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A PRIORITÁRIA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - “Nesse momento em que o governo estadual, municipal e federal, olham de uma forma diferente
para nossas crianças, com o início da vacinação em crianças e adolescentes, por exemplo, e com a preocupação da volta às aulas em um momento que a
pandemia do coronavírus volta a assombrar toda a sociedade, Vera Murányi Kiss, presidente da Fundação Péter Murányi, manda um recado a todos. Segue..”

EDITORIAL - Leia na página 2

Ano VIII - Edição nº 468 - Ditribuição Gratuita

COLUNA PITA FOGO

Política, opinião e muita informação
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Pacaembu Construtora entrega
mais 312 moradias em Barretos
Com cerca de 3 mil casas já
entregues em Barretos, a Pacaembu - maior construtora de casas
do país - anunciou a construção
de mais 312 moradias na cidade,
em continuidade ao bairro planejado Vida Nova Pacaembu 4, em
fase de finalização e com entrega
prevista das chaves para o mês de
março. As novas moradias tem
como foco famílias com renda
mensal a partir de R$ 1.800,00,
que poderão financiar suas casas
com a Caixa em até 360 meses.
A comercialização já está sendo
realizada na Loja Pacaembu localizada na rua 16, 125, Centro.
O horário de atendimento é das
9 às 18 horas, diariamente, e aos
sábados das 8 às 13 horas.
Página 5

Câmara passa a utilizar marca de
participação no Programa Nacional
de Prevenção à Corrupção

ABA e prefeitura ampliam
convênio permitindo vacinação
A prefeita Paula Lemos, acompanhada da secretária de Governo
e Gestão Estratégica, Graça Lemos,
assinou a ampliação no valor anual
do convênio com ABA (Amigos Barretenses dos Animais). O aumento
de 20% permitirá a realização de uma
campanha de vacinação contra cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza, coronavirose, adenovirose e leptospirose (V10),
que aplicará mais de 5 mil doses da
vacina. Também será desenvolvido
em uma escola, a título experimental,
um levantamento da situação de animais domésticos (cães e gatos), identificando quantidade, sexo e se estão castrados e vacinados.

A Câmara Municipal de
Barretos aderiu à marca de
participação no PNPC (Programa Nacional de Prevenção
à Corrupção). “A participação
da Câmara neste programa é
um compromisso público que
estamos fazendo junto à Rede
de Controle da Gestão Pública do governo federal, para
manter e aperfeiçoar todas as
medidas anticorrupção que
possam existir”, comentou o
presidente do Legislativo de
Barretos, Paulo Correa (foto).
“A gente passa a receber
orientações sobre o que pode
ser melhorado nas questões
de legislação, transparência e
gestão do dinheiro público”,
complementou Correa.
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Crianças sem comorbidades começam a ser
vacinadas contra a Covid-19 em Barretos

Marcelo Roberto, de 10 anos, foi a primeira
criança barretense vacinada contra Covid 19

A vacinação para todas as
crianças de 5 a 11 anos contra a
Covid-19 começou nesta quinta-feira, 27 de janeiro. A imunização
será no Centro de Vacinação Infantil que foi montado na Estação
Cultura (antiga Estação), de segunda a sábado, das 8 às 20 horas.

Os pais ou responsáveis
devem levar os seguintes documentos da criança: CPF,
documento com foto e carteirinha de vacinação de rotina.
O local está todo decorado e
preparado para atender a criançada e conta com espaço kids

com atividades lúdicas onde as
crianças aguardam os 20 minutos necessários após a aplicação
da vacina. Dúvidas podem ser
sanadas por meio da Vigilância
Epidemiológica pelo 3612-2450.
PFIZER E CORONAVAC
Barretos recebeu doses pediátricas tanto de Pfizer quanto
de Coronavac. A Pfizer é autorizada para crianças de 5 a 11 anos,
já a Coronavac para crianças de 6
anos completos a 11 anos.
DRIVE-THRU
A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos
ou mais continua nas Unidades
de Saúde (nesta sexta-feira), das
8 às 13 horas e no drive-thru realizado no estacionamento do Rochão, das 9 às 20 horas (sexta-feira) e das 9 às 16 horas (sábado).

ACIB e CDL
realizam posse
administrativa
de nova gestão

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB) e o
CDL (Clube dos Diretores Lojistas) realizaram a posse administrativa das diretorias eleitas para
o biênio 2022/ 2023. O evento
ocorreu nesta quinta- feira (27),
na sede da ACIB. Jackelyne
Rossini, presidente da chapa,
representou a nova diretoria da
Associação Comercial. A posse
solene será realizada em data a
ser definida. A eleição da nova
diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho consultivo
da ACIB, teve chapa única denominada “Comércio, Indústria
e Serviços – Unidos Para Um
Comércio Forte”, e foi eleita por
aclamação. O CDL mantém a
mesma diretoria do biênio anterior, sob a presidência de André
Peroni Ângelo. Na imagem, Roberto Arutim, integrante da atual
diretoria e secretário municipal
de Indústria e Comércio, com a
presidente da ACIB, Jackelyne
Rossini (Foto: Diego Rodrigues)

Proprietários de
terrenos devem
fazer a limpeza
até 3 de fevereiro
Após notificação publicada no
Diário Oficial do Município no dia
29 de dezembro (Folha de Barretos), os proprietários de imóveis
ou terrenos baldios na área urbana têm até o dia 3 de fevereiro
para realizar a limpeza, deixando
esses locais sem qualquer substância ou material que possa ser
nocivo à saúde da população ao
redor. Caso os proprietários não
tomem providências, a prefeitura
pode executar a limpeza e fazer
a cobrança dos custos somada a
100% da taxa de administração – o
que na prática dobra o valor. Além
disso, os proprietários podem receber sanções administrativas
(multas). A prefeitura tem exigido
dos responsáveis a manutenção
dos seus terrenos limpos para
que não se tornem criadouros do
mosquito da dengue, escorpiões e
outros insetos que trazem risco à
saúde dos moradores.
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A prioritária educação
na primeira infância

Nesse momento em que o governo estadual, municipal e federal, olham de uma forma diferente para
nossas crianças, com o início da vacinação em crianças e adolescentes, por exemplo, e com a preocupação da volta às aulas em um momento que a pandemia do coronavírus volta a assombrar toda a sociedade, Vera Murányi Kiss, presidente da Fundação Péter Murányi, manda um recado a todos. Segue.
Pedagogos e especialistas
são unânimes em afirmar que
a primeira infância, delimitada
pelo período entre o nascimento
e os seis anos de idade, é uma
etapa fundamental para o aprendizado, formação do caráter e do
universo cognitivo das crianças.
Este é definido como o
conjunto de referências com as
quais o indivíduo percebe, reconhece e interpreta o mundo.
Numerosos estudos científicos, de múltiplas áreas,
dentre elas a neurociência e
a psicologia, classificam esse
primeiro ciclo como o que
apresenta as maiores possibilidades para a constituição das
competências humanas.
A primeira delas é o desenvolvimento da interatividade
social, fator de imensa importância para as pessoas ao longo de toda a vida.
Nesse aspecto, a educação
na primeira infância é crucial,
pois a criança passa a se relacionar com outras e com os
professores, fora do ambiente
de suas casas, percebendo que

fazem parte de um universo
mais amplo, com regras, direitos, deveres e necessidade
de respeitar e ser respeitado.
Outra habilidade de alta relevância é a linguagem, em suas
distintas expressões, como a
oral, escrita, corporal, musical e
em cada disciplina ou situação
específica. O seu desenvolvimento é uma função primordial
do ensino na primeira infância.
Todos esses indicadores evidenciam como é prioritário o aten-

dimento das crianças em creches e no ensino maternal.
Estudo da Organização
Mundial de Saúde (OMS)
mostra que investir no desenvolvimento da primeira infância, provendo saúde, nutrição,
segurança e aprendizagem,
contribui para a redução da
pobreza, a um custo baixíssimo para os governos.
O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
também aponta que o estímulo

e acompanhamento nesta etapa
da vida podem quebrar ciclos
de pobreza e vulnerabilidade.
Investir na formação dos
brasileiros desde o nascimento é
uma prioridade que deve mobilizar o governo, o Terceiro Setor,
as famílias e toda a sociedade.
Cuidar das crianças e de
seu futuro é uma ação decisiva para mitigarmos as desigualdades,
promovermos
a inclusão socioeconômica e
construirmos um país melhor.

