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Fundação Pio XII assume gestão da UPA 
de Barretos nesta sexta-feira, dia 10

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) passa a ser ad-
ministrada pela Fundação Pio 
XII, a partir das 0h desta sex-
ta-feira, dia 10.

“Eu tenho certeza de que a 
qualidade do atendimento na 
UPA será muito melhor tendo a 
Fundação Pio XII como gestora”, 
comentou a prefeita Paula Lemos.

“O atendimento na UPA 
interfere muito na Santa Casa, 
então, agora a gente vai ter 
uma harmonia entre os ser-
viços, começando por uma 
equipe que assumiu a respon-
sabilidade de ter realmente 24 
horas de médicos de especia-
lidades naquele ambiente”, 
afirmou Henrique Prata, ges-

tor da Fundação Pio XII.
“Tem que ter esse olhar es-

pecial de não só atuar naquele 
momento, mas em como ele vai 
continuar a ser cuidado. Eu acho 
que se a gente atingir isso vai 
resolver muitos problemas aqui 
na cidade”, destacou Leonardo 
Almeida (foto), coordenador de 
equipes da UPA.

Recinto recebe a 2ª edição 
do Rodeio Pela Vida

Com o objetivo de ampliar 
a conscientização da população 
ribeirinha sobre a prevenção de 
incêndios, bem como pescado-
res eventuais, a Tereos realizou 
na última sexta-feira (3), uma 
ação voltada a frequentadores 
de áreas próximas ao rio Tur-
vo, entre Olímpia e São José do 
Rio Preto, ao rio Grande, entre 
Guaraci e Altair e rio Pardo, na 
região de Barretos.

De acordo com Renato 
Zanetti, superintendente de 
Sustentabilidade e Excelência 

Operacional da Tereos, a ação 
teve por objetivo conscientizar 
pescadores e frequentadores 
dos rios sobre a importância de 
cuidar do meio ambiente e das 
áreas de preservação perma-
nente, as APPs, e mananciais.

Grupos formados por cola-
boradores da empresa percor-
reram os pontos orientando os 
frequentadores com dicas am-
bientais, como cuidado com 
áreas verdes e de mata, evitar 
fogueiras, além da importân-
cia de descartar corretamente 

o lixo e bitucas de cigarro.
Sempre atenta a medidas 

que possam minimizar impac-
tos ambientais, a Tereos segue 
investindo em ferramentas para 
a luta contra o fogo. A empresa 
conta, inclusive, com sistema 
de monitoramento por satélites 
que envia, em tempo real, aler-
tas de ocorrências, possibilitan-
do respostas mais ágeis.

Além disso, a Tereos tem um 
número de telefone exclusivo 
para receber alertas sobre incên-
dios ambientais: (17) 3280-1012.

Tereos promoveu ação de conscientização 
contra incêndios em áreas próximas a rios

A 2ª edição do Rodeio 
Pela Vida começou nesta 
quinta-feira (9) com diversas 
atrações no Recinto Paulo de 
Lima Correa, em Barretos.

O evento solidário tem 100% 
de arrecadação em prol do Hos-
pital do Amor e está sendo reto-
mado após dois anos de parali-
sação por conta da pandemia de 
Covid, reunindo os melhores 
competidores de cada modali-
dade para disputas na arena.

O presidente da comissão 
organizadora do rodeio, José 
Uilson Freire (foto), enfatizou 
que o evento vai contar com 
rodeio em touros, comandado 
pela ACR (Associação dos 
Campeões de Rodeio).

Como novidade este ano, a 
Associação Nacional dos Três 
Tambores (ANTT) realizará 

etapa do seu campeonato na fes-
ta. Outra atração é a modalida-
de Breakaway Roping que traz 
pela primeira vez ao evento, 10 
competidoras de diversas locali-
dades do país na disputa da pro-
va mais charmosa do laço, reu-
nindo toda técnica feminina em 
pista. O Team Penning também 
está na programação.

SHOWS
Dia 10 (sexta-feira): Eduardo 
Costa, valor do ingresso R$ 
40 arena e R$ 150 área Vip;
Dia 11 (sábado): Teodoro & 
Sampaio e a final do Rodeio, 
valor do ingresso R$ 50 arena 
e R$ 150 área Vip;
Dia 12 (domingo): Almoço Tí-
pico, valor do ingresso R$ 40.

Ingressos e pacotes: www.
oticket.com.br e mais infor-
mações: (17) 3321-6607.

Assistência Social recebe equipamentos para uso do CRAS
A prefeitura de Barretos, 

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, re-
cebeu na última segunda-feira 
(30), um lote de equipamentos 
para uso do Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS IV), no Ibirapuera.

Foram adquiridos bebe-
douro, notebook, retroproje-
tor, geladeira duplex e com-
putador, além de um veículo 
GM Spin, que já havia sido 
entregue no mês de abril.

“Esses equipamentos são im-
portantíssimos para que o CRAS 

possa realizar suas atividades 
com mais agilidade e conforto, 
tanto para o servidor quanto para 
o cidadão atendido”, destacou 
Vitória Saretta, secretária muni-
cipal de Assistência Social.

O automóvel e os equi-
pamentos são provenientes 
de emenda parlamentar do 
deputado federal, Luiz Car-
los Motta (PL), formalizado 
através de convênio junto ao 
Ministério da Cidadania para 
a Estruturação da Rede de 
Serviços do Sistema Único de 
Assistência Social.

O valor do total do inves-
timento foi de R$ 135.987,36, 
sendo R$ 100.000,00 de repas-
se e R$ 35.987,36 de contra-
partida da prefeitura. Os bens 
foram direcionados à unidade 
do CRAS IV, que atende a re-
gião sul da cidade, benefician-
do cerca de 6.000 famílias.

Trânsito na Avenida Ibirapuera é liberado
A prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos, confirmou que a Avenida Ibira-
puera já está liberada para o tráfego nos dois sentidos. A interdi-
ção foi necessária para efetuar reparos nas caixas com grelhas 
em trilhos de trem da rede de águas pluviais existente no local. 
A Secretaria Municipal de Ordem Pública também informou que 
irá reforçar a sinalização da via o mais breve possível.

Na última segunda-feira 
(06), o Aspirante Oficial PM 
Molina e o Aspirante Oficial 
PM Scalice, recém-formados 
no curso de Formação de 
Oficiais (CFO) pela Acade-
mia de Polícia Militar do Bar-
ro Branco, se apresentaram 
na sede do 33º BPM/I. O co-
mandante do 33º Batalhão, 
Ten Cel PM André Luis Tre-
vizani, recepcionou os milita-
res, desejando-lhes boas vin-
das e apresentou a estrutura 
e funcionamento da unidade. 
O curso de Formação de Ofi-
ciais teve início em 10 julho 
de 2019 e, em 03 junho de

2022, os cadetes foram 
declarados Aspirantes a 
Oficiais. Nos próximos seis 
meses, eles passarão por 
estágio probatório exercendo 
atribuições de Tenentes, de-
senvolvendo a capacidade 
de administração dos recur-
sos humanos e logísticos, 
além de aperfeiçoar proces-
sos e executar serviços ope-
racionais. Ao término do es-
tágio, serão promovidos ao 
posto de Segundo Tenentes 
da Polícia Militar e continua-
rão exercendo suas funções 
no 33º Batalhão em Barretos.



