IAC), órgão ligado à Secretaria
de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, o prêmio celebra as empresas sucroenergéticas que mais se destacam
no melhoramento varietal da
cana-de-açúcar de acordo com
alguns indicadores, tais como os
índices de atualização e de concentração varietal.
Nesta edição, o Prêmio de
Excelência no uso de variedades
de cana-de-açúcar elencou 204
usinas, envolvendo nove estados e 14 regiões produtivas de
São Paulo. Na safra 21/22, foram pesquisadas 220 unidades.
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GIRO DO ESPORTE

Barretos conquista medalhas na luta olímpica, vai bem
no Mountain Bike e inicia campeonato de basquete
NA LUTA OLÍMPICA
A equipe de luta olímpica
do Projeto Revelar, apoiada
pela Secretaria Municipal de
Esportes de Barretos, esteve
mais uma vez na Baixada Santista para disputar uma edição
do Campeonato Brasileiro Regional e trouxe para a cidade
11 medalhas, sendo 6 de ouro,
4 de prata e 3 de bronze.

NO CICLISMO
A equipe ABCDesportos/
Barretos Cycling participou da
clássica prova Canastra Ride em
São João Batista da Glória, em
Minas Gerais. A dupla Eduardo Queiroz e Rodrigo Toneloto
conquistou o 4º lugar na competição de Mountain Bike. Os
ciclistas Cleber Prieto, Jony Fidélis, Wilson Murakami e Bruno Sávio completaram a prova.

NO BASQUETE
A equipe sub-17 de basquete masculino de Barretos venceu o confronto contra o time de Tanabi
por 77 x 28 e se manteve na liderança do Torneio Clube Monte Líbano. Já o masculino sub-19
estreou com derrota na competição. O adversário foi Fernandópolis e o placar terminou 57x47.
Os atletas das três categorias agradeceram à Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pelo apoio dado na logística para que continuem participando dessas importantes competições.
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