Como a revolução no-code está
impactando as empresas

EXPEDIENTE
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REVIVER É VIVER
Desde a volta das eleições
diretas em 1985 para a prefeitura
de Barretos, foram eleitos Uebe
Rezeck (1983/1988, 1997/2000
e 2001/2004), Ibraim Martins da
Silva (1989/1992), Nelson James
Wright (1993/1996), Emanoel
Mariano Carvalho (2005/2008 e
2009/2012), Guilherme Henrique
de Ávila (2013/2016 e 2017/2020)
e agora Paula Lemos.

CONTINUOU NA POLÍTICA
Com exceção de Uebe Rezeck que entre um mandato
e outro na prefeitura também
exerceu outras funções públicas, tendo sido secretário do
Interior do Estado de São Paulo
e Chefe de Gabinete do Ministério da Indústria e Comércio,
os demais ocupantes da cadeira aposentaram da política assim que terminou o mandato.

Opinião

Como o desenvolvimento
de ferramentas no-code não
exige conhecimento técnico de
seus criadores, elas se tornaram
imprescindíveis para os negócios de milhões de empresas,
principalmente no último ano.
Para quem ainda não conhece essa tecnologia, as plataformas no-code são ambientes
de desenvolvimento de sites,
aplicativos mobile, automações
e aplicações fáceis de se usar.
Elas permitem que profissionais sem conhecimento técnico
em programação crie qualquer
coisa, mantendo os padrões de
qualidade e políticas de segurança da informação.
É importante diferenciar
os termos. No-code não é a
mesma coisa que low-code.
Enquanto as ferramentas no-code não exigem nenhuma
experiência de programação
dos usuários, as low-code são
feitas para minimizar a programação “manual” e, com isso,
ajudar desenvolvedores a criar
ou integrar apps rapidamente.
UM MUNDO DE
POSSIBILIDADES
De acordo com pesquisa
da empresa norte-americana
de consultoria Gartner, o mercado global de no-code e low-code alcançou um valor de
US$ 13,8 bilhões até o fim de
2021 (um aumento de 22,6%
com relação a 2020).

PAINEL

As plataformas no-code
usam um ambiente de desenvolvimento visual, em geral
com funcionalidades de “drag-and-drop” (clicar com o mouse, arrastar e soltar para posicionar peças). Esse ambiente
facilita a criação de programas
para quem não tem conhecimento técnico específico.
Os no-codes contribuem
para o estabelecimento de uma
ponte entre as equipes de negócios e de TI. Eles podem ser
interligados a diferentes sistemas, proporcionando que os
grupos de trabalho aumentem
as funcionalidades de seus procedimentos rotineiros. Concomitantemente, mantém-se em
conformidade com as políticas
de segurança de TI da empresa.
Com templates, bibliotecas e a interface customizável
das plataformas no-code, os
usuários podem criar aplicativos, integrar sistemas, e até
orquestrar sistemas de gestão de processos de negócio.
Tudo isso com a possibilidade
de usar automações para facilitar ainda mais o trabalho.
PRÓS E CONTRAS
DO NO-CODE
Empresas que usam no-code têm várias vantagens, como
eficiência, baixo custo, desenvolvimento rápido, segurança e redução de erros, porém,
nem tudo são flores. Elas poRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
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dem enfrentar desafios, como
o “Shadow it”, ou seja, ferramentas no-code que não são
sancionadas pela equipe de TI
e que não podem ser ampliadas) pode criar dificuldades
para as operações. Os processos no-code também oferecem
limitações de customização.
NO-CODE PARA
EMPREENDEDORES
Um dos públicos com maior
interesse nos recursos no-code
são os empreendedores, que desejam validar suas ideias, lançando-as de maneira rápida e
barata. Para lançar rapidamente
um projeto, um empreendedor
precisa contratar um desenvolvedor para escrever código, o
que não é barato. E, para diminuir custos, ele precisaria
aprender a codificar e fazer ele
mesmo seu app ou site, o que
não seria muito fácil ou rápido.
As plataformas no-code
resolvem esse impasse, pois
elas possibilitam que os empreendedores que não são codificadores criem coisas que
somente codificadores experientes poderiam fazer. Algo
que era inimaginável a até
pouco tempo atrás.
Para os empreendedores, os
dispositivos no-code tiram do
caminho o tempo necessário
para comunicar uma proposta
e seus requisitos aos designers
e desenvolvedores, permitindo

que eles transformem esse esboço em um protótipo totalmente
funcional, respeitando todos os
detalhes necessários do processo.
Assim, são reduzidos os custos,
o tempo e os riscos para implementar um produto ou serviço
no mercado. Por essa e outras razões, o aprendizado do no-code
se tornará cada dia mais imprescindível na vida de profissionais
de marketing, CEOs de startups,
empreendedores, designers e até
desenvolvedores, sem distinção
de nível de conhecimento.
A revolução no-code chegou.
Ederson Dé Manoel é especialista
em data marketing, growth hacking
e gestão de experimentos de
marketing científico. Indicado ao
Prêmio de Melhor Profissional de
Marketing 2021 pela ABCCOM. Pósgraduado em Marketing pela ESPM
(Escola Superior de Propaganda
e Marketing), já atendeu clientes
como Google, Corinthians, Vogue,
Netshoes, Faber Castell, Cerveja
Proibida, Caixa, entre outros.

A NOVA LÍDER
Dizem que se Paula Lemos
(DEM) conseguir manter e
cumprir os acordos até o final
de 2024 e fizer um mandato
surpreendente, pode vir candidata a deputada estadual pela
região de Barretos.
QUANTO TEMPO?
Hoje faz 21 dias que algumas das principais ruas da cidade estão interditadas devido
aos estragos provocados pelas
chuvas. Quanto tempo será preciso para consertar e devolver a
normalidade para a população?

Lemos (DEM) por conta das
dificuldades provocadas pela
pandemia e pelas enchentes.
“Se eu chegar a Brasília nós teremos emendas para a cidade.”
- afirmou em entrevista para a
Rádio Jornal a pré-candidata a
deputada federal.
NO COMANDO DA UNIÃO
O deputado federal Geninho
Zuliani (DEM) deve ocupar a secretaria geral do diretório paulista do União Brasil. Isso sinaliza
que o grupo que permanecer no
DEM apoiará Rodrigo Garcia
(PSDB) e dará as cartas no Estado.
NO PÁREO DA ASSEMBLEIA
Já o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos)
que veio de São José do Rio
Preto e fincou domicílio em
Barretos, deve concorrer a eleição em 2022.
DOBRADINHA
DE DEPUTADOS
Os deputados Carlão Pignatari (PSDB) e Geninho Zuliani (DEM) foram os padrinhos
de José Luiz Ramos Cavalcanti,
que resultou na posse como
diretor do Deinter-5. Segundo
revelou o Diário da Região, a
tempestade ocorrida dia 6 de
janeiro não foi o real motivo
para a vinda dos dois a Barretos no dia 8. O objetivo principal da visita foi conversar com
o então titular da Seccional do
município e selar o convite.

ABERTURA DE LEITOS
Barretos é uma das cidades
que abrirá novos leitos para internação da Covid-19 nos próximos 10 dias. Atualmente 3,6
mil pessoas estão internadas
em UTI’s e mais de 7,3 mil em
enfermarias em todo o Estado
de São Paulo.
DEUS A LIVRE
Elisa Coutinho (Avante) não
queria estar no lugar de Paula

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Trabalhe duro e vença com humildade. A glória da vitória não está na linha de chegada, mas na honra e integridade demonstrada durante a caminhada.” (Wandy Luz)

A idade nova chegou para Maria Raquel dos Santos, no último
dia (21). Além de ser muito cumprimentada, a funcionária pública do Postão, comemorou a data com gosto de vitória, pois
venceu a Covid-19, e está gozando de boa saúde. Parabéns!