BARRETOS, 10 de junho de 2022 A informação com precisão e credibilidade2

Editorial

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: elaine.jornalacidade@hotmail.com

Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves

Circulação
Barretos e Região

EX
PE

DI
EN

TE

Jornal A Cidade - Barretos e Região

REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Subtenente Laércio Tedesco, 370 - VN 28 
Bairro Vida Nova - Barretos-SP

Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

A NOVELA DA ELEIÇÃO 1
A Justiça decidiu anular a elei-

ção do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barretos 
por conta da condenação crimi-
nal do “presidente” João Roberto 
dos Santos, o “Mulata”, já transi-
tada em julgada por apropriação 
indébita de R$ 30.000,00.

A NOVELA DA ELEIÇÃO 2
O outro motivo da anulação 

é que compareceram 461 ser-
vidores, sendo que o mínimo 
seriam 733 eleitores. Decidiu, 
então, o juiz de direito nomear 
interinamente Aldemar Juliano.

LANÇOU CANDIDATURA
Elaine Pereira Gomes que era 

mulher de confiança do ex-pre-
feito Guilherme Ávila (PSDB), 
tendo sido nomeada diretora 
do SAAE, e que depois das elei-
ções foi se proteger sob as asas 
do deputado estadual Sebastião 
Santos (REP), lançou sua candi-
datura a deputada federal pelo 
Republicanos. O evento reuniu 
apoiadores e simpatizantes.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
7 junho foi o Dia Nacional 

da Liberdade de Imprensa. O 
que os 17 vereadores de Barre-
tos estão falando e escrevendo 
sobre as liberdades ainda pos-
síveis de jornalistas e das em-
presas de comunicação?

SE A MODA PEGA
Surgiu uma denúncia no 

Ministério Público de servidor 
que bate ponto, mas não com-
parece ao trabalho. Se a moda 
pegar, vão chegar algumas ou-
tras denúncias nas mãos dos 
promotores de justiça.

VOCÊ SABIA?
A instalação de placas de 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

outdoor na cidade depende 
de concessão da prefeitura? Já 
tem lei que regulamenta a con-
cessão de áreas públicas para 
publicidade.

BASTANTE PERSISTÊNCIA
Um funcionário público 

municipal de Bebedouro teve 
revogado vários benefícios. 
Entrou na Justiça para reaver e 
perdeu. Agora ingressou com 
novo pedido com o mesmo 
conteúdo. Mas agora com ou-
tro advogado. Vai que cola né!? 
Se apertarem declinamos o 
nome do servidor persistente.

VAI DAR ZEBRA
Se a Justiça Eleitoral impe-

diu Sergio Moro de ser candi-
dato em São Paulo porque seu 
domicílio eleitoral sempre foi 
no Paraná, certamente fará o 
mesmo com Tarcísio de Freitas, 
que era presidente do diretório 
do partido no Rio de Janeiro 
até março.

PARECE QUE É
Apesar de ter se filiado ao 

PSDB, Rodrigo Garcia não é tu-
cano. Foi colocado no partido 
por João Doria para pegar o 
lugar de Geraldo Alckmin. 
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Laura Machado
Economista (INSPER) e atual 

secretária de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo

Sobre homens e ratos
Marco Antônio Spinelli, médico, com mestrado em psiquiatria pela Universidade São Paulo, psicoterapeuta de 
orientação junguiana e autor do livro “Stress, o coelho de Alice tem sempre muita pressa”, oferece neste texto 
ensinamentos importantes e próprios para reflexão sobre a vida e a convivência em família e sociedade. Segue.

Você não iria querer ser fi-
lho de uma Iguana. Os répteis 
não costumam ter nenhum cui-
dado com as crias e chegam 
mesmo a comê-las se derem 
mole. Cuidar dos filhotes e 
mesmo entregar a vida por eles 
é coisa de espécies mais avan-
çadas, como os mamíferos.

O fato é que a complexidade 
cerebral foi criando filhotes que 
não nascem prontos, como os fi-
lhotes de Iguana, que são minia-
turas de adultos e dependem total-
mente de seus instintos para viver.

Os mamíferos precisam de 
cuidados e de aprendizagem, que 
vem dos adultos e do grupo a que 
pertencem. Perder contato com a 
mãe ou com o grupo acaba sendo 
uma ameaça direta à sobrevivên-
cia do filhote, por isso, ele é tão 
claramente agarrado a quem lhe 
alimenta e ensina a ser um mem-
bro produtivo da sociedade.

Quanto melhor for o cuida-
do que esse pequeno ser tiver 
de seus cuidadores, melhor será 
seu amadurecimento, confiança 
e possibilidade de sobrevivência.

Estudos, hoje clássicos, 
mostram que filhotes de rato 
que são mais lambidos e tem 
mães mais cuidadosas serão 
ratos mais valentes e menos 
estressados quando chegarem à 
idade adulta. Ratos menos cui-
dados e com mães indiferentes 
terão menor capacidade social 
e menor chance de se reprodu-
zirem. E o que é pior: quando 
tiverem seus filhotes também 
serão descuidados e passarão 

adiante essa característica de 
descuido e abandono. Serão 
também mais medrosos e te-
rão maior chance de doenças e 
morte prematuras.

Não precisamos ir muito lon-
ge para perceber a analogia com 
os humanos. O filhote humano 
completa a sua gestação fora do 
útero materno. Precisa de muito 
cuidado e muita aprendizagem 
nos primeiros anos de sua vida.

Mães com algum tipo de 
doença psiquiátrica, sobretudo 
as não tratadas, tem uma chan-
ce maior de gerar filhos com 
muitos problemas de desenvol-
vimento, seja da capacidade de 
aprendizagem a problemas de 
inteligência e inserção social.

Hoje uma mãe que dá uma 
palmada no filho pode ir parar 
na delegacia, mas a mãe que 
deixa a criança sem comer 
por doze horas, ou que fica al-
coolizada quando devia estar 
cuidando da casa e dos filhos, 
nem chega a ser notada.

Nós, humanos, precisamos 
muito do apoio do outro e dos 
ensinamentos que nos levarão 
para a vida adulta. Essa é a 
razão da extrema importância 
que damos à nossa imagem e 
opinião dos pares sobre nós.

