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VOTAR É PRECISO - “O advogado e ex-presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, nos brinda com um texto simples e 
direto, convidando jovens e idosos a se unirem e participarem das eleições de outubro deste ano, como exemplo e força 
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Boletim Covid-19
Conforme a PORTARIA GM/

MS Nº 913, do Ministério da Saú-
de, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 22 de abril de 2022, 
que declara o encerramento da 
Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional, em de-
corrência da infecção pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV), a pre-
feitura da Estância Turística de 
Barretos, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, informa que 
o boletim referente à Covid-19 
deixará de ser divulgado diaria-
mente, como vinha sendo feito 
desde o início da pandemia.

Barretos Motorcycles reúne apaixonados 
por motos com shows de rock e acrobacias

O Barretos Motorcycles, tradicional encontro de motociclistas que ocorre no Parque do Peão, 
acontece a partir desta sexta, 29 de abril, até no domingo, 1º de maio, contando com uma estrutura 
completa para receber tanto os motociclistas quanto os visitantes “pedestres”. Serão três dias com 
shows musicais, apresentações de equipes de acrobacias, estandes com lançamentos do setor, bar 
temático, encontro internacional de Hayabusas, Concurso Garota Motorcycles e novidades como 
um espaço exclusivamente feminino. De acordo com Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Inde-
pendentes, a expectativa pela realização do evento é grande. “Estamos há dois anos sem promover o 
Motorcycles por conta da pandemia e tivemos um apoio forte da comunidade e do setor para essa re-
tomada. Temos as melhores expectativas e vamos atender a todas as determinações de segurança que 
estiverem vigentes no período”, antecipou Muzetti. Na Pista de Acrobacias, montada especialmente 
para o evento, equipes se apresentam diariamente na programação do evento.

Barretos terá 
“Dia D de Vacinação” 

no próximo sábado

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realiza no próxi-
mo sábado, dia 30, das 8 às 16 
horas, o “Dia D de Vacinação”.

A ação acontece nas Uni-
dades Básicas de Saúde dos 
bairros América, Christiano 
Carvalho, Marília e Barretos 
II e na Escola Municipal Pro-
fessora Maria Alves Barcellos 
de Oliveira, na Rua SF 17, no 
bairro São Francisco.
VACINAS DISPONÍVEIS

Vacina contra gripe: crian-
ças de 6 meses a menores de 5 
anos; pessoas com 60 anos ou 
mais; profissionais da saúde.

Vacina SCR (Sarampo, 
Caxumba e Rubéola): Crianças 
de 6 meses a menores de 5 anos.

Vacina contra a Covid-19: 
primeira e segunda doses para 
crianças de 5 a 11 anos, pes-
soas com 12 anos ou mais e 

faltosos; terceira dose para 
pessoas com 18 anos ou mais 
(intervalo mínimo de 4 meses 
da segunda dose); quarta dose 
para pessoas com 60 anos ou 
mais (intervalo mínimo de 4 
meses da segunda dose).

As crianças de 6 a menores 
de 5 anos poderão receber no 
mesmo dia as doses do imuni-
zante contra gripe e SCR.

VACINAÇÃO 
DURANTE A SEMANA

Até esta sexta-feira, dia 29, 
a vacinação contra a Covid-19 
acontece em todas as Unida-
des Básicas de Saúde, das 8 às 
16 horas. Também está dispo-
nível a vacina contra a gripe 
para pessoas com 60 anos ou 
mais e profissionais de saú-
de, mediante comprovação 
de vínculo com instituição de 
saúde. Para as crianças estará 
liberada somente no sábado.

2º “SAAE NO BAIRRO” ACONTECE NESTE SÁBADO NA FEIRA DOS PREDINHOS - A 2ª edi-
ção do “SAAE no Bairro” vai acontecer neste sábado (30), na Feira dos Predinhos, das 12 às 17 horas. 
No evento, os clientes podem tirar dúvidas, ter informações sobre os serviços da autarquia, realizar ne-
gociação de dívidas e fazer requerimento da tarifa social de água, esgoto e lixo. Durante o 1º SAAE no 
Bairro, nos dias 25 e 26 de abril, a autarquia realizou 109 atendimentos na região do Residencial Luiz 
Spina. Foram feitas 45 negociações de dívidas, orientadas 44 pessoas sobre Tarifa Social, protocola-
dos 17 processos, promovidas quatro alterações de titularidade na fatura e uma pessoa foi orientada 
sobre Tarifa de Lixo. “Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão Paula Lemos para 
facilitar o acesso aos serviços públicos para os barretenses. Outras edições vão acontecer ao longo do 
ano em diferentes bairros e espaços. A primeira edição superou as expectativas”, informou a autarquia.

Bancários são ofendidos e ameaçados por 
cliente em agência do Santander em Barretos

Local não possui vigilantes durante o expediente, contribuindo para 
o aumento do risco à segurança de funcionários e da população

Empregados da agência do 
Santander em Barretos, loca-
lizada à Avenida Dezessete nº 
333, foram agredidos verbal-
mente por um cliente no últi-
mo dia 20 de abril.

O homem se exaltou en-
quanto recebia atendimento so-
bre uma transação bancária. Aos 
gritos, referiu-se a uma das fun-
cionárias como “obtusa”, des-
qualificando seu trabalho. Outro 

funcionário também foi publica-
mente vítima de humilhações. 
Os bancários sofreram, ainda, 
ameaças com risco de vida.

As agressões foram pre-
senciadas por outros clientes 
que estavam no local. O caso 
foi denunciado pelos funcio-
nários à Delegacia Seccional 
de Barretos e um boletim de 
ocorrência foi expedido.

A reportagem procurou a ge-
rência da agência, mas não foi 
possível localizar por telefone.

A agência foi transforma-
da unilateralmente em Unida-
de de Negócios e, desde en-
tão, deixou de ter vigilantes, 
o que diminui a intimidação e 
aumenta a exposição a crimes 
contra a integridade dos ban-
cários, clientes e população.

Comércio e 
supermercados 
ficam fechados 
neste domingo, 

1º de maio

A ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de 
Barretos) e o Sincomercio 
(Sindicato do Comércio 
Varejista) comunicam que, 
de acordo com a conven-
ção coletiva de trabalho 
2021/2022, comércio e su-
permercados permanecem 
FECHADOS neste domin-
go, 1º de maio, feriado do 
Dia do Trabalho.

Barretos, Ribeirão Preto e Rio Preto 
lideram processo de regionalização dos 

serviços de água e esgoto no estado

No último dia 19, na sede da 
Secretaria Estadual de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, em 
São Paulo, o superintenden-
te do SAAE/Barretos, Waldo 
Villani Júnior, representando 
a prefeita Paula Lemos, par-
ticipou de uma reunião sobre 
regionalização dos serviços de 
água e esgoto no Estado.

Barretos, Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto lideram 
a formação da URAE Norte 
(Unidade Regional de Água e 
Esgoto Norte), que é compos-

ta por 146 municípios. “Co-
meçamos a discutir o modelo 
que mais se adaptava à re-
gionalização dos serviços de 
água e esgoto no Estado”, ex-
plicou Waldo Villani Júnior.

“É um processo de implan-
tação de um novo modelo de 
saneamento de forma consen-
sual entre o governo federal, 
governo estadual e os municí-
pios, utilizando o princípio do 
federalismo, que a nossa cons-
tituição estabelece”, concluiu 
o superintendente do SAAEB.

Rei e Rainha 
da Alegria

Nesta sexta-feira (29), às 13 
horas, na residência episcopal do 
bispo diocesano de Barretos, dom 
Milton Kenan Júnior, serão apresen-
tados os candidatos a Rei e Rainha 
da Alegria da Cidade de Maria de 
2022. O concurso, com transmissão 
e eleição nas emissoras de rádios 
do Grupo Monteiro de Barros, será 
realizado entre os dias 30 de maio e 
2 de junho. O 34º Arraial da Alegria 
da Cidade de Maria acontece entre 
os dias 3 e 5 de junho.
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

DEPUTADA DA HABITAÇÃO
Comentam nos bastidores 

que Célia Rodrigues (União 
Brasil) pode vir a ser candidata 
a deputada estadual. Deverá 
fazer dobradinha na reeleição 
do deputado federal Geninho 
Zuliani (União Brasil). Atual-
mente ela é secretária de ha-
bitação de Barretos.