A quarta-feira (26), foi de festa para Daniel Faria. O empresário e diretor da Auto Escola Nova, recebeu milhares de parabéns de amigos
e familiares, e todo o carinho dos filhos Pedro Henrique e Miguel, e
da namorada Simone Sossolote (foto). Felicidades Daniel!

Quarta-feira (26) foi dia de cantar parabéns para
Jana Julia. Com esse belo sorriso no rosto, ela recebeu mais
uma chegada de idade nova, onde o carinho ficou por conta
de seus familiares e amigos. Felicidades Jana!

O goiano Junior Marinho, que já participou do Programa Mestre
do Sabor da TV Globo, esteve em Barretos matando a saudade da
amiga, advogada e empresária Monise Andrade. O encontro dos
amigos foi recheado de bom papo, muitas risadas e a promessa de
que logo estarão se encontrando de novo. Tudo de bom!

O casal de empresários Sandoval Jonas do Nascimento e
Maria Cristina da Mata Jonas, moravam em Atlanta-EUA, e
depois de 06 anos, estão de volta ao Brasil, para rever amigos
e familiares, e ainda curtir dias merecidos de férias. O click foi
na Praia da Enseada no Guarujá/SP. Maravilha!

No dia 10 de janeiro teve festa em dose dupla para Caíque Nogueira de Carias Pimenta e Diogo Nogueira de Carias Pimenta,
que completaram seus 15 anos. Na data, os gêmeos receberam milhares de cumprimentos de amigos e familiares, e o
carinho especial da vovó Rita de Cássia (foto). Parabéns!

Neuza Aparecida, a recepcionista mais simpática da Defesa Civil
Municipal, completou mais um ano de vida na segunda-feira
(24). Ela recebeu os cumprimentos dos colegas de trabalho,
familiares e todo Carinho dos filhos Igor Silvestrini (foto),
Karina Oliveira e Netos. Parabéns!!
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Câmara passa a utilizar marca de participação no
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
A Câmara Municipal de
Barretos aderiu à marca de
participação no PNPC (Programa Nacional de Prevenção
à Corrupção).
O programa, criado pela
Rede de Controle da Gestão Pública, tem como objetivo estimular os órgãos públicos a ser
um promotor da integridade e da
ética, se colocando como exemplo de boa vontade em contribuir para um setor público visto
pela sociedade como honesto.
É também um compromisso consigo mesmo e com
a sociedade de que irá implementar as boas práticas de
prevenção, detecção, investigação, correção, monitora-

mento e transparência.
“A participação da Câmara
no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é um compromisso público que estamos
fazendo junto à Rede de Controle da Gestão Pública do governo
federal, para manter e aperfeiçoar
todas as medidas anticorrupção
que possam existir”, comentou o
presidente do Legislativo de Barretos, Paulo Correa.
Ao participar do programa, a
Câmara Municipal de Barretos
sinaliza que está disposta a realizar o processo evolutivo e colaborativo de todo o setor público
brasileiro, com objetivo de reduzir os níveis de corrupção a patamares similares aos de países

desenvolvidos e passa a acompanhar as orientações da Rede
de Controle da Gestão Pública.
“Isso mostra que a Câmara
está preocupada em dizer pra
sociedade: aqui nós trabalhamos de forma séria, com ética

e honestidade, como todo órgão
público deve ser. A gente passa a receber orientações do que
pode ser melhorado nas questões de legislação, transparência e gestão do dinheiro público”, complementou Correa.

Junto com ABRAPE, entidade teve agenda com ministros, secretário e senador em
busca de apoio para o setor que é um dos mais atingidos desde o início da pandemia

mais afetados desde o início
da pandemia de Covid-19.
Muzeti integrou comitiva
liberada pela ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos).
As reuniões envolveram o
Ministro da Cidadania, João

Roma, o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a Ministra-Chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, o senador
Flávio Bolsonaro e o Secretário de Cultura, Mário Frias.
Entre os assuntos abordados estavam a reedição da
Medida Provisória que versa sobre os cancelamentos e
adiamentos de eventos por
conta da pandemia e questões referentes ao veto 19 de
2021 da lei 14.148 -- criação do Programa Emergencial de Retomada do Setor
de Eventos (Perse).
“Sensível a todas as oscilações da pandemia de Covid-19, o setor de eventos
no Brasil tem sofrido para se
reerguer desde o início dos

primeiros casos registrados
no país, em março de 2020.
Precisamos da sensibilidade
dos governantes para que este
segmento essencial da economia brasileira consiga se recuperar. Para isso precisamos
de leis favoráveis e soluções
imediatas”, afirmou Muzeti.
O presidente da ABRAPE,
Doreni Caramori Jr, também
enfatizou a importância dos
encontros com as autoridades
em Brasília.
“Precisamos dar condições
para o setor pagar pelo endividamento todo acumulado”,
disse em depoimento, pedindo apoio de todos os políticos, ao lado do secretário Mário Frias e do senador Flávio
Bolsonaro.

Após pedido de Paulo Correa, prefeitura concederá
60% de ajuda de custo para transporte universitário
A prefeita Paula Lemos encaminhou para a Câmara Municipal projeto de lei que concede
60% de ajuda de custo do transporte universitário para as cidades de Bebedouro, São José do
Rio Preto e Ribeirão Preto.
O pedido de aumento do
percentual de 30% para 60% foi
realizado pelo vereador e presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), no dia 30 de agosto de
2021 em reunião realizada na
Prefeitura com os universitários.
“Sabemos que a Faculdade/Universidade é um investimento caro. Ainda ter que arcar com o custo do transporte

em pleno período de pandemia, em que não somente os
estudantes, mas todos estão
passando por dificuldades financeiras, não dá para ser suportado por muitos estudantes. Agradeço a prefeita Paula
Lemos por atender ao pedido”, disse Paulo Correa.
Cadastro para transporte universitário: procurar o
Setor de Transporte Escolar e Universitário, localizado no Cemup, na Avenida 3,
nº 1280, entre as ruas 30x32.
O atendimento é realizado
das 8h às 16h. Levar duas fotos 3x4, cópias do RG e CPF,

comprovante de matrícula e
comprovante de residência.
Estão disponíveis viagens
para Bebedouro, São José do

Rio Preto e Ribeirão Preto no
período noturno e no período
da manhã somente para São
José do Rio Preto.

Cidadãos realizarão atividades de trabalho em órgãos públicos e estaduais e cursos de
qualificação profissional durante cinco meses; inscrições ficam abertas até 7 de fevereiro
sadopovo.sp.gov.br.
Com mais de R$ 415 milhões em investimentos do governo, o programa Bolsa do
Povo Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$ 540 por mês
aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos
públicos municipais e estaduais.
A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por
semana, e o benefício poderá ser

UEBE DEFENDE MUDANÇAS NO SECRETARIADO
Mudanças no secretariado municipal são defendidas pelo
ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). Ele entende que alguns secretários não jogam no time de Barretos e nem no time da prefeita Paula Lemos (DEM). Segundo o medebista houve erros
na formação do secretariado. Alguns parecem que dão satisfações apenas aos seus indicadores, avalia.