A falta dessa capacidade 
de aprender ou ensinar está na 
base de tudo o que faz pessoas 
e sociedades adoecerem. Pre-
cisamos de atenção, de cuida-
do e de exemplo. A falta disso 
nos anos iniciais da infância 
pode causar estragos definiti-

vos em homens e ratos.
Freud trouxe à luz, no final 

do século XIX, a importância 
dos traumas infantis na forma-
ção dos sintomas psíquicos. 
Chega a ser engraçado como 
a Neurociência desdenha da 
Psicanálise, mas bebe exata-
mente nessa fonte, mostrando e 
confirmando a importância das 
experiências e dos traumas da 
primeira infância, inclusive nas 
populações gênicas que serão 
ativadas ou não. Isso quer dizer 
que o caráter não é herdado, 
mas aprendido. Ou destruído 
pelo ambiente e as pessoas.

Quando as pessoas falam 
de uma cultura corporativa ou 
do desenvolvimento de pes-
soas, não podem ignorar esses 
valores. Como é importante o 
cuidado, a capacidade de en-
sinar e acompanhar o cresci-
mento das pessoas e corrigir 
seus erros. Como o exemplo 
gera um resultado muito mais 
profundo do que os blá blá 
blás motivacionais. E como é 
importante quem está imple-
mentando e ensinando o que 
as pessoas precisam aprender.

Como os ratos (e outros mamí-
feros), ter um ambiente organiza-
do e com regras claras gera menos 
estresse, menores índices de corti-
sol, o hormônio do estresse, e me-
nos adoecimento físico e psíquico 
em gestores e equipe. O cuidado 
dá lucro, em todos os níveis.

As redes sociais mostram 
como estamos famintos por 
atenção e aprovação do ou-

tro. Isso não é necessariamente 
ruim. Quem exerce um papel 
de ser esse outro tem um papel 
vital e incrivelmente subestima-
do em nossa sociedade. Mães, 
tias, avós, professores, cuidado-
res, são a base de tudo o que vai 
acontecer em nosso futuro. Pre-
cisamos dessas pessoas e de seus 
papéis bem exercidos.

Quem pode fornecer isso 
salva vidas e abre caminhos 
para o futuro. Quem usa da 
autoridade para oprimir ou 
abandonar gera um buraco que 
demanda muita gente e muito 
dinheiro para tampar.

Como os ratinhos, precisa-
mos desesperadamente de uma 
cultura de cuidado e de estabe-
lecimento de confiança. Nas fa-
mílias, nas comunidades, nas es-
colas, nas empresas. Não dá para 
esperar isso dos governos ou dos 
políticos. Não dá para esperar 
mudanças de cima para baixo, só 
de baixo para cima, e essa seria a 
verdadeira revolução.

Em vez de xingar o can-
didato, o gestor, o dono da 
empresa ou seja quem estiver 
no comando, devemos criar 
alianças e culturas de transfor-
mação em nosso microcosmo.

Uma cultura de cuidado e 
de aprendizagem, já que so-
mos mamíferos tão desespera-
damente carentes de aprender 
quase tudo, todo dia.

Só assim vamos parar de 
ver homens se comportando 
como ratazanas.

Auxílios sociais no combate 
a insegurança alimentar

Na última terça-feira (31), o 
governador Rodrigo Garcia au-
torizou um reajuste de 10% no 
valor das parcelas bimestrais do 
benefício do Vale Gás – antes 
era R$100, agora são R$110. A 
decisão foi fruto de um estudo 
maduro feito por técnicos públi-
cos profissionais, considerando a 
competência do estado na estru-
turação e modelagem da política 
pública, em especial à política 
social de enxergar as necessida-
des das mais de 420 mil famílias 
beneficiárias do programa.

O olhar do governo paulis-
ta em implementar o progra-
ma de forma pioneira, se man-
tém em garantir planejamento 
orçamentário para lidar com 
as emergências impostas não 
apenas pelo cenário da pande-
mia, mas também pela crise 
econômica do pós-pandemia.

O reajuste deve significar 
um impacto de R$ 21 milhões 
para o pagamento do Vale Gás 
até dezembro de 2022. Na re-
gião de Barretos, o valor total 
investido pelo Governo de São 
Paulo desde o lançamento do 
Vale Gás, em junho de 2021, 
chegou a R$ 3.252.520,00. 
São 7.096 famílias beneficia-

das pelo programa na região.
Esse esforço nos cofres pú-

blicos é visto como um colchão 
para centenas de famílias vulne-
ráveis a fim de promover o aces-
so à segurança alimentar, tendo 
em vista que, a maioria das fa-
mílias em situação de vulnera-
bilidade, realizam a composição 
dos alimentos em casa. Com o 
aumento da inflação, o Governo 
do Estado de São Paulo, preocu-
pado para que as famílias pos-
sam ter recursos para se alimen-
tarem, realizou o reajuste dentro 
do permitido legalmente.

Os R$ 110 foram determi-
nados para deixar o valor do be-
nefício compatível aos preços 
atuais dos botijões de 13 kg do 
gás de cozinha, conforme da-
dos colhidos pela ANP (Agên-
cia Nacional de Petróleo), que 
regula o setor. A estimativa é 
que um botijão de gás garanta 
as necessidades de cada família 
por até 70 dias, com uso médio 
diário do fogão por três horas.

O sucesso da política pú-
blica deve ser mensurado estri-
tamente à sua razão de existir, 
que é garantir os direitos de 
qualquer cidadão. Neste mo-
mento de alta insegurança ali-

mentar, 15% da população bra-
sileira não se sente segura na 
questão alimentar, segundo da-
dos do IBGE. Portanto, todas as 
políticas de auxílio na compra 
de alimento são bem-vindas.

Além dos esforços técnicos 
alinhados com a política de co-
brança de preços do botijão de 
gás praticados no mercado, o 
Governo do Estado também se 
mostra mais eficiente na aloca-
ção de despesas para a sensibi-
lidade que o tema exige.

A pasta social do Estado 
também mostra mais planeja-
mento orçamentário para lidar 
com as emergências impostas 
pelo cenário da pandemia, em 
especial o tema da fome.

Alinhando os objetivos de 
acertar o auxílio social na ponta 
para quem realmente importa, 
com alinhamento orçamentário, 
e um olhar atento ao que se prati-
ca no mercado, está sendo possí-
vel seguir com o Vale Gás, dando 
apoio a população para diminuir 
a insegurança alimentar e contri-
buir com o combate à fome.
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“Você não poderá vencer a guerra contra o mundo se não puder vencer a guerra contra sua própria mente.” (Will Smith)

E na terça-feira (07), quem assoprou as velinhas foi Ana Luísa 
Dias. A estudante de Biomedicina é o orgulho de seus pais, Bel 
Dias e Alessandro, e da maninha Marina, e na data especial, ela 

completou seus 18 anos, e recebeu os cumprimentos da família, 
dos amigos e o carinho do namorado Maycon. Felicidades!

A quarta-feira (08) foi de festa para Rafaella Cristinna, que brin-
dou mais um aniversário. Na data, ela recebeu o carinho de seus 
pais, irmãos, sobrinhos, familiares, amigos, e claro, os mais espe-
ciais, do marido João Vitor e do filho Cauã (foto). Parabéns Rafa!