QUEBRA DA HEGEMONIA 1
A região de São José do 

Rio Preto ganhou um depu-
tado federal. O Dr. Eleuses 
Paiva (PSD) assumiu a cadei-
ra nesta semana em seu ter-
ceiro mandato legislativo. A 
notícia repercutiu positiva-
mente, pois quebra a hege-
monia de Geninho Zuliani 
(União Brasil) na região.

QUEBRA DA HEGEMONIA 2
Diferente dos demais 

deputados estaduais e fede-
rais que se aventuram mu-
dando o domicílio eleitoral, 
Eleuses Paiva (PSD) é filho 
de Rio Preto.

FORÇA PARA BARRETOS
Quem saiu fortalecido 

nesta história foi o ex-ve-
reador Raphael Dutra (PSD) 
que é articulador político do 
partido no interior do Esta-
do. Eleuses Paiva é o mentor 
do barretense.

NOVOS NOMES
Diversos nomes estão 

aparecendo como pré-candi-
datos neste momento. O mu-
nicípio de Bebedouro pode 
ter 5 candidatos a deputado 
estadual. Em Monte Azul Pau-
lista, o presidente da Câmara 
Municipal, Mardqueu Silvio 
França Filho (PSD) é pré-can-
didato a deputado.  

VEM COM FORÇA
Quem anunciou sua pré-

-candidatura é Cassiane de 
Melo Fernandes (MDB). A ad-

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.

vogada fortalecerá o nome 
de Chade Rezek na região.

VEM OU NÃO VEM?
Um político muito queri-

do pela população, Emanoel 
Carvalho (PSC) só será can-
didato a deputado estadual 
caso consiga unir todas as 
forças em torno de si numa 
candidatura única.

A TERRA CAPOTA
Afif Domingos (PSD), vi-

ce-governador de Geraldo 
Alckmin entre 2011 e 2014, 
coordenará a campanha de 
Tarcísio de Freitas (REP). Por 
outro lado, o ex-deputado 
estadual, Edson Aparecido 
(MDB), que perdeu a mesa 
para Rodrigo Garcia, pode 
ser seu vice na reeleição de 
governador.

FICOU ASSIM
Após o fechamento da ja-

nela eleitoral, a composição 
da Câmara dos Deputados 
ficou assim: PL 78 deputa-
dos; PT 56; PP 55; União 53; 
PSD 47; Republicanos 43; 
MDB 37; PSB 23; PSDB 22; 
PDT 19; PSC 10; Podemos 8; 
PSOL 8; Novo 8; PC do B 8; 
Solidariedade 7; Avante 6; 
Cidadania 6; PROS 5; Patrio-
ta 5; PV 4; PTB 3; e Rede 2.
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Padre Antônio Xavier
Missionário da Comunidade 

Canção Nova

Votar é preciso
O advogado e ex-presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, nos brinda com um texto simples e 

direto, convidando jovens e idosos a se unirem e participarem das eleições de outubro deste ano, 
como exemplo e força para referendar a democracia brasileira nos próximos quatro anos. Segue.

A política, muitas vezes, 
nos revolta. Quando vemos 
denúncias de políticos envol-
vidos em escândalos de cor-
rupção e mau uso do dinheiro 
público, ou percebemos a au-
sência de políticas que procu-
rem dar a todos uma vida dig-
na, com acesso à água potável, 
esgoto tratado, que combate 
a criminalidade e a violência, 
que nos permitam acesso a 
boas escolas, serviços públicos 
de qualidade, maior conectivi-
dade e oportunidade de traba-
lho, ficamos indignados.

Mas existe luz no final 
desse túnel. A democracia é 
um regime que nos permite 
aperfeiçoar a partir dos erros 
passados e nos indica o cami-
nho para reverter esse quadro: 
a participação de todos, deba-
tendo e escolhendo candida-
tos com passado de compro-
misso com as causas públicas 

e que apresentem propostas 
viáveis para os problemas e as 
mazelas de nosso país.

E nesse quadro, precisa-
mos trazer os jovens e as pes-
soas com idade mais avança-
da para a política. Os jovens, 
para que sua indignação seja 
o motor das grandes mudan-
ças que o Brasil precisa. Os 
idosos, para nos ensinar com 
sua experiência como não 
cairmos, mais uma vez, na 
tentação das promessas fáceis 
e dos discursos vazios, que 
só servem para perpetuar no 
poder pessoas que já demons-
traram não ter nenhuma preo-
cupação com o bem comum.

Jovens que completam 16 
anos até as eleições poderão 
votar, embora não sejam obri-
gados. Pessoas maiores de 70 
anos também estão desobriga-
das. Mas suas participações 
na festa democrática de 2 de 

outubro farão a diferença en-
tre mantermos e até piorar o 
quadro atual pelos próximos 
4 anos, ou darmos o pontapé 
inicial para construção de um 
Brasil que todos desejamos.

Antigamente, tirar o título 
era algo burocrático e demo-
rado. A regularização eleitoral 
também carecia de tempo de 
espera, agendamento e outros 
procedimentos que necessita-
vam de paciência.

Agora, é prático, não exi-
ge deslocamento. Aos 90 anos 
de idade, o Tribunal Regional 
Eleitoral se modernizou e ofe-
rece inúmeras formas e plata-
formas para emissão do docu-
mento eleitoral. Basta entrar 
no site do TRE-SP e seguir o 
passo a passo da plataforma, 
de forma intuitiva.

Não há desculpa para não 
votar. O pior cenário é o da 
omissão. Não adianta ficar 

sentado na cadeira, recla-
mando da rua que deixou de 
ser asfaltada, da água e da 
luz que faltam frequentemen-
te, da escola que não oferece 
educação de qualidade, de 
transporte público indigno ou 
da ausência de medicamentos 
e de postos para melhorar a 
saúde da população.

Tenho esperança de que o 
voto consciente fará a diferen-
ça nesta eleição e serão esco-
lhidos representantes compro-
metidos com as verdadeiras 
causas públicas.

De forma particular, gosta-
ria de destacar a importância 
de representantes no Congres-
so Nacional das pessoas com 
deficiência, que estão carentes 
de políticas públicas que asse-
gurem educação inclusiva, in-
serção no mercado de trabalho, 
transporte adaptado e acesso 
aos serviços e espaços públicos.

A esperança é o combustível da vida
A esperança corresponde à 

aspiração de felicidade exis-
tente no coração de cada pes-
soa. A certeza que algo muito 
bom um dia acontecerá em sua 
vida. Interessante observar que 
quem perde a esperança mais 
profunda perde o sentido de 
sua vida, pois sem esperança, 
viver não tem sentido.

O próprio antônimo dessa 
palavra é desespero, ou me-
lhor, a perda quase que em 
estado definitivo da esperan-
ça. O desespero é capaz de 
corroer o coração. A espe-
rança é um recurso contra o 
desânimo, contra a possibili-
dade de invasão do egoísmo, 
porque é apoiado nela que 
nos dedicamos à construção 
de um mundo melhor.

A perda da esperança endu-
rece nossos sentimentos, en-
fraquece nossos relacionamen-
tos, deixa “tudo” cinza, faz a 
vida perder parte do seu sabor. 
Todos os dias somos atingidos 
por inúmeras situações que po-
dem nos desesperar.

A esperança é combustível 
da vida e a forma de mantê-la 
viva é não prender os olhos na 
estratégia.

Existe na mitologia grega 
a presença de uma figura in-

teressante, que é a Fênix, uma 
ave que quando morria entra-
va em autocombustão e, pas-
sado algum tempo, renascia 
das próprias cinzas.

Nossa vida, por vezes, pre-
cisa passar por este processo. 
Várias vezes acontece num 
único dia, ou seja, sair das 
tragédias para contemplar a 
beleza que não morreu, a vida 
que resiste ainda e se refaz 
como a Fênix.

Alguns estudiosos dizem 
que o que traria a Fênix de volta 
à vida seria somente seu desejo 
de continuar viva. O desejo de 
continuar a viver era sua paixão 
pela beleza que é a vida.