FRENTE PROMETE CHEGAR JUNTO
A dita frente independente promete fiscalizar com rigor as denúncias contra a atual gestão municipal. O grupo é formado pelos
vereadores Ângelo Tegami (PV), Raphael Oliveira (PRTB) e Ricardo Bodinho (PP). Porém, a prefeita continua com ampla vantagem numérica em sua bancada de apoio na Câmara Municipal.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO
Câmara Municipal, em novembro de 2010, aprovou projeto de lei de autoria do prefeito em exercício Mussa Calil Neto,
dispondo sobre o licenciamento ambiental em Barretos.
MUSEU DA IMAGEM E SOM
A criação do Museu da Imagem e Som de Barretos foi uma
indicação do vereador Cesar Gontijo ao prefeito Nelson James, em julho de 1993.
SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o popular Mandioquinha, propôs ao prefeito Nelson James, em 12 de fevereiro
de 1993, a implantação de um serviço funerário municipal.
ARBORIZAÇÃO DA RUA VINTE
A completa arborização da rua 20, entre as avenidas 1 e 43,
foi solicitada ao prefeito Ibraim Martins da Silva, em junho de
1989, pelo vereador João Dias Paes Leme.
MAIS BANCOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS
A colocação de bancos nas praças e logradouros públicos
da cidade foi pedida pelo vereador Wilson Aparecido de Souza
ao prefeito Mélek Geraige, em março de 1983.
INFORMAÇÕES AO DELEGADO DE POLÍCIA
Informações sobre o funcionamento de parque de diversões na cidade foram solicitadas pelo vereador Wilson Ferreira
de Mello ao delegado de Polícia. Ele também requereu ao prefeito João Ferreira Lopes a restauração do distrito de Laranjeiras. Pedidos realizados em fevereiro de 1948.
O IMPORTANTE É SER FEVEREIRO
Tem eleitor juramentado que vai rebolar com muita ginga
quando receber o carnê do IPTU.

São Paulo vacina 75% das
crianças imunizadas no Brasil
Dados do Consórcio de Imprensa mostram que 3 a
cada 4 crianças no país são vacinadas no estado

Bolsa do Povo Trabalho abre mais de 1,5 mil
vagas para desempregados com bolsa-auxílio
de R$ 540 na região de Barretos

As secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo de São Paulo estão com
1.580 vagas abertas para atividades de trabalho e cursos
de qualificação profissional do
programa Bolsa Trabalho, na
região de Barretos, em parceria
com municípios cadastrados.
As inscrições já estão abertas e
devem ser realizadas até o dia 7
de fevereiro pelo site www.bol-

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

PUXANDO A SARDINHA PARA O SEU LADO
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) crê que há políticos que
não estão preocupados com Barretos. “Cada um quer puxar a
sardinha para aparecer mais, para fazer marketing político”,
disse. Ele pregou a união de esforços pelo município.

Buscando apoio para o setor de
eventos, Associação Os Independentes
participa de reuniões em Brasília

O presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz
Muzetti, esteve em Brasília
na última terça-feira, dia 25,
participando de três encontros
para debater os interesses do
setor de eventos no país, um
dos segmentos da economia

PITA FOGO

pago por cinco meses consecutivos. Além disso, será ofertado
um curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).
Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos
profissionalizantes virtuais da
Univesp (Universidade Virtual
do Estado de São Paulo), com
duração de 80 horas: Auxiliar

de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa,
Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.
Serão aceitas inscrições de
moradores do estado de São
Paulo, desempregados, maiores
de 18 anos e com renda familiar
de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

O Estado de São Paulo vacinou 75,8% das crianças imunizadas no Brasil contra a Covid-19
na última segunda-feira (24), de
acordo com dados do consórcio
de veículos de imprensa. No estado, foram vacinadas 345,7 mil
crianças de 5 a 11 anos, de um total de 456,1 mil em todo o país.
De acordo com dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), São Paulo tem
20,7% da população brasileira
nessa faixa etária.
São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a iniciar a vacinação infantil contra o coronavírus, no último dia 14, horas
após receber doses pediátricas
do imunizante da Pfizer por
meio do Ministério da Saúde.
Além disso, no dia 20, foi
ampliada a vacinação desta faixa etária com 8 milhões
de doses de Coronavac para
o estado, após aprovação do
uso do imunizante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
O governo do Estado lançou
o vacinômetro infantil, com dados da imunização de crianças
de 5 a 11 anos, que está disponível no site Vacina Já. No site
também é possível fazer o pré-cadastro para a vacinação deste

público. Ele é opcional e não é
um agendamento, mas agiliza o
atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis
devem acessar o site, clicar no
botão “Crianças até 11 anos” e
preencher o formulário online.
A vacinação em São Paulo
irá acelerar nos próximos dias e
a meta é que os municípios vacinem em três semanas todas
as 4,3 milhões de crianças dessa faixa etária do estado com a
dose inicial. A capacidade da
vacinação infantil em São Paulo é de 250 mil crianças por dia,
além dos jovens e adultos que já
vêm sendo imunizados contra a
COVID-19 nos 645 municípios.
O calendário de vacinação
do estado prevê a vacinação
de crianças com idade entre 9
e 11 anos, até o próximo domingo, 30 de janeiro. Entre 31
de janeiro e 10 de fevereiro, a
campanha vai priorizar aquelas de 5 a 8 anos.
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Barretos ganha mais 312 moradias

Pacaembu Construtora anuncia a segunda fase de comercialização Vida Nova Pacaembu 4, próximo ao Frigorífico JBS
Com cerca de 3 mil casas
já entregues em Barretos, a Pacaembu - maior construtora de
casas do país - anuncia a construção de mais 312 moradias
na cidade, em continuidade ao
bairro planejado Vida Nova Pacaembu 4, em fase de finalização e com entrega prevista das
chaves para o mês de março.
Com um investimento de
R$ 45 milhões e a expectativa de geração de cerca de 900

empregos diretos e indiretos,
essa 2ª fase do empreendimento tem como foco famílias com
renda mensal a partir de R$
1.800,00, que poderão financiar suas casas com a Caixa
em até 360 meses, com a menor taxa de juros do mercado
imobiliário: a partir de 4,5%
ao ano, por meio do programa habitacional Casa Verde e
Amarela, do Governo Federal.
As casas terão piso cerâmi-

co em todos os ambientes, sala
integrada, dois quartos, cozinha e banheiro com azulejos
nas áreas molhadas e lavanderia. Elas serão construídas em
lotes de 200m², com espaço
para futuras ampliações.
O bairro será construído em
uma área de mais de 408 mil m2
com infraestrutura completa,
com asfalto, iluminação pública,
sinalização viária, além de mais
de 56 mil m2 de áreas verdes

Festeiro confirma Festa de Santa
Bakhita para 4 a 8 de fevereiro

Responsável por coordenar
a festa que homenageia Santa
Josefina Bakhita, padroeira da
Capela instalada no Residencial
Minerva, Leandro Faustinoni,
o Leco, confirma que o evento
acontece de 4 a 8 de fevereiro,
no espaço em frente à capela, na
Rua Francisco de Assis Martins,
próximo ao número 172.
A comemoração tem como
atrativo principal o caráter religioso e tem a coordenação
do Padre Deonísio Helko,
pároco da Paróquia de Santo
Antônio, da qual a capela faz
parte, e de seu vigário, Padre
Ronaldo Miguel.
A programação de missas,
sempre começando às 19 horas,
tem como celebrantes convidados o Padre Túlio Gambarato
no dia 4 – sexta-feira; o Padre

Samuel no dia 5 – sábado; o
Padre Pedro Lopes no dia 6 –
domingo; o Padre Ivanaldo no
dia 7 – segunda-feira e o Bispo
Diocesano de Barretos, Dom
Milton Kenan, no dia 8 – terça-feira, dia de Santa Bakhita.
No final de semana, dias 4,
5 e 6, sexta, sábado e domingo,
acontece também a tradicional
quermesse, com praça de alimentação e palco com atrações diversificadas, além de brincadeiras e
sorteio de prêmios. Toda a renda
obtida é destinada às obras da
Capela de Santa Bakhita e para
a catequese que funciona em seu
centro comunitário.
O festeiro, Leandro Faustinoni, e sua esposa, Elisângela Silvério Faustinoni, que
contam com a força das filhas
adolescentes, Bruna e Ana

Clara, diz que aceitou a missão voluntária com muita disposição para o trabalho.
“A expectativa é de que eu,
minha esposa e minhas filhas
possamos fazer um bom trabalho para poder levar alegria, fé
e esperança de dias melhores.
Agradeço a comunidade que
nos acolheu muito bem. Nós
sempre colaboramos com as
festas da nossa comunidade de
Santo Antônio, na qual fazemos parte, pastoral do dízimo
e também na pastoral vocacional, uma vez que sempre somos
chamados para ajudar. Estaremos sempre prontos para o nosso senhor Jesus Cristo e chegou
a nossa vez de ajudar a nossa
querida comunidade de Santa
Josefina Bakhita”, comentou o
festeiro. (Foto: Diego Viana)