Joice Rocha e Fábio de Farias, disseram sim perante a Deus e a lei dos 
homens no último dia (04), na Sombra do Jatobá. O casal se conhece 
desde a adolescência, saíram de Barretos, foram para Brasília, e por 
lá construíram carreira, e do fruto dessa união, já está a caminho a 
princesinha Alice, que chega em Dezembro. Felicidades ao casal!

Essa semana tem comemoração em dose dupla na residência 
dos Rodrigues de Oliveira. Isso mesmo, dona Dauria brindou 

mais um ano de vida quinta-feira (09), e a filha Regiani, no 
sábado (11), onde será comemorado o aniversário de ambas, 
com a família e os amigos. Daurinha que adora fazer pilates e 
Rê que adora estar com os seus, recebem o carinho do marido 

e pai, Édson, filho e irmão, Alex. Parabéns!

A última quinta-feira (09) foi de parabéns e muita 
comemoração para Edimar Eduardo Mota. O empresário da 
Lanchonete Burger Dog, na Região dos Lagos, passou o dia 
recebendo milhares de cumprimentos, e todo o carinho da 

mãe Neri, e do filhão Miguel (foto). Parabéns Du!

A destaque do Atletismo barretense e professora, Fábricia Pereira, 
deu uma pausa nos esportes para viver a maternidade da pequena 
Kizzy, que chegou neste mundo no último dia 25 de maio. A vinda 
dessa bebezona trouxe ainda mais alegria para o seu lar, deixando 
a irmã Kwanzaa mais velha, e cheia de dengos do marido Ronaldo, 

que está todo feliz. Tudo de bom! (foto: Darciela Lesquim)

O empresário Danilo Caldas comemora hoje (10), 
mais um aniversário, e recebe abraços de seus familiares 

e amigos. Parabéns, felicidades e tudo de bom!

Domingo (12) é dia de cantar parabéns para 
Dolores Leal, que completa mais um ano de vida, e 

recebe o carinho dos amigos e familiares. Felicidades!
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Paulo Correa questiona implantação de sistema de drenagem pluvial, 
iluminação e reurbanização de área no Residencial Vida Nova

Com início das obras de 
pavimentação asfáltica dos 
19,2 km da vicinal que inter-
liga os municípios de Barre-
tos e Jaborandi, o vereador e 
presidente da Câmara, Paulo 
Correa, fez alguns questiona-
mentos ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
e ao governo estadual.

O parlamentar quer saber se 
no projeto existe a implantação 
de iluminação pública aos fun-
dos do Residencial Vida Nova, 
bem como se a área localizada 
entre a vicinal e o residencial 
será reurbanizada, para que não 
ocorra mais descarte irregular 

O catireiro Francisco 
Sant’Ana Júnior (Chiqui-
nho) recebeu o Título de 
Cidadão Benemérito da Es-
tância Turística de Barretos 
em sessão solene realizada 
na noite da última quarta-
-feira (8), na Câmara. A ho-
menagem foi proposta pelo 
vereador Fabrício Lemos 
(UNIÃO BRASIL), aprova-
da por todos os vereadores.

A solenidade foi marcada 
pela apresentação de música 
caipira da dupla Léo Viola & 
Donizete e apresentação de dan-
ça Catira do grupo “Espora de 
Prata”, coordenado pelo home-
nageado, Francisco Sant’Ana.

Além do vereador Fabrício 
Lemos (UNIÃO), a sessão tam-
bém contou com a presença do 
presidente da Casa, Paulo Correa 
(PL), e do vice-presidente, Luís 
Paulo Vieira - Lupa (PRTB). Fa-
miliares e amigos também pres-
tigiaram a homenagem.

O HOMENAGEADO

A Câmara de Barretos reativou o Espaço Cultural 
“Dr. Matinas Suzuki” na noite da última segunda-feira 
(6). Além da presença dos vereadores da atual Legis-
latura, o evento teve participação do ex-vereador Mus-
sa Calil Neto (que disponibilizou e comentou fotos de 
1989); da historiadora Karla Armani; do artista barre-
tense Renato Amisy (que realiza a primeira exposição 
pós-reativação); e do jornalista Matinas Suzuki Jr (filho 
do patrono do espaço cultural), que enviou um vídeo 
enaltecendo o papel da Cultura em Barretos. O nome 
do espaço é em homenagem ao Dr. Matinas Suzu-
ki(1925/1999). Médico, escritor e político, foi vereador 
em três mandatos (1960-1973), presidente da Câmara 
Municipal no biênio 1970/71 e diretor clínico da Santa 

Casa de Barretos. Renato Amisy será o primeiro a reutilizar o espaço da Câmara. O artista barretense realizará a sua 70ª  exposição individual no Brasil 
e na Europa. Ao todo são seis quadros: “Bandeira do Brasil em relevo”, “Cristo”, “Natureza Morta”, “Mini Basílica de Barretos em relevo”, “Divino Espírito 
Santo” e “Justiça”. Cidadão Benemérito de Barretos, Renato tem 58 anos e dedica às artes desde os 4 anos de idade.

Na sessão da Câmara na úl-
tima segunda-feira (6), os ve-
readores “comemoraram” a 
vitória por ter maior indepen-
dência. Na oportunidade, os 
vereadores aprovaram o Proje-
to Lei de Diretrizes Orçamentá-
ria para os anos de 2023/2024 e 
a PPA – Plano Plurianual – para 
os próximos cinco anos.

Segundo o vereador Car-
lão do Basquete, integrante da 
Comissão de Finanças e Or-
çamento, foram aprovadas al-
gumas emendas, que alterou 
a Lei Orgânica do município 
permitindo o pagamento das 
emendas impositivas de até R$ 
489.700,21 que corresponde 
1,02% do orçamento de 2023.

“Após a sanção desta lei, 

A próxima edição do Go-
verno na Área acontece em 
Barretos, nesta sexta-feira (10). 
A reunião do secretariado esta-
dual será realizada em uma área 
de economia diversificada, com 
destaque para a agricultura, co-
mércio e a prestação de serviço, 
mas também com forte polo in-
dustrial com empresas de laticí-
nios, confecções, borracha, cal-
çados, curtume, cutelaria, sucos 
cítricos e artefatos em geral.

É neste cenário que Francisco 
Matturro, secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, fará as en-
tregas dos equipamentos do Pro-
grama Nova Frota SP Não Para.

A Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento atua forte-

mente para o desenvolvimento 
socioeconômico da região. A 
pasta está presente com inves-
timentos e programas como o 
Rotas Rurais (9.576 proprieda-
des rurais com endereçamen-
to digital, 4572 km de estradas 
mapeadas) e o Cozinhalimento.

O Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (FEAP) já 
beneficiou 35 produtores com R$ 
2 milhões em linhas de crédito. A 
região também conta com Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR).

A APTA possui unidades de 
pesquisa, com destaque para a 
unidade da APTA Regional 
localizada em Colina (URPD 
Alta Mogiana). A CATI regio-
nal também tem forte atuação.