Vida sem sabor é uma vida 
sem expectativas de quem 
cansou de tentar, de lutar, de-
sistiu de tudo. Esta seria uma 
vida que apenas espera o seu 
fim por pensar que nada que 
se faça possa mudar coisa al-
guma; perdeu a capacidade de 
sonhar, o desejo de felicidade.

Felizmente não existe mo-
tivo para desanimar, lembran-
do as palavras de São Paulo: 
“A esperança não decepcio-
na” (Rm 5,5).

Não falamos aqui de qual-
quer esperança, mas da au-
têntica esperança, que não se 

apoia em ilusões, em falsas 
promessas, condicionada a 
uma ilusão popular que tenta 
explicar tudo.

A esperança vinda de Deus 
é muito realista, pois não tem 
medo de dar às situações seu 
verdadeiro nome, porque con-
serva a certeza de que Deus 
está sempre presente. Retira 
o medo de rever as próprias 
posições e leva a mudar o que 
precisa ser mudado.

A verdadeira esperança 
vinda de Deus nada mais é que 
a certeza de que tudo pode ser 
melhor do que o que vemos, 
porque Deus nos aguarda no 
fim da estrada.

Ela produz o desejo de 
caminhar na direção da vida, 
atraído por sua beleza que, no 
momento, pode somente ser 
sonhada, mas é contemplada 
pelo coração.

Assim nos convida a car-
ta de São Pedro, a estarmos 
“prontos a dar o motivo de nos-
sa esperança” (1Pd 3,15). Dar 
esse motivo com nossas pala-
vras às pessoas e dar resposta às 
situações, que podemos viver, 
que Deus está conosco, e que 
eles não durarão para sempre.

A esperança cresce em nós 
à medida que cresce a certeza 

de sermos amados por Deus. 
Ele que nos ama, jamais nos 
abandonará, afinal o que pode 
nos separar do amor de Cristo?

Responde São Paulo que 
“em tudo somos mais que 
vencedores, graças àquele 
que nos amou” (Rm 8,35-37). 
Mas não é o desejo de vitória 
que nos aproxima de Deus, 
isso não seria esperança.

É o desejo de Deus que nos 
aproxima da vitória, porque a 
esperança se apoia na certeza 
de que Deus está sempre co-
nosco, porque realmente está!
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“Não tenho mais medo de desagradar ou não suprir expectativas. Meu único medo é me decepcionar, me perder tentando caber em mundos que não tem capacidade de me receber. Porque a minha felicidade importa.” (Wandy Luz)

Quem abre as comemorações do mês de maio (01), é Gabriela 
Ribeiro Bianchi, que completa seus 33 anos. Os parabéns, mimos 

e paparicos ficam por conta da mãe Norma, das irmãs Renata e 
Joice, do cunhado Fábio e da sobrinha Beatriz. Felicidades Gabi!

A quarta-feira (27) foi dia de festa, bolo, guaraná e muitos doces 
para Moisés Martins, que completou seus 10 anos. Pela vestimenta 
do garoto, nota-se que ele gosta do mundo country, e é assim, todo 

cheio estilo que ele recebeu o carinho de sua mãe Fabíola, de seu pai 
de coração André, de seus familiares e amiguinhos. Parabéns!

E depois de quase dois anos de espera, enfim, esse momento 
aconteceu! A noite de sábado (23), foi de muita emoção no 
enlace matrimonial de João Vitor e Rafaella, celebrado na 

Catedral do Divino Espírito Santo, sob as leis de Deus e dos ho-
mens. Logo em seguida, os recém-casados recepcionaram seus 
amigos e familiares convidados em uma aconchegante chácara, 

regada de muito glamour e sofisticação, onde a celebração ao 
amor foi até o amanhecer. Felicidades! (foto: José Almeida)

Alexsandra Rodrigues vestiu seu look praiano e foi 
desfrutar o que a vida tem de melhor, na beira da praia. 

Durante a noite, acompanhada de gente bonita, conheceu 
barzinhos, restaurantes e apreciou as comidas típicas da 

cidade de Ubatuba/SP. Energia renovada!

A Veterinária Maria Ângela Panelli, que possui clínica em 
Barretos, esteve no Domingão com Huck, participando do 
quadro The Wall. Ela, acompanhada da irmã Maria Helena, 

conquistaram do game mais de R$ 133 mil reais, que é claro, 
será empregado na continuidade ao trabalho de cuidados aos 
animais silvestres da natureza, que sofreram algum ferimento 

pelo desmatamento ou outra ação do homem. Parabéns!

E quem celebrou mais um aniversário quarta-feira (27), 
foi Beto Diniz. A data foi comemorada com os 

familiares, recebendo o carinho especial da 
esposa Edna (foto) e do filho Ítalo. Tudo de bom!

A quinta-feira (28), foi de comemoração para a 
Secretária de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos. A 
matriarca da família recebeu todo o carinho do marido Fer-

nando, das filhas Fernanda, Letícia e Paula, além dos 
netos, familiares e amigos. Felicidades Dona Graça!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

VEREADOR PEDE O FIM DA GUERRA
O vereador Raphael Oliveira (PP) simulou ligar para o 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, pedindo o fim da guer-
ra com a Ucrânia. “Não dou conta de você, não, véi”, frisou, 
demonstrando intimidade com o interlocutor.

A INCREDULIDADE DO PRESIDENTE
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), sor-

rindo, disse que não acreditava que o vereador Raphael Oliveira 
(PP) fingisse telefonar para o presidente Putin em plena sessão 
do legislativo barretense, na noite de segunda-feira (25).

SÓ FALTA COBRIR COM UMA LONA
“A gente dá até risada, mas esta Casa de Leis está virando 

um circo”, comentou o vereador Nestor Leonel (União Bra-
sil) após irreverência do colega Raphael Oliveira (PP).

CARLÃO NÃO É O PAI DA CRIANÇA
Com a “fama” de autor de alguns projetos polêmicos, o 

vereador Carlão do Basquete (PSD) desabafou: “Daqui a 
pouco aparece alguém aqui e vai falar que é meu. Nem tudo 
é meu nesta casa”.

SEM DÓ NEM PIEDADE
Para o vereador Ângelo Tegami (PV) os bancos só sabem 

que nós existimos quando a gente fica devendo alguma coisa e 
aí chega a fatura. “Eu não tenho dó nenhuma de banco”, frisou.

ABAIXO A TAXA DO LIXO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) defende a revoga-

ção da taxa do lixo e a reforma e reabertura do Cine Barretos.

EM FAVOR DOS TEMPLOS
A isenção da taxa do lixo para templos religiosos foi soli-

citada pelo vereador Eduardo do Mercado (REP). Caso não 
seja possível atender a reivindicação, ele pediu para a prefei-
ta Paula Lemos (União Brasil), ao menos, diminuir o valor 
da taxa do lixo para as Igrejas.

CHAFEI QUER BERRANTEIRO RECUPERADO
A restauração e manutenção do monumento O Berranteiro 

e do piso da Praça 9 de Julho, em frente ao Recinto Paulo de 
Lima Correa, foi requerida pelo vereador Chafei Neto (MDB).

CLÍNICA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) sugeriu a criação de 

clínica municipal de recuperação para dependentes químicos 
e alcoolismo em Barretos.

VIGILÂNCIA TOTAL NO CEMITÉRIO
Vigilância dia e noite no Cemitério Municipal da Paz foi 

pedida pelo vereador professor Adilson Ventura (PL) para a 
prefeita Paula Lemos (União Brasil).

PAÇOCA ESTÁ CURIOSO COM A CULTURA
O vereador Paçoca (PV) deseja que a prefeitura encami-

nhe para a Câmara o cronograma de atividades realizadas e 
que ainda serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Cultura em 2022.

Uma nuvem de poeira que 
cobriu o bairro Vida Nova du-
rante o último feriado foi tema 
de questionamentos do verea-
dor e presidente da Câmara de 
Barretos, Paulo Correa.

No documento encaminha-
do à prefeitura o vereador indaga 
quais providências foram toma-
das pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, como identifica-
ção da propriedade que motivou 
a formação da nuvem de poeira, 
quais penalidades foram aplica-
das e quais medidas estão sendo 
tomadas para que esse aconteci-
mento não volte a ocorrer.