Bolsa Trabalho abre 140 inscrições em Barretos
Valor pago
será de R$ 540

As secretarias municipais
de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social,
em parceria com o governo do
Estado, está com inscrições
abertas até o dia 7 de fevereiro, para 140 vagas do Bolsa
Trabalho. O programa tem
como objetivo oferecer ocupação, renda e qualificação
profissional à população em
situação de desemprego.
Para ter direito ao benefício,
por um período de cinco meses
e no valor de R$ 540 mensais,

sendo R$ 450 da Bolsa Auxílio
mais R$ 90 referentes à cesta
básica, o candidato trabalhará
por quatro horas, durante cinco dias da semana, em órgãos
públicos e realizará um dos sete
cursos de qualificação profissional ofertados pela Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp), com duração
de 20 horas semanais.
As opções de capacitação
são: Auxiliar de Controle de
Produção e Estoque; Gestão
Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos;
Rotinas e Serviços Adminis-

trativos; Secretariado e Recepção e Educação de Jovens e
Adultos (EJA), este último para
pessoas que possuem o Ensino
Fundamental incompleto.
Os critérios para realização da inscrição são: estar
em situação de desemprego,
desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego
ou qualquer outro programa
assistencial equivalente; ter
residência no estado de São
Paulo, pelo período de dois
anos; possuir renda per capita
de até meio salário mínimo e
ser maior de 18 anos.

Educação municipal realiza atribuição
para professores, auxiliares e cuidadores
A atribuição é feita por ordem de classificação, conforme editais publicados
Após o término e a homologação dos processos seletivos externos, a Secretaria Municipal de Educação divulgou
o cronograma para atribuição
de aulas/turmas para professores, cuidadores e auxiliares
de cuidados diários.
A atribuição é feita por
ordem de classificação, conforme editais publicados e
acontece desde a última quarta (26), seguindo até a pró-

xima segunda-feira (31), na
Escola Municipal “Professor
Dorothovio do Nascimento”,
na Avenida Dom José de Matos Pereira, 455, no Zequinha
Amêndola.
Os candidatos deverão
apresentar documento original

com foto, além do DOCAT ou
DRHU (quando ministrar aulas
no Estado, constando o horário o horário único atualizado).
Além disso, é necessário que
cada profissional leve uma caneta de uso pessoal e o uso de
máscara facial será obrigatório.

CRONOGRAMA
Sexta (28), às 8 horas: Professor de Educação Infantil
Sexta (28), às 14 horas: Auxiliar de Cuidados Diários
Segunda (31), às 8 horas: Cuidador

com pista de caminhada, academia ao ar livre e playground.
“A Pacaembu está oferecendo uma oportunidade única para aquelas pessoas que
não conseguiram adquirir a
casa própria na primeira fase
do Vida Nova Pacaembu 4.
Estamos abrindo as vendas de
mais 312 moradias, em continuidade ao bairro, para mais
famílias barretenses saírem do
aluguel”, comenta Fred Esco-

bar, diretor de Relacionamento Institucional da Pacaembu.
Além das casas, a infraestrutura ainda conta com sistema
de abastecimento de água, com
a construção de redes e ramais,
um grande reservatório de água
e um poço de captação de água.
SERVIÇO
A comercialização das 312
moradias da 2ª fase do Vida
Nova Pacaembu já está sendo
realizada na Loja Pacaembu

localizada na rua 16, 125, Centro. O horário de atendimento é
das 9 às 18 horas, diariamente,
e aos sábados das 8 às 13 horas.
É preciso levar documentos com fotos originais (CPF e
RG), comprovante de residência, comprovante de estado civil e os três últimos holerites ou
6 meses de extrato bancário. Informações também podem ser
obtidas no telefone (17) 33243409 ou no site da empresa.

Barretos dá início à vacinação das crianças

Aplicação acontece das 8 às 16 horas na Estação Cultura, preparada para receber a criançada e a família

Espaço kids onde as crianças aguardam 20 minutos após receberem a vacina.
Além da decoração especial, a criançada teve a companhia do Batman e da Mulher Maravilha

“Quem Ama Vacina”. Mais
que um lema, uma verdade.
Foi o que se viu na manhã da
última segunda-feira, dia 24, no
primeiro dia de vacinação de
crianças de 5 a 11 anos do grupo prioritário (comorbidades
ou deficiência) em Barretos.
Com alegria no olhar, pais
e mães levaram os seus filhos
para se imunizarem já no primeiro dia. “Fiz questão de vir
porque eu estava até ansiosa
por esse momento. Temos que
pensar na segurança dos nossos filhos”, afirmou Luciana
Nagib, mãe do Marcelo, de
apenas 10 anos, a primeira
criança vacinada em Barretos.
A criançada foi recepcionada com muita alegria pelas equipes da Saúde e da Educação e
também pelo Batman e Mulher
Maravilha, que deram aquela
“força” para encorajar os pequenos. Após a picadinha no braço,
cada vacinado pode levar para
casa um certificado de coragem
por terem participado desse ato
de amor a si e aos demais.
“Vejo que muitos pais estão reticentes, mas nós levamos nossos filhos para tomar
todas as demais vacinas. Essa
é mais uma e muito importante
para que possamos vencer essa
pandemia”, afirmou Luciana

Borges Pires Cardoso, mãe do
pequeno Leonardo de 11 anos.
É HORA DE VACINAR
A vacinação da criançada
continua ao longo da semana e
será feita somente na Estação
Cultura, na Praça Conselheiro
Antônio Prado, 55, entre as ruas
16 e 18, das 8 às 16 horas. O local
está todo decorado e preparado
para atender a criançada, e conta
com espaço kids com atividades
lúdicas, onde as crianças aguardam os 20 minutos necessários
após a aplicação da vacina.
“Estamos aqui recebendo
as crianças e contando com
uma estrutura preparada. Traga seu filho. Só com a vacinação poderemos passar por essa
fase difícil que a pandemia
nos impôs. Esperamos que na
semana que vem já possamos
abrir para todas as crianças e
eu mesmo trarei meu filho”,
comentou a prefeita Paula Lemos, que esteve presente na
abertura da vacinação.
O QUE LEVAR?
Os pais ou responsáveis
devem apresentar no ato da
vacina um documento da
criança com foto, CPF (se não
tiver é necessário providenciar), e também o laudo médico impresso que comprove a
comorbidade/deficiência.

Sem o CPF a criança não
fica registrada como vacinada
no cadastro do governo federal,
impedindo, por exemplo, viagens internacionais. Para agilizar o atendimento pode ser feito
o pré-cadastro da vacinação no
site https://vacinaja.sp.gov.br/
E AS OUTRAS VACINAS?
Informação importante: é
necessário o intervalo mínimo
de 14 dias entre as demais vacinas regulares do calendário
infantil, por isso é necessária
a apresentação da carteirinha
de vacinação.
Veja a lista de comorbidades consideradas pelo Ministério da Saúde: Insuficiência
cardíaca, Cor Pulmonale e Hipertensão pulmonar, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes
Coronarianas,
Valvopatias,
Miocardiopatias e pericardiopatias, Doença da aorta, Arritmias cardíacas, Cardiopatias
congênitas, Próteses valvares e
dispositivos cardíacos implantados, Talassemia, Síndrome
de Down, Diabetes Mellitus,
Pneumopatia crônicas graves,
Hipertensão estágio 1 e 2 com
lesão, Doença cerebrovasculares, Doença renal crônica,
Imunossuprimidos, Anemia
falciforme, Obesidade mórbida, Cirrose hepática e HIV.
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Prefeitura amplia convênio com a ABA permitindo
vacinação contra cinomose, parvovirose e outras doenças
Parceria inova implantando projeto piloto em escola

A prefeita Paula Lemos,
acompanhada da secretária de
Governo e Gestão Estratégica,
Graça Lemos, assinou na última terça-feira (25), a ampliação no valor anual do convênio
com ABA (Amigos Barretenses dos Animais) que passa a
ser de R$ 432 mil, divididos em

12 parcelas de R$ 36 mil.
O aumento de 20% permitirá
a realização de uma campanha
de vacinação contra cinomose,
parvovirose, hepatite infecciosa
canina, parainfluenza, coronavirose, adenovirose e leptospirose
(V10), que aplicará mais de 5
mil doses da vacina.