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

SENTAR LÁ É DIFERENTE, EXPLICA PAÇOCA
O vereador Paçoca (SD) alertou seus companheiros de legislati-

vo que sonham em comandar a prefeitura de Barretos. “Quando está 
na Câmara é uma coisa, quando senta lá a coisa é outra”, observou.

DO BARÃO AO ZEZINHO DA VILA
Cumprindo seu papel de fiscal do povo, o vereador Ângelo Te-

gami (PV) pretende dar nomes a quem cometer irregularidades na 
saúde. Segundo ele, tanto faz quem estiver errado. “Pode ser o Ba-
rão de Itapura, pode ser o Zezinho da Vila”, disse.

CIDADE ESTÁ CARENTE DE RAMPAS
Na sessão ordinária da Câmara (6), o vereador Fabrício Lemos 

(União Brasil) revelou que fez um levantamento e constatou que 
Barretos necessita de mais de duas mil rampas de acessibilidade.

QUANTIDADE DE PMS EM BARRETOS
A quantidade de policiais militares que atuam em Barre-

tos e residem em outras cidades é questionada pelo vereador 
Eduardo do Mercado (REP) junto ao comando do 33º Batalhão 
da Polícia Militar.

QUEM SÃO OS TERCEIRIZADOS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) deseja saber os nomes 

de todas as empresas terceirizadas que prestam serviço à prefeitu-
ra, com as devidas cópias dos contratos firmados.

ESCOLA INFANTIL NO SAN DIEGO
A construção de uma escola infantil no bairro San Diego foi so-

licitada pelo vereador Raphael Silvério (PSDB).

MURO DE ARRIMO NO CÓRREGO
A construção de um muro de arrimo de proteção no córrego 

São Sebastião, na região da rua 16, entre as avenidas 29 e 31, no 
Centro, foi sugerida pelo vereador Nestor Leonel (União Brasil).

SOBRE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS
Informações sobre as estações meteorológicas implantadas no 

município foram pedidas pelo vereador Ricardo Bodinho (PP).

MELHORIAS EM DIVERSOS BAIRROS
Vereador Chafei Neto (MDB) requereu diversas melhorias nos 

bairros Aeroporto, Bela Vista, Monte Castelo, São José e Grande 
Horizonte.

USINA DE BIOMASSA NA CIDADE
A implantação de uma usina de biomassa no município é defen-

dida pelo vereador Gabriel Uchida (União Brasil).

LUZ RUMO AOS RANCHOS E DISTRITO
Vereador Lupa (PSD) indicou a instalação de postes de ilumi-

nação no distrito de Alberto Moreira, no final da rua 5 até o entron-
camento que dá acesso aos ranchos e ao distrito de Adolfo Pinto.

PARA QUE SERVE O RECINTO
O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL) indagou qual o uso 

que a atual administração pretende dar ao Recinto Paulo de Lima 
Correa, que permanece abandonado desde a sua reforma em 2018.

de entulhos e lixos.
Outro questionamento é se 

no projeto de pavimentação há a 
implantação de sistema de dre-
nagem pluvial, tendo em vista 
que já houve, por diversas ve-
zes, inundações gravíssimas na 
Avenida VN 5 – Irlandino Netto 
Sandoval, única via de acesso ao 
Residencial Vida Nova.

“A pavimentação da vici-
nal é uma ótima notícia para os 
munícipes de Barretos, princi-
palmente para os moradores do 
Residencial Vida Nova, que so-
frem diariamente com a poei-
ra da vicinal. Em razão do iní-
cio das obras, questiono se será 

realizada a implantação de ilu-
minação, reurbanização da área 
entre a vicinal e o bairro e, prin-

cipalmente, se será implantado 
sistema de drenagem pluvial”, 
disse Paulo Correa.

Câmara faz homenagem a Francisco Sant’Ana 
Júnior, integrante e defensor da dança Catira

Francisco Sant’Ana Júnior 
é barretense, estudou na escola 
Wladimir Rodrigues de Arruda, 
no Aymore do Brasil e cursou 
desenho técnico na Escola Cel. 
Raphael Brandão. Trabalhou 
por mais de 30 anos em uma 
conceituada empresa de enge-
nharia, onde exerceu diversas 

funções. Ainda atua no mesmo 
ramo. Desde os 14 anos de ida-
de, nas horas de folga, sempre 
gostou de ouvir músicas no esti-
lo sertanejo, foi quando conhe-
ceu a dança da catira, por meio 
do Grupo Catira 25 de Agosto, 
onde aprendeu a dançar na cati-
ra mirim. Em 1998 foi formado 

o grupo de Catira Espora de 
Prata de Barretos, onde, atual-
mente é coordenador. Francis-
co Sant’Ana sempre trabalha 
e defende a catira, como uma 
importante manifestação fol-
clórica, já que Barretos é uma 
das poucas cidades que man-
têm esta tradição.

Câmara reativa Espaço Cultural Dr. Matinas Suzuki 
com 70ª exposição individual de Renato Amisy

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 

Paulo faz entregas de equipamentos 
na região administrativa de Barretos

Lei do vereador Carlão do 
Basquete da maior independência 
ao poder Legislativo de Barretos

cada vereador terá 25 dias 
para indicar a destinação des-
te recurso, para ser votado 
em outubro. Metade do valor 
de cada recurso tem que ser 
destinado à saúde e o restante 
para outras áreas. O vereador 
poderá indicar o recurso a ser 
aplicado pelo executivo mu-
nicipal”, afirmou Carlão.
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A partir desta quinta-fei-
ra, dia 09, estão abertas as 
inscrições para a seletiva das 
candidatas à Rainha Os In-
dependentes, que representa-
rá a 65ª edição da Festa do 
Peão de Barretos. As interes-
sadas, que necessariamente 
precisam ser residentes em 
Barretos há pelo menos um 
ano, devem se inscrever até 
o dia 27 de junho.

O concurso será realizado 
no dia 30 de julho, no North 
Shopping Barretos. Além da 
Rainha, também será eleita 
a Princesa. Antes disso, as 
inscritas passarão por uma 
pré-seleção para escolha das 
finalistas que se apresentam 

no desfile para uma comis-
são de jurados.

Para se inscrever, conferir 
os pré-requisitos e o regula-
mento completo da seleção, 
a candidata deverá acessar o 
site de Os Independentes. A 
ficha de inscrição deverá ser 
impressa e entregue pessoal-
mente na loja Planet Girls do 
North Shopping Barretos.

Serão selecionadas 12 
candidatas que se apresen-
tarão para os jurados no 
concurso com dois trajes, in-
cluindo roupa típica assinada 
pelo estilista Marcelo Ortale. 
A produção é de Milton Fi-
gueiredo, com coreografia de 
Reinaldo Costa.