Outro questionamento foi se 

As duas novas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) que serão 
construídas em Barretos recebe-
rão denominação de duas perso-
nalidades que ajudaram muito o 
setor da saúde municipal.

A UBS  que será construí-
da no bairro Parque Residen-
cial Minerva receberá o nome 
do Dr. Luiz Gonzaga Ferrei-
ra, enquanto que a outra UBS, 
que será construída no bairro 
San Diego receberá a denomi-

nação da enfermeira Anacélia 
Bueno Viana.

Ambos os homenageados 
trabalhavam na linha de frente 
de combate à COVID 19 em 
Barretos e faleceram por com-
plicações da doença.

As denominações (homena-
gens) tiveram iniciativa dos ve-
readores Nestor Leonel e Chafei 
Amsei Neto e foram aprovadas 
na sessão ordinária da Câmara 
Municipal no dia 25 de abril.

A Câmara dos Deputados 
aprovou emenda para tornar 
permanente o Auxílio Brasil 
de R$ 400. Na versão original 
da medida provisória (MP) 
enviada pelo governo, o pa-
gamento desse adicional aca-
baria em dezembro, o que era 
alvo de protestos e emendas 
dos partidos de oposição. 

A emenda foi acatada pelo 
deputado João Roma (PL-
-BA). Inicialmente, ele, que 
era ministro da Cidadania du-
rante a formulação da MP, se 
manifestou contra a aprova-
ção dessas emendas.

A partir de janeiro de 2023, 
o valor cairia para uma média 
de R$ 224. Nesta quarta-feira, 
porém, ele acatou a sugestão 
do deputado Hugo Motta (Re-

publicanos-PB) para tornar 
permanente o “benefício ex-
traordinário”. 

De acordo com a emenda, 
os benefícios do Auxílio Bra-
sil custarão R$ 47 bilhões por 
ano. Esse gasto “extraordi-
nário”, que agora será incor-
porado ao programa, custará 
mais R$ 41 bilhões. 

Por outro lado, Roma man-
teve o valor de R$ 400, sem 
novos aumentos. A oposição 
fez emendas para elevar o va-
lor aos mesmos R$ 600 do au-
xílio emergencial pago duran-
te a pandemia, mas o relator 
afirmou que não há recursos e 
que o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) seria obrigado a vetar o 
projeto se isso ocorresse, preju-
dicando 16 milhões de famílias.

O ano de 2022 será marca-
do por mais uma eleição em 
todo território nacional, po-
rém a procura por jovens de 
16 anos, idade em que o voto 
já é permitido, mas ainda não 
obrigatório, para tirarem o tí-
tulo de eleitor é uma das mais 
baixas já registradas.

Pensando em reverter essa 
situação, a Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Pau-
lo lançou na última terça-feira 
(26) a campanha “Tire o Seu 
Título de Eleitor” para os es-
tudantes da rede estadual.

“É uma ação que destaca a 
importância do exercício da ci-
dadania, e o voto é o princípio 
básico da cidadania. O futuro 
do Brasil é hoje e está aqui na 
escola com os nossos jovens”, 
declarou a secretária estadual 
da Educação, Renilda Peres. 

O presidente do Tribu-

Começou na última segun-
da-feira (25) o pagamento da 
primeira parcela do 13º sa-
lário a aposentados, pensio-
nistas e demais segurados do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) que têm direi-
to ao benefício.

Os primeiros a receber fo-
ram aqueles com NIS (Núme-
ro de Identificação Social) de 
final 1, e o calendário se es-
tende até 6 de maio. O restan-
te correspondente à segunda 
parcela, da competência de 
maio, será pago entre 25 de 
maio e 7 de junho.

A primeira parcela do 13º 
equivale a 50% do valor pago 

aos segurados nos outros me-
ses do ano. A exceção é para 
quem passou a receber o be-
nefício depois de janeiro e 
terá o 13º calculado propor-
cionalmente.

Já a segunda parcela está 
sujeita ao desconto do Imposto 
de Renda a quem é obrigado a 
pagar. Neste ano, estão isentos 
de IR todos os benefícios de 
até R$ 1.903,98 por mês.

Os segurados que rece-
bem benefício por incapacida-
de temporária -antigo auxílio-
-doença- também têm direito a 
uma parcela menor do décimo 
terceiro, calculada de acordo 
com a duração do benefício.

A Receita Federal prorro-
gou para 30 de junho o prazo 
para entrega da DASN-SIMEI 
(Declaração Anual Simplifica-
da para o MEI) do ano-calen-
dário 2021. A medida foi publi-
cada no Diário Oficial da União 
da última segunda-feira (25). 
Segundo a Receita, a mudan-
ça de datas “tem por finalidade 
evitar o acúmulo de obrigações 
em um curto espaço de tempo”.

Também foi ampliado o 
prazo para adesão ao Relp 
(Programa de Reescalonamen-
to do Pagamento de Débitos no 

Âmbito do Simples Nacional), 
programa que permite a rene-
gociação de dívidas de micro 
e pequenas empresas e dos mi-
croempreendedores individuais 
prejudicados pela pandemia em 
2020. Será possível se inscre-
ver no Relp até 31 de maio.

Neste caso, a prorrogação 
foi necessária para adequação 
do calendário, até que seja 
definida a sua fonte de com-
pensação. A Receita também 
prorrogou o prazo para regu-
larização de dívidas do Sim-
ples Nacional.

Paulo Correa questiona causador de nuvem 
de poeira que cobriu bairro Vida Nova

áreas de cultivo de cana de açúcar 
e outras plantações estão dentro 
do perímetro urbano, em razão da 
expansão dos últimos anos.

“Recebi inúmeras mensa-
gens e vídeos sobre a nuvem 
de poeira que cobriu o bair-
ro Vida Nova durante o feria-
do. O acontecimento causou 
incômodo à população que, 
além de sofrer com a má qua-
lidade do ar, também tiveram 
suas residências tomadas por 
sujeira”, disse Paulo Correa.

Ofícios também foram en-
caminhados à CETESB e ao 
Ministério Público informan-
do o ocorrido.

Vereadores Chafei e Nestor Leonel 
homenageiam vítimas da Covid com novas UBSs

Câmara aprova texto-base da MP que 
torna permanente Auxílio Brasil de R$ 400

INSS começou a 
pagar 1ª parcela do 
13º de aposentados

Campanha da Educação de São Paulo 
incentiva jovens a tirarem o título de eleitor
Ação “Tire o Seu Título de Eleitor” conta com mobilização de escolas em todo estado

nal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP), desembarga-
dor Paulo Galizia, presente no 
evento, relatou que “o Tribu-
nal Regional Eleitoral aderiu 
prontamente a esta iniciativa. 
De fato, houve uma procura 
um pouco menor dos jovens 
pelo alistamento eleitoral por 
vários fatores, a diminuição da 
população, o período pós pan-
demia que os jovens não in-
teragiram pessoalmente. Mas 
ainda temos tempo de atingir 
uma meta de adesão entre os 
jovens até 4 de maio”. 

Desde o ano passado, 
como forma de prevenir o 
contágio pelo coronavírus 
(Covid-19), é possível fazer 
a emissão do título de eleitor 
de forma online, por meio do 
sistema TítuloNet com dados 
pessoais, como: nome com-
pleto, e-mail, local de nasci-

mento e filiação.
Depois de preencher todos 

os campos é necessário enviar 
uma selfie segurando documen-
to de identidade e fotos (frente 
e verso) do RG e comprovan-
te de endereço. Processadas as 
informações é só fazer o down-
load gratuito do aplicativo e-Tí-
tulo para utilizar a versão digi-
tal do seu título de eleitor.

Assim, a campanha “Tire 
o Seu Título de Eleitor” visa 
transformar as escolas em um 
espaço em que os estudantes 
possam contar com a infraes-
trutura já existente para solici-
tarem o documento. As ações 
são divididas em:

1. 2 de maio: Dia Estadual 
de Mobilização Documental: 
Momento em que os estudan-
tes serão informados das do-
cumentações necessárias para 
a tiragem do título de eleitor. 

2. 3 de maio: Dia Estadual 
de D de Tiragem de Título: 
Momento para a tiragem de tí-
tulo de eleitor, onde é destina-
do um tempo de aula e os la-
boratórios de informática para 
essa mobilização.