“Estamos pela primeira
vez em nossa cidade, nessa
parceria, colocando à disposição 5 mil doses de vacinas
para que a gente possa cuidar
da saúde dos animais”, destacou a prefeita Paula Lemos.
Também será desenvolvido
em uma escola, a título expe-

rimental, um levantamento da
situação de animais domésticos (cães e gatos), identificando quantidade, sexo e se estão
castrados e vacinados.
Está incluído também nessa parceria o abrigo a cães e
gatos abandonados ou que
sofreram maus-tratos, a realização de feiras de adoção,
castração de animais de rua e
atendimento veterinário.
Segundo Eduardo Croys
Felthes, presidente da entidade,
essa ajuda financeira é fundamental para que a ABA continue prestando esse importante
serviço. “Estamos buscando
mais especializações para aumentar ainda mais os nossos
atendimentos”, pontuou.
VOZ AOS
PROTETORES
Além de representantes da

Festival Samba Barretos aposta no trap para trazer diversidade
de ritmos e anuncia Matuê, L7NNON e Orochi na programação
Matuê, L7NNON e Orochi
se unem a outros 15 grandes
nomes nacionais e completam a programação de peso do
Samba Barretos, evento que se
posiciona como o maior festival de samba e pagode do Brasil, e será realizado no Parque
do Peão, de 21 a 23 de abril.
É a cultura do trap music e
toda sua versatilidade que todos
os dias encerrará o evento com
uma espécie de “festa da festa”.
No último ano, os três artistas escolhidos para integrar
a programação do Samba
Barretos bateram recordes de
ouvintes nas principais plataformas de streaming do país
e, segundo dados levantados
pelo Spotify, entre 2016 e
2019, o consumo do gênero
musical cresceu 61% ao ano.
O After, como vem sendo
chamado pelos organizadores,
foi criado para dar o tom da mistura de ritmos que o festival quer
consolidar, seguindo tendências
dos grandes eventos do mundo.
No dia 21 de abril é L7NNON quem traz toda a sua potência para encerrar o festival
depois dos shows de Dilsinho,
Mumuzinho e dos grupos Me-

nos é Mais e Vou Zuar. “Será
um momento de mais música,
diversão e cultura”, antecipa
Luiz de Deus Silva, um dos
organizadores do evento.
No dia 22 de abril, é Orochi
quem fecha a programação do
Samba Barretos. O artista, que
começou sua carreira nas batalhas de rima, bateu recordes
mensais como um dos artistas
mais ouvidos nas plataformas
de streaming. No mesmo dia
se apresentam Sorriso Maroto,
Ferrugem, Karinah, Di Propósito, Envolvência e Akatu.
No último dia de festival,
23 de abril, é a vez de Matuê
trazer suas letras e melodia e
mostrar porque também é um
dos mais ouvidos do gênero.

O artista, que nasceu em Fortaleza, fora da rota tradicional
do rap, Rio/São Paulo, encerra a programação que também
conta com Zeca Pagodinho,
Belo e os grupos Turma do
Pagode, Pixote e Presença.
AGRADAR GERAÇÕES
“A ideia é pais e filhos curtirem juntos, um apresentar
seu som para o outro e todos
ganharem com a qualidade
dos artistas que estarão no
palco do Samba Barretos”,
enfatiza Fredy Registro, um
dos organizadores do evento.
“Quem curte pagode e samba também tem uma grande afinidade com os universos do hip
hop e rap, e os três nomes estão
se destacando como as novas

vozes do gênero, por toda a representatividade”, completa.
EXPECTATIVA
E INGRESSOS
O Samba Barretos espera
receber mais de 40 mil pessoas durante os três dias de
festival e os ingressos - individuais e passaporte para
todos os dias - estão à venda
no site Total Acesso, nas três
áreas: Stage, Front Stage e
Camarote Open Premium.
PONTOS DE VENDA:
Em Barretos: Loja Os Independentes, avenida 43, esquina da rua 38; Loja Golfe
Class, North Shopping.
Em Ribeirão Preto: Loja
Golfe Class, Shopping Iguatemi.

Alunos da Escola Municipal Giuseppe Carnímeo são
premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática

A Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP) divulgou
a lista de premiados da 16ª
edição e nela constam 4 alunos da Escola Municipal Giuseppe Carnímeo.
O aluno Joaquim Otávio
de Souza Lima, do 7º B, recebeu uma medalha de prata na
competição do nível 1 (sextos e sétimos anos do Ensino
Fundamental). O aluno Joaquim Otávio de Souza Lima,
do 7º B, recebeu uma meda-

lha de prata na competição do
nível 1 (sextos e sétimos anos
do Ensino Fundamental).
Os alunos Danyelly Vitória
Morais Costa e Lucas Vasconcelos receberam importantes
menções honrosas, também,
na disputa do nível 1. Já Erick
Raphael Santos Melo recebeu
menção honrosa ao disputar o
nível 2 (oitavos e nonos anos).
A secretária municipal de
Educação, Jéssica Maria dos Santos, comentou que essa premiação enche de orgulho toda a rede

municipal e a escola responsável,
pois “representa a conquista do
trabalho sério e comprometido
com a aprendizagem que tem
sido desenvolvido em Barretos”.
Com a premiação, os estudantes foram convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que tem
como incentivo a promoção do
desenvolvimento acadêmico.
“Nossos alunos e profissionais são merecedores desses
resultados, pois se esforçam diariamente para desenvolver da me-

lhor forma possível o processo de
ensino-aprendizagem. Estamos
muito felizes porque todo esforço
foi recompensado”, comemorou
a vice-diretora da escola, Maria
Beatriz de Brito Ávila.
A OBMEP foi criada pelo
Instituto de Matemática Pura e
Aplicada (Impa) em 2005 e é
realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos
ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da
Educação (MEC).

ABA, o encontro no auditório
da Prefeitura reuniu vários
protetores de animais. A prefeita Paula Lemos ouviu demandas e garantiu que a gestão está trabalhando também
nessa área.
“É importante esse tipo de

reunião porque é preciso uma
corrente em favor dos nossos
animais. Vamos, respeitando a
responsabilidade fiscal, atender aos anseios dessas pessoas
que se dedicam diariamente a
cuidar dos animais na nossa
cidade”, comentou a prefeita.

Sem base científica, portaria
altera regras de afastamento
do trabalho por Covid-19
Governo federal edita medida para favorecer
os negócios em detrimento da vida e saúde
“Contrariando a necessária
seriedade diante de um grave
momento da pandemia, com
uma variante que está infectando muita gente, lotando hospitais e causando mortes, o governo Federal edita medida para
favorecer os negócios em detrimento da vida e saúde”, esta
é a avaliação de Mauro Salles,
secretário de Saúde da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) sobre a diminuição
de 15 para dez dias o prazo de
afastamento dos trabalhadores
com casos confirmados do novo
coronavírus, suspeitos ou que
tiveram contato com casos suspeitos, anunciado pelo Ministério da Saúde na terça-feira (25).
A Portaria, assinada em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz ainda
que o período de afastamento
pode ser reduzido para sete dias,
caso o funcionário apresente
resultado negativo em teste por
método molecular (RT-PCR ou
RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o
contato. A redução para sete dias
também vale para os casos suspeitos desde que o trabalhador
esteja sem apresentar febre há
24 horas, sem tomar remédios
antitérmico e com a melhora dos
sintomas respiratórios.
Para o sanitarista Cláudio
Maierovitch, ex-presidente da
Anvisa, os estudos que avaliam o
tempo em que as pessoas eliminam vírus mostram que a chance de transmissão anda é alta
depois do quinto dia desde que
começaram os sintomas. “Somente no décimo dia é possível
afirmar que a grande maioria das
pessoas com Covid-19 deixa de
transmitir. A mudança para cinco
dias não tem uma base científica
sólida. Parece que realmente é só
para diminuir o tempo de afastamento, sem levar em conta o
risco.”O sanitarista ainda reforça: “Embora teste com resultado
negativo aumente a segurança,
ainda assim, o prazo mínimo,
em minha opinião, deveria ser
de sete dias de isolamento com
esse resultado feito no fim desse
prazo. Mesmo máscaras de boa
qualidade não são capazes tampouco de eliminar a possibilidade
de transmissão, apesar de serem
muito importantes.”
As novas regras alteram uma
portaria de junho de 2020, que
trouxe regras para a adoção prioritária do regime de teletrabalho,
entre outros pontos. O documento atual diz que, na ocorrência de
casos suspeitos ou confirmados
da covid-19, o empregador pode
adotar, a seu critério, o teletrabalho com uma das medidas para
evitar aglomerações.