Inscrições para o concurso da 
Rainha da 65ª Festa do Peão 

de Barretos estão abertas

A Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI Adulto) da Santa Casa de Misericórdia de Barretos acaba 
de conquistar um importante selo: UTI Top Performer, concedida pela Epimed Solutions, em parceria com a 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). A conquista é consequência dos excelentes resultados 
clínicos apresentados pela UTI Adulto com alocação eficiente de recursos no cuidado dos pacientes gra-
ves internados, ou seja, apresenta melhores desempenhos em sobrevivência do paciente com a utilização 
de menores recursos. Esta certificação é baseada na matriz de eficiência do Epimed Monitor, sistema 
internacionalmente reconhecido e utilizado na UTI Adulto. A Epimed Solutions é especializada em soluções 
para gestão de informações clínicas e epidemiológicas, que melhoram a eficiência do atendimento hospita-
lar, sempre com o foco na segurança do paciente. A empresa é líder no mercado e está presente atualmente 
em mais 2000 UTIs em mais de 700 hospitais da Europa e América Latina.

Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos conquista selo Top Performer 
por alto desempenho no cuidado dos pacientes graves

Tradicional concurso do evento acontece 
no dia 30 de julho no North Shopping Barretos

Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, o Poupatempo 
completa oito anos de funcionamento na cidade de 
Barretos. Desde a inauguração, o posto já contabili-
za mais de 2,2 milhões de atendimentos prestados. 
Somente este ano foram concluídos cerca de 55 mil 
serviços. Para ser atendido presencialmente no Pou-
patempo é preciso agendar data e hora previamente, 
pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimen-
to. Pelos canais digitais já é possível acessar 206 ser-
viços eletrônicos, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira 
de Trabalho Digital, seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira 
digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo. O Poupatempo de Barretos fica na Via Con-
selheiro Antônio Prado, 1400 - Pedro Cavalini, anexo ao North Shopping Barretos, e o horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Poupatempo de Barretos comemora 
oito anos nesta sexta-feira, dia 10

A prefeitura da Estância Tu-
rística de Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
anunciou na última segunda-
-feira, dia 6, que a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
passará a ser administrada pela 
Fundação Pio XII, a partir das 
0h desta sexta-feira, dia 10.

Com o melhor projeto em 
estrutura de atendimento e 
menor valor para a prestação 
do serviço, a fundação, que é 
a mantenedora do Hospital do 
Amor, venceu a licitação que 
contou com a participação de 
três empresas. O contrato no 
valor mensal de R$ 985 mil 
tem duração de 12 meses e é 
renovável por até 60 meses.

A familiaridade da Fundação 
Pio XII com o sistema público 
de saúde de Barretos foi res-
saltada pela prefeita Paula Le-
mos. “Eu tenho certeza de que 
a qualidade do atendimento na 
UPA será muito melhor tendo a 
Fundação Pio XII como gesto-
ra. Uma entidade que conhece 
a realidade de Barretos e já está 
integrada ao sistema público de 
saúde. Vínhamos enfrentando 
sérios problemas com o contrato 
anterior, principalmente com a 
falta de médicos”, disse a chefe 
do Executivo.

O presidente do Conse-
lho de Curadores da Funda-
ção Pio XII, Henrique Prata, 
destacou os bons resultados 
na administração da Santa 
Casa de Misericórdia e das 

Fundação Pio XII vence licitação e assume 
gestão da UPA de Barretos nesta sexta-feira, dia 10

Unidades Básicas de Saúde 
assumidas anteriormente pela 
instituição, e explicou que o 
andamento da UPA impacta 
diretamente no funcionamen-
to do hospital.

“Todo esse serviço interfe-
re muito na Santa Casa, então, 
agora a gente vai ter uma har-
monia entre os serviços, co-
meçando por uma equipe que 
assumiu a responsabilidade de 
ter realmente 24 horas de mé-
dicos de especialidades naque-
le ambiente”, afirmou Prata.

O coordenador de equipes 
da UPA, Leonardo de Paula Al-
meida, anunciou também que a 
unidade de pronto atendimento 
contará com sete médicos fixos 
e terá como foco o atendimento 
humanizado, integrando a rede 
de saúde de Barretos.

“Tem que ter esse olhar es-
pecial de não só atuar naquele 
momento, mas em como ele 
vai continuar a ser cuidado. 

Eu acho que se a gente atingir 
isso vai resolver muitos pro-
blemas aqui na cidade”, des-
tacou Leonardo Almeida.

INFRAESTRUTURA 
E QUADRO DE 

COLABORADORES
Com a nova administra-

ção, o quadro de colaborado-
res da UPA 24h passará de 89 
para 113 funcionários, um au-
mento significativo de 27%, 
ampliando o número de enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem, copeiros e médicos.

Parte dos recursos também 
será aplicada na manutenção 
da infraestrutura da unidade, 
proporcionando humanização 
e agilidade no atendimento.

“Nós estamos colocando 
mais uma escala médica de 24h 
para poder reduzir o tempo de 
atendimento e proporcionar 
mais qualidade e acolhimento. A 
gestão da Paula Lemos se preo-
cupa muito com a humanização, 

a população será atendida com 
mais carinho, melhor direciona-
mento e atendimento personali-
zado”, explicou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Kleber Rosa.

Os vereadores Carlão do 
Basquete, Eduardo do Mer-
cado, Juninho Bandeira e Dr. 
Chafei também participaram 
da coletiva.
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A 24ª Conferência Nacional 
d@s Trabalhador@s do Ramo 
Financeiro, com o tema “Um país 
+ justo pra gente, este é o Brasil 
que a gente quer”, que acontece 
entre esta sexta-feira (10) e do-
mingo (12), vai definir a minuta 
de reivindicações da Campanha 
Nacional dos bancários e o plano 
de lutas da categoria até 2023.

Bancários de Barretos e região 
serão representados pela diretoria 
do sindicato de Barretos.

As decisões serão tomadas a 
partir das propostas apresentadas 
pelas bases sindicais de todo o país, 
que vêm sendo debatidas pelas con-
ferências estaduais e regionais, e nos 
congressos e encontros de bancários 
de bancos públicos e privados.

Também foi feita uma Consul-
ta Nacional, que mobilizou mais 
de 35 mil bancários e bancárias de 
todo o Brasil, para a definição das 
reivindicações mais importantes 
que estarão na pauta da categoria.

Para a presidenta da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), 
Juvandia Moreira, a Conferência é 
um momento estratégico.

“Vamos definir a pauta de rei-
vindicações da Campanha Nacio-
nal e o plano de lutas da categoria, 
neste que é um ano estratégico 
não apenas para nós, mas para 
todo o país”, disse. “Esperamos 
conseguir sintetizar os anseios 
de toda a categoria, que foram le-
vantados em um processo longo e 
consistente”, completou Juvandia.

“A categoria bancária está 
atenta a tudo o que está aconte-
cendo no país e mobilizada para 

Conferência Nacional define pauta 
dos bancários neste fim de semana

O Unifeb (Centro Uni-
versitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos) agora 
conta com mais um espaço de 
pesquisa: o LPV (Laboratório 
de Produção Vegetal).