A ação conta com o apoio 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TER-SP), 
Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino no Estado de São 
Paulo (SIEEESP), União Brasi-
leira dos Estudantes Secundaris-
tas (UBES) e União Municipal 
dos Estudantes Secundaristas de 
São Paulo (UMES-SP).

Receita prorroga para junho prazo de 
entrega do Imposto de Renda para MEI
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BARRETOS E REGIÃO

O Barretos Motorcycles, 
tradicional encontro de moto-
ciclistas que ocorre no Parque 
do Peão, chega à sua 18ª edi-
ção trazendo uma programa-
ção repleta de atrações volta-
das para o público que aprecia 
o universo das motos.

O evento acontece a par-
tir desta sexta, 29 de abril, 
até no domingo, 1º de maio, 
contando com uma estrutura 
completa para receber tanto 
os motociclistas quanto os vi-
sitantes “pedestres”.

Serão três dias com sho-
ws musicais, apresentações 
de equipes de acrobacias, es-
tandes com lançamentos do 
setor, bar temático, encontro 
internacional de Hayabusas, 
Concurso Garota Motorcycles 
e novidades como um espaço 
exclusivamente feminino.

Uma época cheia de amor 
e oportunidades. A Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Barretos (ACIB) e o Sin-
comercio (Sindicato do Co-
mércio Varejista) abriram 
oficialmente a Campanha de 
Promoção de Dia das Mães no 
comércio de Barretos.

A campanha deste ano, “Em 
cada coração uma mãe”, segue 
até o dia 9 de maio com a distri-
buição de cupons nas lojas par-
ticipantes. O sorteio acontece 
dia 11 de maio e a entrega está 
marcada para o dia 13 de maio.

Este ano a campanha vai 
sortear prêmios que tem como 
objetivo alegrar mães e filhos: 
1 Anel solitário em OURO 
18k, 1 Jantar Casal, 1 Sessão 

Distrito Industrial, Barretos 
2, Leda Amêndola e Jardim 
Etemp também estão passando 
pela remodelação do sistema; 
aumento da segurança está en-
tre os principais benefícios da 
substituição de lâmpadas.

O plano de modernização 
da iluminação pública chegou 
à Avenida João Baroni, que 
recebeu 33 novos pontos de 
luminárias de tecnologia LED 
(Light Emitting Diode). O 
trabalho realizado pela prefei-
tura de Barretos aconteceu no 
último final de semana.

A avenida é uma das mais 
movimentadas da cidade, com 
grande fluxo de veículos e pe-

destres, por ser o acesso à en-
trada principal do Hospital de 
Amor, instituição que realiza 
4.000 consultas/dia.

“Seguimos cuidando da se-
gurança dos barretenses com 
responsabilidade. Realizamos a 
manutenção e troca das lâmpa-
das em toda Avenida João Ba-
roni e instalamos novos pontos 
desde a rotatória da Rua Jerôni-
mo Alves Pereira, no bairro Dr. 
Paulo Prata, até o final da aveni-
da, no bairro Parque das Flores”, 
afirmou a prefeita Paula Lemos.

De acordo com Raul Paga-
nelli Guimarães, secretário de 
Obras e Serviços Urbanos, “a 
tecnologia LED garante me-

lhor iluminação e menos con-
sumo de energia, promovendo 
mais segurança aos moradores 
e visitantes do local”, disse.

REMODELAÇÃO 
EM ANDAMENTO

O Distrito Industrial e os bair-
ros Barretos 2, Leda Amêndola e 
Jardim Etemp também estão em 
fase de remodelação do sistema 
de iluminação pública.

Parte do plano de moder-
nização está sendo executado 
por meio de parceria entre a 
prefeitura e a CPFL Energia e 
parte com recursos provenien-
tes dos cofres públicos. So-
mados, serão cerca de 1.100 
pontos de luminárias LED.

A organização do Barre-
tos Motorcycles apresentou 
as doze candidatas seleciona-
das que disputarão o título de 
Garota Motorcycles no tradi-
cional concurso que integra a 
programação do evento.

A escolha acontecerá no 
dia 30, sábado, a partir das 
20h30, no Berrantão, que nes-
te ano também sedia o Women 
Bikers, espaço totalmente de-
dicado às mulheres no encon-
tro de motociclistas.

Além da Garota Motor-
cycles será eleita, também, a 
Musa Motorcycles. Na primei-
ra etapa do concurso, as candi-
datas se inscreveram e passa-
ram por uma pré-seleção.

As escolhidas a concorrer 
aos títulos foram: Alecsandra 
Rodrigues, de Bebedouro; Ana 
Vitória, de Guaíra; Camilly 
Beatriz, de Barretos; Fernanda 
Souza, de Barretos; Francielle 

Caligaris, de Guaíra; Giovana 
Zagolin, de Barretos; Jéssi-
ca Ribeiro, de Barretos; Julia 
Aielli, de Barretos; Kauany 
Pereira, de Guaíra; Maria Edna 
Pinheiro, de Araraquara; Ma-
riana Simielli, de Jaboticabal e 
Sharon Alves, de Guaíra.

“Na passarela do concur-
so, cada candidata represen-
tará um motoclube e passará 
pela avaliação de um corpo de 
jurados”, explicou Reinaldo 
Costa, promotor do concurso.

A vencedora será premia-
da com R$ 1.000,00 e, ainda, 
ganhará duas credenciais para 
o acesso à tradicional Festa do 
Peão de Boiadeiro de Barretos 
2022, que acontecerá em agosto. 
Já a Musa Motorcycles ganhará 
R$ 500,00 e, também, duas cre-
denciais para a maior festa do 
peão da América Latina.

“O concurso é sempre uma 
atração muito esperada no Bar-

retos Motorcycles. E neste ano, 
em especial, acontecerá no Wo-
men Bikers, que é um espaço 
que estamos criando focado to-
talmente no público feminino”, 
afirma Marcos Murta, que inte-
gra a organização do evento.

18º BARRETOS 
MOTORCYCLES

O evento começa nesta sex-
ta-feira, 29 de abril, e segue até 
domingo, 1º de maio, no Par-
que do Peão de Barretos. É o 
tradicional encontro de moto-
ciclistas recebido pela cidade 
e que se tornou referência no 
Brasil como um dos maiores.

Além de shows com gran-
des nomes da música brasi-
leira, acontecem apresenta-
ções de equipes profissionais 
de acrobacias, lançamentos 
e apresentação de novidades 
de marcas do setor, bandas 
locais, city tour, bar temático, 
entre outros atrativos.

Barretos Motorcycles reúne apaixonados por motos 
com shows de rock, acrobacias e novidades do setor
Evento acontece neste final de semana no Parque do Peão

MÚSICA E ACROBACIAS
A grade musical do evento 

sempre traz grandes nomes do 
rock e pop. Para este ano, no 
Palco Principal, a programação 
começa no dia 29, sexta-feira, 
com Raimundos e Trecho Ur-
bano no palco principal e Tia 
Zica no palco do Moto Bar. No 
sábado, 30 de abril, as atrações 
são Biquini Cavadão (foto) e 
Overdrive Duo no palco princi-
pal e Hot Band, Brown Sugar 
Blues, Dj Thomazini e Receita 
Coletiva no Moto Bar. No do-
mingo, 1º de maio, os shows 
são de Thomazini e RockVeras.

Já na Pista de Acrobacias, 
montada especialmente para o 
evento, acontecem os shows 
mais esperados pelos motoci-
clistas. Entre as equipes con-
firmadas que farão exibição 
no local estão XTreme Mano-

bras Radicais, Cachorrão Moto 
Show e Força & Ação. Elas se 
apresentam diariamente na pro-
gramação do evento.

ENCONTRO INTERNA-
CIONAL DE HAYABUSAS

Entre as atrações deste ano, 
a organização também con-
firmou mais uma edição do 
Encontro de Hayabusas, acla-
mada marca de motocicletas 
da Suzuki. A ação está sendo 
promovida e coordenada pela 
Irmandade Hayabusa e tem 
expectativa de recorde de nú-
mero de motos no evento.