No caso dos trabalhadores
com 60 anos ou mais ou que
apresentem condições clínicas de
risco para desenvolvimento de
complicações da covid-19, o texto
diz que eles devem receber atenção especial e também coloca a
adoção do trabalho remoto como
uma medida alternativa para evitar a contaminação, a critério do
empregador. Antes, a indicação
do governo era de que o trabalho
remoto deveria ser priorizado.
Pela portaria, as empresas
devem prestar informações sobre
formas de prevenção da doença,
como o distanciamento social, e
reforçar a necessidade de procedimentos de higienização correta
e frequente das mãos com utilização de água e sabonete ou, caso
não seja possível a lavagem das
mãos, com sanitizante adequado
como álcool a 70%.
As empresas também devem
disponibilizar nos locais de trabalho recursos para a higienização das mãos, incluído água,
sabonete líquido, toalha de papel
descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato manual,
ou sanitizante adequado para as
mãos, como álcool a 70%.
O texto diz que as empresas
devem adotar medidas para evitar aglomerações nos ambientes
de trabalho, como a manutenção da distância mínima de um
metro entre os trabalhadores e
entre os trabalhadores e o público, além do uso de máscara.
A portaria determina ainda
que as empresas devem manter
registro atualizado à disposição
dos órgãos de fiscalização sobre
as medidas tomadas à adequação dos ambientes de trabalho
para a prevenção da covid-19 e
também sobre os casos suspeitos; casos confirmados; e trabalhadores que tiveram contato
com casos confirmados no ambiente de trabalho.
Nessa última situação, os
trabalhadores que tiveram contato próximo de caso suspeito
da covid-19 “devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à
organização o surgimento de
qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença”.
“Outra medida que consta na
portaria trata de forma subjetiva
critérios para detectar os contatantes, no qual prevê que seja caracterizado como tal quem teve
contato durante mais de quinze
minutos a menos de um metro
de distância, com um caso confirmado, sem ambos utilizarem
máscara facial ou a utilizarem de
forma incorreta. É uma lógica de
forçar a barra para manter todo
mundo trabalhando, sem segurança e controle do contágio”,
completou Mauro Salles.
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COLINA
JABORANDI
Homem é assassinado a tiros na Pedreira Bandidos invadem prefeitura e furtam R$ 50 mil
A porta do cofre foi
arrancada e ficou
jogada no chão;
Twister 250 furtada
horas antes do
arrombamento do
cofre da prefeitura.

O assassinato de Thairo Stevão Antonio, de 26 anos, na tarde
de sexta-feira, dia 21, foi o primeiro homicídio ocorrido na cidade em 2022. O fato aconteceu
em frente ao campo da Pedreira e
assustou a vizinhança que ouviu
vários disparos de arma de fogo
por volta das 15 horas.
Segundo informações da polícia, a vítima estava mudando-se
para uma casa na Rua 13 de Maio
quando foi surpreendido por uma
moto com dois indivíduos atirando em sua direção. Ele pulou
o muro da casa da esquina, que
tem à frente para a Rua Ângelo
Poliseli. A dupla na moto foi até
o portão frontal por onde Thairo

tentava fugir quando foi alvejado várias vezes, caindo inerte na
varanda da casa, causando um
grande susto na moradora que
entrou em pânico. Seis cartuchos vazios ficaram espalhados
na calçada demonstrando a fúria dos assassinos.
A polícia foi acionada e
a vítima socorrida ao atendimento de emergência, onde
deu entrada ainda com vida,
mas veio a óbito às 15h43 em
decorrência dos tiros que causaram perfurações nas mãos,
braço direito, quadril e na região lombar. Após informações repassadas pelo rádio, a
PM chegou ao local dos fatos,

preservando a cena do crime
até a chegada da perícia. A Polícia Civil colheu informações
de testemunhas e verificou a
existência de câmeras na vizinhança para tentar identificar
os autores. Segundo a polícia,
Thairo tinha passagem por
roubo e o homicídio tem sinais
de execução. A motivação do
crime está sendo investigada.
Fotógrafo, perito e policiais militares onde a vítima
foi alvejada por vários disparos. Os cartuchos vazios ficaram espalhados pela calçada.
A cena do crime foi preservada até a chegada da
perícia.

BARRETOS
Barretos Country doa mais de meia tonelada de
alimentos para famílias atingidas pelas chuvas

O Barretos Country Thermas
Park realizou na última quarta-feira (26) a doação de 656 quilos
de alimentos arrecadados durante
a campanha #solidarizabarretos,
em parceria com o Fundo Social
de Solidariedade.
O objetivo é o de ajudar as
famílias atingidas pelas chuvas que castigaram a cidade
no início do ano e levaram a
prefeitura a decretar estado de
calamidade pública.
A campanha consistiu na bonificação, com 1 ingresso day-use
para o parque (no valor da entrada inteira), a cada 5 itens doados,
desde alimentos não-perecíveis e
itens de higiene e limpeza.
Filipe Rezende, vice-presidente do GR GROUP, que

administra o Barretos Country
Thermas Park, destacou a importância da solidariedade e da
capacidade de mobilização da
sociedade durante a campanha.
“O propósito do nosso
complexo é proporcionar bons
momentos de viagem, boas recordações e experiências prazerosas de férias. Mas não é só
isso. Também temos compromisso social com a comunidade
de Barretos e é nessas horas que
precisamos usar a nossa força
e o nosso alcance para ajudar
quem precisa”, disse Rezende.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barretos, Letícia Oliveira Lemos,
agradeceu a iniciativa.
“Estou imensamente feliz e

agradecida pelo apoio do Barretos Country e do GR Group, que
abraçaram a causa do Fundo Social neste momento pós-calamidade devido à chuva e estão nos
apoiando em todos os projetos
realizados neste momento”, afirmou Letícia Lemos. “Agradeço
a confiança e a solidariedade de
vocês”, completou.
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
E a caminhada solidária não
para. O GR Group está mobilizando agora seus colaboradores
em Barretos e Olímpia para uma
campanha de arrecadação de
materiais de construção. O objetivo é auxiliar na reconstrução
das famílias que tiveram as casas
destruídas por causa das chuvas.