Alunos dos cursos de 
Agronomia, Medicina Veteri-
nária, Zootecnia, Biomedicina 

O secretário Municipal de 
Cultura de Barretos, Rogério 
Teodósio, e equipes de produ-
ção e comunicação da Secretaria 
Municipal de Cultura da Estân-
cia Turística de Barretos reuni-
ram-se com a equipe de produ-
ção e operacionalização do Sesc 
Ribeirão Preto, para tratar de 
assuntos referentes à realização 
da edição 2022 do Circuito Sesc 
de Artes em Barretos.

A programação retoma as 
atividades presenciais este 
ano e ficou definida para 
Barretos para o dia 12 de 
agosto, sexta-feira, a partir 
das 16 horas, na Praça Fran-
cisco Barreto.

Com definição e lança-
mento simultâneo da progra-
mação de todo o estado de São 
Paulo, o roteiro oficial deve 

Laboratório de Produção Vegetal é implantado no Unifeb 
com foco no desenvolvimento de pesquisas agrícolas

e Farmácia poderão utilizar o 
laboratório para desenvolver 
seus estudos acadêmicos. 

De acordo com o coorde-
nador do LPV, professor Igor 
Cruz Malaspina, o laboratório 
tem o objetivo de estudar a 
produção de alimentos aliada 
à preservação ambiental. “O 

espaço é essencial para as aulas 
práticas do curso de Agronomia 
e também para o desenvolvi-
mento de pesquisas agrícolas 
que contribuam com as deman-
das regionais”, destacou.

O laboratório possui uma 
estufa de secagem de plantas, 
uma câmara de germinação 
tipo BOD, pulverizadores cos-
tais, diversas ferramentas de 
campo, equipamentos de prote-
ção individual para a aplicação 
de defensivos agrícolas, balan-
ça de precisão, além de banca-
das, mobiliário para laborató-
rio, quadro branco, armários de 
aço e ar condicionado.  

Segundo Malaspina, algu-
mas pesquisas já estão em anda-
mento no LPV. “Estamos reali-
zando experimentos de campo 
com as culturas da cana-de-açú-

car e do milho, experimentos em 
casa de vegetação com espécies 
de interesse agronômico e pro-
dução de mudas de frutíferas e 
árvores nativas”, destacou. 

Esse é o segundo labora-
tório implantado pelo Uni-
feb nos últimos seis meses, 
seguindo uma política de in-
vestimento em pesquisa e ex-
tensão. “Estamos trabalhan-
do para permitir que nossos 
alunos tenham cada vez mais 
acesso ao ambiente de pes-
quisa, com a implementação 
de novos e modernos labo-
ratórios. Fomentar a ciência 
abre portas para descobertas, 
que colaboram com o desen-
volvimento de nosso planeta 
impactando positivamente na 
vida de todos nós”, ressaltou 
o reitor, Ângelo Davis.

Definida data para realização do 
Circuito Sesc de Artes em Barretos

Atrações acontecem dia 12 de agosto na Praça Francisco Barreto
ser anunciado a partir do mês 
de julho. Shows, espetáculos 
de dança, artes visuais e di-
versas intervenções artísticas 
livres são apostas para a apre-
sentação em Barretos. Toda a 
programação é gratuita.

O Circuito Sesc de Artes é 
realizado pelo Sesc São Paulo 
em parceria com as prefeitu-
ras de 120 cidades do interior, 
litoral e Grande São Paulo, 
em municípios que não têm 
unidades da instituição em 
seu território.

Para Rogério Teodósio, a 
realização presencial do Circui-
to Sesc de Artes  em Barretos 
este ano é motivo de alegria.

“Uma oportunidade de 
incentivarmos a cultura e 
difundirmos os produtos ar-
tísticos em nossa cidade, 

principalmente seguindo o 
planejamento da prefeita Pau-
la Lemos, que é de trabalhar 
de forma intersetorial. Foi 
de fundamental importância 
todo o apoio e o know-how da 
ACIB e da secretaria munici-
pal de Indústria e Comércio”, 
afirmou Teodósio.

ESPORTES

O final de semana passado 
reservou bons resultados para 
o esporte barretense em diver-
sas categorias. No basquete, a 
equipe local venceu o time do 
São José dos Campos. No Jiu-
-Jitsu, o Team Luzitano/SME 
trouxe nove medalhas. Já no 
futebol, os garotos do Sub-17 
do BEC garantiram a classifi-
cação para a próxima fase da 
competição.

BASQUETE
A equipe feminina sub-16 

de Basquete da APAB/SMEL 
de Barretos venceu o São 
José dos Campos pelo placar 
de 34 a 31, pelo Campeonato 
Paulista. O jogo aconteceu no 
Cemepe do Derby.

JIU-JITSU
O Team Luzitano/SME de 

Jiu-Jitsu conquistou nove me-
dalhas, sendo três de ouro, cin-
co de prata e uma de bronze, 

A prefeitura está com ins-
crições abertas até o dia 30 de 
junho para a Copa SMEL de 
Futebol Master 2022 realiza-
da pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.

“Estamos investindo cada 
vez mais em todas as catego-

rias esportivas e o futebol, que 
é uma paixão nacional, sem-
pre supera nossas expectati-
vas. Espero que este campeo-
nato seja um sucesso, tanto de 
times inscritos quanto de pú-
blico”, disse o secretário Tony 
Vieira Carvalho.

Para se inscrever de forma 
gratuita, os atletas interessados 
devem procurar a sede da se-
cretaria de Esportes, no Rochão. 
Mais informações pelos tele-
fones (17) 3612-2864 e 3612-
2866, ou pelo e-mail tecnica.
smelbarrretos@gmail.com.

Equipes barretenses de basquete, 
futebol e jiu-jitsu conseguem bons 

resultados no final de semana

Copa SMEL de Futebol Master 2022 recebe inscrições

na 2ª etapa do Circuito Paulista 
de Jiu-Jitsu. O torneio foi rea-
lizado na cidade de Osasco.

BEC SUB-15 E SUB-17
As equipes do Barretos 

Esporte Clube venceram o 
Atlético Monte Azul pelo 
Campeonato Paulista, nas 
categorias Sub-15 e Sub-17. 
Os jogos aconteceram no Es-

tádio Fortaleza. No Sub-15, 
os barretenses venceram por 
4 a 0. Já no Sub-17, a equipe 
ganhou de 3 a 0, garantindo a 
classificação. As equipes de 
base contam com o apoio da 
prefeitura da Estância Turís-
tica de Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer.

defender seus direitos. E é neste 
contexto que realizaremos a 24ª 
Conferência Nacional, cientes 
dos desafios e das dificuldades, 
mas com as mangas arregaçadas 
para irmos sempre adiante e con-
quistarmos novas vitórias”, acres-
centou o presidente do sindicato, 
Marcelo Martins.