MAIS ATRAÇÕES E 
ESPAÇO FEMININO
A área comercial receberá 

estandes de marcas do setor 
com lançamentos, novidades e 
ações especiais para o público, 
além de uma praça de alimen-
tação completa e o bar temáti-

co Moto Bar. O evento contará 
ainda com Missa dos Motoci-
clistas na Catedral do Divino 
Espírito Santo de Barretos, Pas-
seio de Motos pela cidade e o 
Concurso Garota Motorcycles.

A organização também con-
firmou o novo espaço: Women 
Bikers. O local, que ficará no 
Berrantão, espaço coberto e cli-
matizado no Parque, terá servi-
ços e estandes exclusivos para 
as mulheres que frequentam o 
Barretos Motorcycles. Além 
disso, por meio de uma parce-
ria com o Hospital de Amor de 
Barretos, o Women Bikers re-
ceberá uma Carreta da Preven-
ção, que estará disponível para 
fazer exames preventivos como 
mamografia e papanicolaou.

EXPECTATIVA
De acordo com Jerônimo 

Luiz Muzetti, presidente de 

Os Independentes, associação 
organizadora do evento, a ex-
pectativa pela realização do 
evento é grande.

“Estamos há dois anos sem 
promover o Motorcycles por 
conta da pandemia e tivemos 

um apoio forte da comunidade 
e do setor para essa retomada. 
Temos as melhores expecta-
tivas e vamos atender a todas 
as determinações de segurança 
que estiverem vigentes no pe-
ríodo”, antecipou Muzetti.

Doze candidatas vão disputar Concurso 
Garota Motorcycles em encontro de 

motociclistas no Parque do Peão/Barretos
18ª edição do Barretos Motorcycles acontece de 29 de abril a 01 de maio no 
Parque do Peão. Escolha da representante integra programação do evento

ACIB e Sincomércio realizam promoção 
“Coração da ACIB sempre cabe mais mãe”
Campanha deste ano vai sortear dezenas de prêmios e promete atrair mães e filhos

de fotos, 1 Almoço e Day Use 
Barretos Country Thermas 
Park, 1 celular, 5 vales-com-
pra de R$500,00  cada, 1 Va-
le-compra de R$300,00 , 1 
Vale- compra de R$250,00 , 
1 Vale- compra de R$200,00,  
1 Cesta de produtos de bele-
za, 1Almoço  para um casal, 
1 Cesta de chocolates, 1 Ro-
dízio de pizza, 1 Rodízio de 
Churrascaria, Vale- serviço de 
beleza e estética bucal.

O Dia das Mães “Em cada 
coração uma mãe” tem o patro-
cínio das empresas: Barretos 
Country Hotel e Poty, e o apoio 
de Gold Mig, Churrascaria Es-
trela do Sul, Salão Luiza, Foto 
King, Barretos Country Hotel, 
Cacau Show Barretos Centro, 

Arlete, Emy Perfumaria, Kátia 
Gouveia, Royal Face, Restau-
rante Costela de Ouro, Frios e 
Cia, Tchocomel, Odontocom-
pany, Império Pizzaria e Tânia 
Lemos Bijouterias.

Para a presidente da ACIB, 
Jackelyne Rossini, a campa-
nha deste ano busca associar 
a movimentação do comércio, 
nesta época do ano, às home-
nagens às mães.

“O Dia das Mães é uma 
data importante para todo o co-
mércio de Barretos tanto pela 
questão econômica quanto 
afetiva. É uma das datas mais 
importantes para o setor e ao 
mesmo tempo reflete os mais 
belos sentimentos entre mães e 
filhos”, comentou Rossini.

Avenida João Baroni recebe 33 
novos pontos de iluminação em LED



BARRETOS, 29 de abril de 2022 A informação com precisão e credibilidade6

COTIDIANO

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, iniciou 
na última terça-feira (26), a 
entrega dos kits de material 
escolar aos 13 mil alunos da 
rede municipal de ensino.

Entre as novidades estão a 
disponibilização de material 
de uso coletivo para ativida-
des com crianças do berçário 
e maternal, assim como itens 
de papelaria para as escolas 
de Ensino Fundamental I e II 
e Ensino de Jovens e Adul-
tos (EJA), além da agenda do 
bebê, alfabeto móvel, caixa de 
lápis com 24 cores e material 
dourado (método Montesso-
ri), destinado a atividades que 
auxiliam o ensino e a apren-
dizagem do Sistema de Nu-

A prefeitura de Barretos deu 
início ao “3° Arrastão contra a 
Dengue” na última segunda-fei-
ra (25). O mutirão é realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da equipe do 
Controle de Vetores, e tem como 
objetivo eliminar possíveis cria-
douros do mosquito Aedes Ae-
gypti, transmissor da dengue.

“Primeiro eu quero agrade-
cer pelo trabalho de vocês e por 
toda a dedicação. Ano passado 
foi um ano muito difícil em re-
lação à Covid-19 e agora a gen-
te tem que focar na questão da 
dengue, que também mata as 
pessoas. Por isso é importante 
fazer essa conscientização”, 
destacou a prefeita Paula Le-
mos durante o lançamento.

Kleber Rosa, secretário mu-
nicipal de Saúde, explicou que 
os arrastões se mostraram efica-
zes e hoje refletem nos números.

“No quarto trimestre do 
ano passado a gente fez o ar-
rastão pela cidade e conseguiu 
tirar muitos caminhões de 
materiais propícios para acu-
mular água e proliferar o Ae-
des aegypti. A gente percebe a 
consequência disso agora, nos 
números. Embora o número de 
casos de dengue esteja aumen-

tando é muito menor que em 
outras regiões que não tiveram 
a mesma estratégia e que hoje 
tem muitos mais casos e casos 
mais graves”, disse.

No 1º arrastão, realizado de 
setembro a novembro de 2021, 
foram recolhidos 485 cami-
nhões de materiais inservíveis e 
outros 154 foram recolhidos no 
2º arrastão, realizado de janeiro 
a março deste ano, segundo o 
secretário municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, Raul Paga-
nelli, que também acompanhou 
o lançamento do arrastão.

TRABALHO E AÇÃO
Nesta primeira semana 

quatro caminhões percorrerão 
os bairros Leda Amêndola, 
Dom Bosco, Christiano Car-
valho e Barretos II, além do 
centro da cidade, definidos 
estrategicamente, para remo-
ção de qualquer material ou 
objeto que acumule água.

O mutirão mobiliza pelo 
menos 67 colaboradores e 
nove veículos, além de bom-
bas costais e pulverizadores 
noturnos. Os próximos bair-
ros a receberem o arrastão se-
rão anunciados posteriormen-
te, conforme cronograma da 
Vigilância Epidemiológica.

Um dos pontos mais atin-
gidos pelas fortes chuvas do 
dia 6 de janeiro, quando Bar-
retos registrou cerca de 150 
mm de água em uma hora, a 
ponte que liga os bairros Bar-
retos II e Christiano Carvalho 
sofrerá um atraso no início 
das obras de reconstrução.

A expectativa inicial, 
anunciada pela prefeita Paula 
Lemos, ao ter a verba no va-
lor de R$ 2,6 milhões liberada 
pela Defesa Civil do Estado 
de São Paulo, no último dia 6 
de abril, não se efetivou.

Por se tratar de uma obra 
de extrema complexidade, a 
reconstrução não atende os li-
mites para “contratação dire-
ta”, que determina que “obras 
e serviços necessários ao aten-
dimento de situação emergen-
cial ou calamitosa, devem ser 
concluídos no prazo máximo 
de 180 dias corridos” da en-
chente. Sendo assim, a nova 
ponte deveria estar finalizada 
no mês de julho.

ABERTURA DE 
LICITAÇÃO

Diante do cenário, a prefei-
tura de Barretos, por meio das 
secretarias de Obras e Servi-
ços Urbanos, Planejamento e 
Desenvolvimento e Negócios 
Jurídicos, já iniciou os trâmites 
para abertura de um processo 
licitatório “convencional”, 
sem os benefícios normativos 
que constam da Lei 8.666/93, 
lei das licitações, que admite a 
contratação direta para os ca-
sos envolvendo emergência ou 
calamidade pública.