Os funcionários da Prefeitura
de Jaborandi levaram um grande
susto na manhã de quinta-feira, dia
20, quando chegaram ao trabalho e
encontraram o cofre, que fica na sala
da tesouraria, com a porta arrancada,
caída no chão e sem a quantia de R$
50 mil que seria usada no pagamento dos integrantes da “Frente de Trabalho”, um dos programas sociais
mantidos pelo Executivo. O prejuízo
só não foi maior porque a quantidade restante do dinheiro seria completada no dia seguinte para pagamento
de todos beneficiários.
Segundo apurado pela polícia,
o furto foi cometido por pelo menos 3 bandidos encapuzados, com
boné e máscara, um deles com uma
mochila nas costas, que chegaram
a pé na noite do dia 19, pularam
o muro dos fundos da prefeitura e
abriram uma das portas com uma
chave mixa, que permite a abertura
em frações de segundos.
Os criminosos sabiam exatamente o que estavam fazendo
porque além do dia certo, quando
havia um grande volume de dinheiro no cofre, foram até a sala da
tesouraria, também aberta com a
chave mixa, e arrombaram o cofre
com as ferramentas que estavam
na mochila. O cofre muito antigo e
pesado, usado há mais de 50 anos,
é revestido de concreto chamando
a atenção o fato de a porta inteira
ter sido arrancada. Segundo apurado, uma das ferramentas usadas
no arrombamento do cofre pode

ser uma marreta e até um pé de
cabra para ajudar na abertura da
porta. Segundo informações, os
ladrões não mexeram em nada na
sala e nem no cofre, apenas viraram a gaveta onde estava o dinheiro e levaram até as moedas.
Imagens de câmeras próximas
ao prédio da prefeitura apontam
que o local foi invadido por volta
das 21h40 e a saída dos bandidos
aconteceu às 23 horas, mas ninguém viu ou ouviu nada, nem as
marretadas para abrir o cofre.
O pessoal da limpeza que chega
antes do expediente estranhou o fato
da porta da tesouraria estar aberta e
ligou para um dos funcionários, que
foi surpreendido pela cena do cofre
arrombado. Os bandidos deixaram para trás a chave mixa usada
no furto e um moletom. A polícia
investiga o caso para identificar os
autores do ousado crime que repercutiu na mídia regional.
VÍTIMAS DE FURTO E
TENTATIVAS DE ROUBO
ACREDITAM QUE CRIMES
TÊM RELAÇÃO
O mais estranho é que paralelo
ao furto do cofre, outros fatos, ocorridos na cidade no mesmo dia, podem
ter colaborado para a fuga dos assaltantes e até para distrair a atenção da
polícia. Na quarta-feira, dia do crime, houve o furto de uma moto e as
tentativas de roubo de outra moto e
da casa de um ex-vereador.
A Twister 250, preta, ano
2008, do servidor público Marcos
Abílio foi furtada em frente da
sua casa, na Rua Luiz Gambarato
– São Benedito, entre às 17h30 e
18h do dia 19. “Deixei a moto na
porta de casa e como chovia muito não havia ninguém na rua. Nas
imagens das câmeras não dá para
ver nada porque a filmagem foi
prejudicada pelo mau tempo. Eu
e vários amigos já vasculhamos
a zona rural, mas nada da moto”,
lamentou a vítima que não perde

a esperança em reaver o veículo.
O barbeiro Mateus dos Santos
trafegava com a CB 300, preta, ano
2010, pela Av. Jaime Nicolau Martins, por volta das 21 horas do dia
19 quando percebeu que um homem, vindo do outro lado da avenida, atravessou o canteiro, colocou
a mão por baixo da roupa simulando estar armado dizendo “perdeu”.
“Levei um susto enorme quando
percebi a intenção de roubar a minha moto. Como não vi a arma, fui
mais para o canto da via, acelerei e
fugi do bandido. Outro comparsa
ficou do outro lado da avenida, embaixo de uma árvore, numa moto
150 escura”, contou Mateus que
acredita que os fatos tem relação
entre si. “Foi uma coisa atrás da
outra. Acredito que a intenção dos
criminosos era desviar a atenção e
ocupar a polícia para praticar o furto na prefeitura com mais tranquilidade”, disse o barbeiro.
A família do ex-vereador Aílton Crispim também levou um
grande susto quando um bandido
tentou roubar a residência na Rua
Liberdade, bairro São Benedito.
Era por volta de 0h50 do dia 19
quando ele e a esposa, que já estavam dormindo, foram despertados pelo filho dizendo que alguém
estava tentando entrar na casa. “O
meu filho estava assistindo TV
quando escutou um barulho e viu
um homem com boné e máscara
no portão, do lado de dentro do
quintal. Ligamos diretamente para
o policial militar que estava de serviço naquela noite que, coincidentemente, estava patrulhando perto
de casa. Por causa do furto na prefeitura a polícia estava em alerta
nesta noite. O bandido já tinha tirado o portão do trilho, deixando um
vão por onde passou. O policial
efetuou patrulhamento nas redondezas, mas não avistou ninguém”,
contou Crispim que afirmou que
todos ficaram apavorados na casa.

REGIÃO
Tereos anuncia plano para reflorestar
1,5 mil hectares de vegetação nativa
A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar, etanol e bioenergia, anuncia um plano de reflorestamento que visa recuperar 1,5 mil hectares de vegetação nativa, próximos às sete unidades do grupo,
localizadas no interior de São Paulo, com a plantação de mais de 1,1 milhão de mudas de espécies nativas. Essa
área total representa o tamanho de mais de mil campos de futebol. Um dos projetos, realizado na Fazenda Cruz
Alta, próxima à APP (Área de Preservação Permanente) do Rio Turvo, em Olímpia (SP), já está em andamento e
contempla a recuperação do plantio de uma área de aproximadamente 58 hectares. Para a ação serão utilizadas
64 mil mudas de espécies nativas dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, criadas no viveiro de mudas da empresa.
Desde 2014, o viveiro, localizado na unidade Cruz Alta, em Olímpia, já produziu mais de 750 mil mudas de até 80
espécies de plantas nativas, direcionadas para reflorestamento e recuperação de nascentes, projetos da empresa e, também, de fornecedores, parceiros, órgãos ambientais e prefeituras das regiões em que a Tereos atua. De
acordo com Renato Zanetti, Superintendente de Excelência Operacional da Tereos, a ação de reflorestamento
da área tem o potencial de apresentar ótimos resultados para a região, com a recuperação de nascentes e maior
proteção do leito do rio. “Além disso, o projeto também ocasionará a formação de um corredor ecológico ligando
outros pontos do rio e fragmentos da mata ao corpo hídrico, aumentando a diversidade da fauna e da flora no
local”, comenta Zanetti. “Já o viveiro de mudas nativas possui grande importância para o nosso negócio, tanto
para estimularmos o desenvolvimento sustentável como, também, em nossa relação com as comunidades do
entorno. Com isso, contribuímos para o agronegócio sustentável de toda a região”, finaliza Zanetti.
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Ex-jogador de vôlei Bob participa de ‘bate-papo’
com alunos das escolinhas municipais de esporte
Com grande experiência jogando no Brasil e também em outros países, o ex-jogador
de vôlei barretense Robson Tadeu de Fazio,
o Bob, participou de uma conversa na noite
de segunda-feira, dia 24, com alunos das escolinhas de vôlei feminino e masculino e de
handebol da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer de Barretos. No encontro, Bob contou sua trajetória como atleta desde o início
até se tornar um esportista profissional. Ele
também relembrou os desafios que enfrentou
enquanto jogador de vôlei e deu orientações à
garotada. Essa experiência será de grande importância para os mais jovens que sonham em
trilhar o caminho do esporte como profissão.

Fabrício Taveira investe em treinos pesados
após ser impedido de ir para os Estados Unidos

Frustração é um sentimento que não combina com o espírito esportivo e motivado do paratleta barretense,
Fabrício Taveira. No entanto, ele confessa que no final de 2021 foi invadido por esse sentimento, de frustração,
ao ter, por duas vezes, seu visto de ingresso nos Estados Unidos negado pela embaixada americana no Brasil,
o que o impossibilitou de participar da competição mundial de crossfit, Wodapalooza. “Treinei forte para estar à
altura dos atletas do mundo todo que participam do evento, que começa essa semana, mas fui impedido por
essa questão burocrática. Encaminhei a documentação, fiz por duas vezes a entrevista, mas nada de convencer
a embaixada de que não quero fazer vida nos Estados Unidos como imigrante ilegal. Só quero competir e voltar
com os prêmios que conquistar. Foi frustrante, não nego”, explica o paratleta. Fabrício Taveira explicou que o
dinheiro arrecadado na “Vakinha” aberta pelos amigos para conseguir fundos para a viagem foi todo utilizado no
pagamento de taxas e despesas de viagens para conquista do visto. Fabrício Taveira segue a rotina de treinos
no crossfit, sessões de fisioterapia, natação e continua dando aulas como personal trainning e instrutor de box.