MOMENTO 
ESTRATÉGICO

Para Juvandia, o evento se 
torna ainda mais importante no 
atual momento do país. “Num ce-
nário de inflação alta e desempre-
go crescente, a categoria tem que 
fortalecer a unidade e se mobili-
zar ainda mais, para garantir seus 
direitos nas questões sociais, de 
remuneração, de saúde e de con-
dições de trabalho na negociação 
com os bancos”, disse a presiden-
ta da Contraf-CUT, que também 
é coordenadora do Comando Na-
cional dos Bancários.

INÍCIO DAS 
NEGOCIAÇÕES

Depois que a Conferência Na-
cional definir a pauta de reivindi-
cações, sindicatos da categoria rea-
lizarão assembleias em todo o país 
para aprová-la. Em seguida, a mi-
nuta será entregue à Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) para 
o início das negociações da Cam-
panha Nacional dos Bancários.

O objetivo é negociar a Con-
venção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da categoria e os Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs) es-
pecíficos dos bancos públicos, uma 
vez que os mesmos têm vigência 
até o dia 31 de agosto. A data-base 
da categoria é 1º de setembro.
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JABORANDI

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

COLINA

O SAAEC anunciou mais 
R$ 1.407.116,90 em recursos 
que serão investidos em obras 
de saneamento com a aprova-
ção dos projetos, executados 
pelos engenheiros do órgão, 
junto ao Fehidro (Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos).

O montante somado 
aos investimentos de R$ 
1.852.746,80 realizados nos 
últimos três anos perfazem um 
total de R$ R$ 3.259.863,70. 
A informação é do diretor Ri-
cardo Casagrande que anun-
ciou os novos investimentos 
na rede de água e esgoto da 
cidade, que tem sido benefi-
ciada com importantes obras.

REMOÇÃO 
DE LODO ETE

Uma das melhorias é o 
condicionamento e destina-
ção final de lodos da Estação 
de Tratamento de Esgoto do-
méstico (ETE 2), do Retiri-
nho, que deve começar em 

Na última quinta-feira, dia 
2, o prefeito Silvinho gravou 
um vídeo na vicinal Jabo-
randi/Barretos anunciando o 
início das obras, que repre-
sentam a concretização de um 
sonho para a população jabo-
randiense, que por mais de 70 
anos reivindicou a pavimenta-
ção dos 19,2 km da estrada.

A obra está sendo executa-
da pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) que, 
por meio de licitação, contratou 
a empresa Top Infraestrutura e 
Serviços Ltda, de São Carlos.

A conquista também con-

tou com a ajuda de parceiros. 
Silvinho agradeceu os produ-
tores rurais que doaram cerca 
de R$ 300 mil para elaboração 
do projeto e ao governador 
Rodrigo Garcia pela disponi-
bilização de aproximadamen-
te R$ 51 milhões.

Ele também ressaltou o 
apoio que a prefeitura recebeu 
do deputado federal, Geninho 
Zuliani, e da prefeita barre-
tense, Paula Lemos, para a li-
beração do projeto, que se tor-
nou o maior investimento do 
Programa “Novas Vicinais” 
do governo paulista.

SAAEC consegue mais R$ 1,4 mi para obras de saneamento
Recursos somados às obras já realizadas representam R$ 3,2 milhões em investimentos

O município tem investido na substituição das tubulações de 
amianto por PVC, reduzindo vazamentos e custo operacional.

O diretor do Saaec Ricardo e o prefeito Dieb 
anunciaram a nova conquista

breve. O processo licitatório 
já foi concluído e a empresa 
Port Engenharia Ltda., de Rio 
Preto, foi a vencedora. O va-
lor total do empreendimento é 
de R$ 512.943,60, sendo R$ 
451.457,05 provenientes de 
recursos do Fehidro e o res-
tante (R$ 61.486,55) contra-
partida do Saaec.

“A remoção do lodo é uma 
necessidade para melhorar 
ainda mais a eficiência da 
ETE que necessita desta lim-
peza. Todo material retirado 
neste processo será destinado 
para um aterro impermeabili-
zado e credenciado”, explicou 
Casagrande.

Os projetos de atualização 
do plano de perdas e a reforma 
e ampliação da estação eleva-
tória de esgoto do Jardim San-
ta Lúcia já estão aprovados, 
aguardando somente a realiza-
ção da licitação. O valor total 
das obras é de R$ 517.748,67 

e os investimentos do Saaec 
somam R$ 56.952,40.

“Esses dois projetos já fo-
ram aprovados pela Câmara e 
serão licitados em breve. To-
dos os recursos em melhorias 
têm que constar do plano de 
perdas para que a liberação se 
concretize”, destacou o diretor, 
que acrescentou: “A estação 
elevatória do Santa Lúcia será 
adequada às normas exigidas 
para resolver de vez o proble-
ma das águas pluviais no esgo-
to que extravasam a cacimba”.
MAIS INVESTIMENTOS

Uma nova substituição de 
rede de abastecimento de água 
potável aguarda a assinatura de 
contrato. O valor total da obra 
é de R$ 376.424,70, sendo R$ 
368.896,21 oriundos do Fehi-
dro e R$ 7.528,49 do Saaec.

“Apresentamos mais um 
projeto de substituição da 
rede e fomos novamente com-
templados. A licitação para a 
contratação da empresa que 
executará os serviços será rea-
lizada ainda este ano”, disse 
Ricardo, que ressaltou: “Com 
esses novos recursos estamos 
chegando a quase 100% da 
substituição da tubulação de 
amianto por PVC, material que 
traz muitas vantagens como 

a diminuição de vazamentos, 
evitando transtornos e reduzin-
do o custo operacional”.

As obras de melhoramento 
da rede de esgoto da autarquia 
começaram em 2019 e de lá 
para cá já foram executadas as 
seguintes substituições: rede 
das avenidas Cel. José Venân-
cio Dias e Dr. Moacir Vizzoto 
(R$ 445 mil); adutora prin-
cipal/rede (R$ 693.370,53); 
adutora secundária/rede (R$ 
485.714,38) e substituição de 
emissário (R$ 228.662,00).
ESGOTO 100% TRATADO

“As melhorias em sanea-
mento são uma preocupação 
da nossa atual gestão e tam-
bém nos mandatos anteriores, 
tanto que conseguimos tratar 
100% do esgoto coletado na 
cidade com a construção das 
duas ETEs, que representam 
um item importante na con-
quista de novos recursos, sem 
falar dos benefícios propor-
cionados ao meio ambiente 
durante todos esses anos”, 
destacou Dieb, que também 
ressaltou: “A quantidade de 
poços construídos nas gestões 
que estamos à frente do Exe-
cutivo também solucionou o 
problema da falta d’água em 
nossa cidade”.

Iniciadas obras na 
vicinal Jaborandi/Barretos

Construtora iniciou as obras de pavimentação da estrada 
que interliga Jaborandi a Barretos. (Tininho Jr./O Diário)