“Após várias consultas 
de viabilidade técnica com 
empresas especializadas em 
construção e reconstrução de 
pontes, entendemos que fa-
zer a contratação pelo trâmite 
convencional de um processo 
licitatório é mais seguro. En-
tendemos e compreendemos 
a urgência da obra, pois o im-
pacto na vida das pessoas que 
vivem na região é imenso. 
Mas acima de tudo devemos 
ser responsáveis com a segu-

rança dessas famílias”, enfa-
tizou o secretário de Obras e 
Serviços Urbanos, Raul Paga-
nelli Guimarães.

Com o novo modelo de 
contratação, é necessária a 
conclusão da licitação para 
que a reconstrução da ponte 
seja iniciada.  De acordo com 
as análises técnicas da Defesa 
Civil do Estado de São Paulo, 
essa é uma obra de, no míni-
mo, 120 dias para execução.

“A notícia que gostaríamos 
de dar é que as obras se inicia-
riam ainda este mês, mas diante 
das manifestações de espe-
cialistas em construção, que a 
obra a ser realizada na ponte é 
vultosa e para que fique bem-
-feita serão necessários mais de 
60 dias para execução, foi ne-
cessário, por força de lei, abrir 
um processo licitatório. Sabe-
mos da importância da obra e o 
quanto a ausência da ponte cau-
sa transtornos às pessoas, mas 
é necessário pensar a médio e 
longo prazo. Respeitando as 
questões técnicas, poderemos 
garantir um serviço de excelên-
cia à nossa população, para que 
não sofra no futuro. Trabalha-
mos com amor às pessoas, com 
compromisso, transparência e 
responsabilidade com o dinhei-
ro do cidadão”, enfatizou a pre-
feita Paula Lemos.

Desde a assinatura do de-
creto municipal 11.222, de 7 
de janeiro de 2022, que decla-
rou situação de emergência 
no município, a prefeita saiu 
em busca de recursos para re-
construir a cidade. No total, o 
valor alcançado por meio de 
emendas parlamentares e ver-
bas do Estado, foi na ordem 
de R$ 10,6 milhões.

Muitos pontos destruídos 
pelas chuvas já estão em fase 
de reconstrução, pois os con-
vênios firmados para o repasse 
das verbas junto ao Estado fo-
ram assinados com data ante-
rior ao da ponte, sendo possível 
atender o prazo limite de con-
clusão determinado pela moda-
lidade “contratação direta”.

Teve início, na Aspum (As-
sociação dos Servidores Públicos 
Municipais), mais uma etapa da 
atividade Plantar Água do proje-
to socioeducativo ambiental Su-
per Conscientes, desenvolvido 
pelo SAAE Barretos e a Secreta-
ria Municipal de Educação.

O Plantar Água, que é uma 
ação de plantio de mudas de 
árvores nas nascentes, acontece 
nesta última semana de abril e 
durante todo o mês de maio com 
a participação de alunos da rede 
municipal de ensino.

No último dia 19, o plantio de 
mudas de árvores nativas como 
ipês, jacarandás, sangra d’água, 
cedro, farinha seca, pau ferro, je-
nipapo, araçás, goiabeiras, amo-
reiras dentre outras, foi feito por 
assistidos da APAE. No período 
da tarde foi a vez dos assistidos 
da Casa Transitória André Luiz.

“Foi extremamente impor-
tante para eles participarem dessa 
atividade, pois foi além de uma 
atividade educativa e ambiental. 
Além do plantio, do significado 
dessa atividade de plantar água, 
eles tiveram também a oportuni-
dade de se socializarem além do 
ambiente da Casa André Luiz, já 
que não saíam de lá desde a pan-
demia. Hoje eles estão se sentindo 
vivos e essa atividade está revigo-
rando a energia de cada um de-
les, dando esperança além desse 

contato com a natureza que nada 
mais é que propriamente a vida”, 
expressou a coordenadora peda-
gógica da EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos), Eliane Vizicato.

Cerca de 100 alunos da Es-
cola Municipal João Baroni 
também fizeram o plantio.

“Esta atividade é composta 
por educação ambiental nas es-
colas, APAE e Casa André Luiz, 
com a apresentação de uma 
animação com os personagens 
do Esquadrão Ambiental, tendo 
explicação do que é o Plantar 
Água, o plantio seguido de re-
cebimento da máscara do super 
herói Hidroman e certificado de 
participação, e ao retornarem 
para o ambiente escolar, rece-
bem um desenho para colorir 
que reforça a ação”, explicou 
Jéssica Maria Santos, Secretária 
Municipal de Educação.

“O objetivo é que sejam 
plantadas três mil mudas de 
árvores na cidade com a parti-
cipação dos alunos da rede mu-
nicipal de ensino. E nós destaca-
mos o trabalho dos educadores 
desenvolvido em sala de aula, 
que é fundamental para que as 
crianças tenham consciência so-
bre preservar o meio ambiente, 
de cuidar da nossa casa comum 
que é o planeta Terra”, finalizou 
o superintendente do SAAE, 
Waldo Villani Júnior.

Prefeitura revê modelo de 
contratação de empresa 

para reconstrução da ponte 
que liga os bairros Barretos 

II e Christiano Carvalho
Complexidade da obra, estimada em quase 

R$ 3 milhões, compromete a execução 
dentro dos limites da ‘contratação direta’ e 
tem início a abertura de processo licitatório

Material de uso coletivo para crianças do Berçário e Maternal 
e artigos de papelaria às escolas de Ensino Fundamental I e II e 

EJA estão entre as novidades da entrega dos kits escolares
Agenda do bebê, alfabeto móvel, caixa de lápis com 24 cores e material dourado completam a lista de itens inéditos

meração Decimal-Posicional 
e dos métodos para efetuar as 
operações fundamentais.

A prefeita Paula Lemos 
esteve na Escola Municipal 
Olga Abi Rachid Moraes, no 
Nadir Kenan, para acompa-
nhar o início da entrega dos 
kits e destacou as novidades.

“A agenda do bebê, por 
exemplo, é uma ferramenta 
de trabalho por meio da qual 
é possível relatar situações em 
que mereçam a atenção dos 
pais. Estou muito feliz com 
essa entrega, pois consegui-
mos comprar, também, o ma-
terial escolar para deixar em 
sala para trabalhos coletivos. 
A disponibilização do mate-
rial escolar é mais uma forma 
de ampliar a qualidade de en-

sino na rede municipal”.
Ao todo são cerca de 13 mil 

alunos atendidos, divididos en-
tre a Educação Infantil (de 0 a 
5 anos), Ensino Fundamental I 
e II (1º ao 9º ano) e a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
distribuídos em 50 unidades de 
ensino da rede municipal.

A professora Ilza Porto 
falou da importância dos ma-
teriais coletivos e individuais 
para o uso na sala de aula. 
“Nossos alunos terão esse 
apoio desde a educação infan-
til, tanto com o material indi-
vidual quanto com o material 
coletivo, que é necessário para 
o professor. Muitas vezes nós 
trazíamos de casa e esse ano 
está contemplando a todos de 
forma geral, da educação in-

fantil ao ensino fundamental. 
Isso é de extrema importância 
para o uso dentro da sala de 
aula”, explicou.

A estruturação dos kits e a 
logística de montagem e dis-
tribuição também foram evi-
denciadas pela secretária mu-
nicipal de Educação, Jéssica 
Maria Santos.

“O recebimento do kit de 
material escolar pelo aluno e 
pelas escolas é um dos momen-
tos mais esperados. Por isso é 
muito importante explicar que 
existe um trabalho de meses 
até o momento da entrega. Os 
itens chegam de forma indivi-
dualizada, uns antes e outros 
depois. Aí começa a monta-
gem dos 13 mil kits, cada qual 
respeitando a composição por 
faixa etária e pedagógica, para 
então fazermos a distribuição. 
É um processo complexo, mas 
hoje ele está sendo concluído 
com sucesso. Ao realizar mais 
essa entrega estamos garantin-
do uma educação de qualidade 
com equidade para todos”, fi-
nalizou, destacando o compro-
misso da administração com a 
qualidade no atendimento da 
população barretense.

Na visita ao CEMEI “Iza-
dora Bevilacqua de Sou-
za Merenda”, a prefeita foi 
acompanhada pelos vereado-
res Juninho Bandeira e Eduar-
do do Mercado.

UNIFORMES
Em razão de entraves no 

processo licitatório para a 

compra de novos uniformes, 
gerados por pedidos de im-
pugnações entre as empre-
sas participantes, o certame 
iniciado em outubro de 2021 
teve de ser encerrado e uma 

segunda tentativa de compra, 
em andamento, foi iniciada.

A Secretaria Municipal de 
Educação informou que os 
uniformes em estoque foram 
distribuídos.

Prefeitura dá início ao 3° 
Arrastão contra a Dengue

SAAE Barretos e Secretaria Municipal de 
Educação realizam Plantar Água no Aspum
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Foi com esta declaração 
à imprensa que o prefeito 
Dieb destacou a importante 
conquista de 10 leitos perma-
nentes de UTI para o Hospital 
José Venâncio.

A solenidade inaugural acon-
teceu na manhã do último dia 21 
e reuniu, além das autoridades lo-
cais, o deputado federal Geninho 
Zuliani e os assessores Rogério 
e Cleber, que representaram o 
deputado Itamar Borges. Padre 
Santana fez a bênção do local.

O provedor do Hospital, 

Osny Paro, ressaltou que “é um 
sonho que estamos realizando”. 
Agradeceu a todos os envol-
vidos e em especial o prefeito 
Dieb que deu prioridade à saúde.

O deputado Geninho com-
partilhou a felicidade com os 
colinenses e atendendo ao pe-
dido do prefeito vai apresentar 
emenda, no valor de R$ 500 
mil, para compra de ar condi-
cionado central para a UTI.

“Hoje é um dia muito 
importante para todos nós 
colinenses. É um marco na 

história do nosso hospital”, 
evidenciou o médico Luiz Fá-
bio Passatuto.

O prefeito Dieb agradeceu a 
todos e disse que valeu a pena 
as inúmeras viagens a Brasília e 
São Paulo. “Fomos insistentes 
e persistentes e conquistamos 
a tão sonhada UTI permanente. 
Obrigado de coração a todos 
que sonharam com a gente e 
trabalharam por este objetivo. 
Este é o melhor presente de ani-
versário para a nossa cidade”, 
finalizou o prefeito.

“Glamour e Emoção” são 
as palavras que a comissão or-
ganizadora usou para definir o 
Concurso Rainha da 36ª Fes-
ta do Peão de Jaborandi, que 
será realizada na noite deste 
sábado, dia 30, a partir das 22 
horas, na arena do Parque de 
Exposições.

“Esse será um concurso 
totalmente diferente dos já 
realizados e o público vai se 
surpreender e emocionar”, ra-
tificaram de forma unânime 
os organizadores.

As candidatas irão se apre-
sentar em 3 trajes: de abertura 
(moda country), traje de ba-
nho (maiô) literalmente ino-
vado e traje individual (moda 
luxo country). Uma das sur-
presas é a abertura jamais 
vista que promete encantar e 
emocionar o público presente.

As três eleitas recebe-
rão prêmios em dinheiro: 
R$ 1.000,00 para rainha, R$ 
600,00 Princesa e R$ 400,00 
para a Madrinha. A candidata 

ESPORTES

O Barretos Esporte Clube 
enfrentará o Palmeiras em amis-
tosos que acontecem no próximo 
domingo, dia 1º de maio. Os jo-
gos serão realizados na Acade-
mia de Futebol S.E. Palmeiras, 
na cidade de São Paulo. O Jogo 
I, para a categoria Sub-11 (nasci-
dos entre 2011 e 2012), será às 9 
horas. O Jogo II, para a catego-
ria Sub-13 (nascidos entre 2009 
e 2010), acontece às 10 horas. O 
amistoso é organizado pelo BEC 
e pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos.

“UTI permanente é o melhor 
presente de aniversário”

Prefeito Dieb, provedor Osny, secretária Dra. Sadia e demais autoridades no descerramento 
da placa inaugural da UTI no Hospital José Venâncio na manhã do dia 21 de abril

Jaborandi realiza neste 
sábado Concurso da Rainha

O Hospital de Amor, com 
apoio da prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura, realiza neste final 
de semana, sábado (30) e domin-
go (1º de maio), a partir das 12 
horas, no Recinto Paulo de Lima 
Corrêa, a 1ª Violeira Pela Vida.

O concurso musical busca 
manter vivas as raízes e a cul-
tura sertaneja de raiz na cidade 
e dar oportunidade aos novos 
talentos do universo sertanejo.

A Violeira será realizada em 
duas fases: classificatória e final. 
Podem se inscrever cantores solo, 
duplas ou trios. No caso de trios, 
os grupos devem ter no máximo 2 
(dois) cantores.

Os candidatos deverão apre-
sentar apenas músicas sertane-
jas raiz ou caipira, que sigam a 
tradição original do gênero, sen-
do obrigatória a apresentação 

somente instrumental ao vivo 
(viola, violão e/ou acordeom).

Na premiação estão previs-
tos: 1º lugar – R$ 1.500,00 em 
dinheiro; 2º lugar – R$ 1.000,00 
em dinheiro; 3º lugar – R$ 
800,00 em dinheiro; 4º lugar; 
R$ 700,00 em dinheiro; 5º lugar 
– R$ 500,00 em dinheiro; do 6º 
ao 10º Lugar – R$ 100,00 (como 
ajuda de custo).

Para o secretário municipal 
de Cultura, Rogério Teodósio, 
a 1ª Violeira Pela Vida é uma 
oportunidade de resgate e manu-
tenção das nossas tradições.

“As violeiras são genuínas 
expressões das nossas raízes. O 
evento em parceria com o Hospi-
tal de Amor nos permite garantir 
e dar continuidade às práticas que 
contribuem para nossa identida-
de”, disse Teodósio.

José Uilson, organizador 

do evento, também valoriza a 
tradição. “Fiz o convite para 
amigos e teremos importantes 
nomes do meio aqui conosco, 
seja como jurado, seja como 
participante da Violeira pela 
Vida”, afirmou.

1ª CAVALGADA 
PELA VIDA

No domingo, 1º de maio, a 
1ª Cavalgada pela Vida deverá 
reunir comitivas de diversas ci-
dades. Com saída marcada para 
8 horas do Recinto Paulo de 
Lima Correa, a cavalgada per-
correrá aproximadamente 10 
km, passando pelos principais 
pontos turísticos de Barretos, 
incluindo o Hospital de Amor, e 
retorna ao recinto, onde a final 
da Violeira estará aguardando 
para confraternização de todos 
os participantes e o lançamento 
oficial do 2º Rodeio pela Vida.

Em parceria com a prefeitura, Hospital 
de Amor realiza 1ª Violeira pela Vida

Evento vai pagar R$ 5 mil em premiação e está com inscrições abertas

Atletas barretenses da luta olímpica embarcam 
para os Jogos Sul-americanos da Juventude

A beleza feminina jaborandiense estará em evidência 
neste sábado com o desfile das 8 candidatas que 

disputam o título de Rainha da Festa do Peão
que vender o maior número de 
ingressos também será premia-
da com a quantia de R$ 500,00.

Os ingressos antecipados 
podem ser adquiridos com as 
candidatas pelo valor de R$ 

20,00 e no dia do concurso es-
tarão à venda na portaria.

O evento também terá sho-
ws com Vitor & Yago e bala-
da eletrônica com os DJs Ed 
Caom e Dennis.

A terceira edição dos Jogos Sul-americanos da Juventude 2022, 
que acontece em Rosário, na Argentina, até o dia 8 de maio, contará 
com a participação de quatros atletas barretenses, na modalidade de 
luta olímpica. Esta é a primeira vez que lutadores de Barretos inte-
gram a seleção brasileira desta modalidade no maior evento esporti-
vo da América do Sul. Os esportistas Lucas Barbosa, 17 anos, Wilson 
Gabriel, 16 anos, Augusto Castro, 17 anos, e Hugo Serafim, 17 anos, 
fazem parte do Projeto Revelar/Instituto Lino Barros e são apoiados 
pele secretaria municipal de Esporte e Lazer de Barretos.

BEC fará 
amistoso 
contra o 

Palmeiras




