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“Novela da recuperação do traçado ferroviário
está chegando ao fim”, diz Paulo Correa
Na última quarta-feira
(29), o vereador e presidente
da Câmara de Barretos, Paulo
Correa, participou de reunião
na prefeitura com o coordenador de relações governamentais norte da empresa Rumo
Logística, Marcelo Rodrigues, o vice-prefeito Gustavo
Sasdelli, e o secretário de Turismo, Cuiabano Lima.
O tema da reunião foi à
recuperação do ramal ferroviário Pradópolis-Barretos-Colômbia que compreende
185,6 km.
Segundo Marcelo Rodrigues, a recuperação do trecho
está prevista para iniciar entre
os anos de 2023/2024, conforme caderno de obrigações,

e que estudos já estão sendo
executados. O coordenador de
relações governamentais norte
da empresa Rumo citou como
exemplo o trecho Itirapina-Campinas, onde as obras de
recuperação do ramal de aproximadamente 200 km estão
sendo concluídas em um ano.
“Uma visita muito importante que nos traz novas perspectivas na questão logística
da região de Barretos. Notícia
importantíssima para as empresas exportadoras, onde segundo informações do coordenador Marcelo Rodrigues,
poderá ser transportado 68
toneladas por eixo, barateando o custo de produção/transporte”, disse Paulo Correa.

INFORME PUBLICITÁRIO

Investir em placas
solares fotovoltaicas, em
casa ou na empresa, traz
retorno financeiro rápido

A energia solar possui diversos benefícios, tais como vida
útil longa, maior economia e valorização do imóvel, além de ser
uma energia gratuita, renovável,
alternativa e limpa.
A energia solar funciona
com a captação da luz do sol
a partir de placas solares fotovoltaicas e inversores, com
diversas vantagens, tais como
facilidade de manutenção e o
fato de trazer economia de até
95% na conta de luz.
Além de ter uma vida útil
de pelo menos 25 anos e ser um
investimento que se paga entre
5 a 7 anos, com a energia solar
você fica livre das variações de
preço nas tarifas de energia das
concessionárias, como a CPFL,
que atende Barretos e região.
Para comprovar tudo isso
não é necessário sair de Barretos. O empresário Fabiano

Leonardi, engenheiro civil que
atua na área de energia fotovoltaica, é o responsável pela empresa barretense, THF Energia,
que completa um ano de atuação em novembro, em Barretos
e região, incluindo a zona rural.
“Fora o que foi apontado
acima são inúmeras as vantagens da energia solar fotovoltaica e não só em empresas,
mas também em residências,
aponta o empresário”, aponta
Fabiano Leonardi, frisando
que “essa fonte de energia está
em constante crescimento, por
isso, quem investe conquista
uma economia quase que imediata, com investimento fixo e
retorno financeiro rápido”.
Para conhecer mais e solicitar seu orçamento gratuito, basta entrar no site www.
thfenergia.com.br ou ligar
para (17) 99767-0461.

SAAE fica fechado nesta sexta
O SAAE Barretos comunica que promove nesta semana uma
mudança de sistemas visando à melhoria no atendimento aos seus
clientes. Assim, excepcionalmente nesta sexta-feira (01/10), a autarquia não realizará atendimentos presenciais em sua sede, visto
serem necessários três dias (sexta a domingo) para completa migração de dados. Entretanto, estarão disponíveis os atendimentos via
telefone: 3321-5300 e 0800 772 5300; e pelo WhatsApp, somente
por mensagens de texto: 3321-5300. Os atendimentos presenciais
serão retomados normalmente na próxima segunda-feira (04).

Barretos recebe
audiência
pública do
Orçamento
estadual de 2022
nesta sexta-feira

Barretos inicia Campanha de
Multivacinação nesta sexta-feira
Conforme anunciado pelo
Ministério da Saúde, será iniciada nesta sexta-feira, 1º de
outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação.
Em Barretos todas as unidades básicas de saúde (UBS
e ESF), além do Postão (Ambulatório de Referência em
Especialidades),
servirão
como postos de vacinação.
A campanha seguirá até o
dia 29 de outubro e tem como
público-alvo crianças e adolescentes de zero até a idade de
14 anos, 11 meses e 29 dias.
Pais e responsáveis devem

se dirigir a unidade de saúde
com a carteirinha de vacinação.
Lá, os profissionais identificarão
se há vacinas em atraso para que
possam ser aplicadas. O horário
de atendimento nos postinhos de
Barretos será das 7 às 16 horas.
“As equipes de cada unidade também estarão fazendo uma busca ativa por essas
crianças e adolescentes que
estão com vacinas em atraso”,
antecipa Miriam Aparecida de
Souza Correa, coordenadora
municipal de imunização.
A MULTIVACINAÇÃO
Ao todo, são 18 tipos de va-

cinas que protegem crianças e
adolescentes de doenças como
poliomielite, sarampo, catapora e caxumba. O Ministério da
Saúde tem manifestado preocupação com a queda nos índices
de vacinação que vem sendo
observada e, por isso, lançou
essa campanha nacional.

Fundo Social terá novo horário de
atendimento a partir de segunda-feira

Na próxima segunda-feira,
4 de outubro, o Fundo Social de
Solidariedade de Barretos passa
a ter um novo horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30, conforme
o número de senhas disponíveis.
A alteração é uma forma
de trazer mais conforto para
as famílias que procuram o
FSS, evitando o período mais
quente do dia.
O Fundo Social de Solidariedade é um espaço organizado e estruturado para o recebimento e o encaminhamento das
doações a famílias em situação

de vulnerabilidade social em
Barretos e fica na rua 16, n° 52,
entre as avenidas 29 e 31. O telefone para contato, com WhatsApp, é (17) 99167-6427.
DIA DAS CRIANÇAS
O FSS lançou a campanha
de arrecadação para o Dia
das Crianças. Com o lema
“Acolha o coração de uma
criança, doe um brinquedo”, a
iniciativa segue durante todo
o mês de outubro, sendo que
as doações serão recebidas de
segunda a sexta-feira, das 8 às
12 horas, e das 13 às 17 horas.
Neste sábado, dia 2, have-

rá um drive-thru em frente ao
FSS, das 9 ao meio-dia, também para entrega de brinquedos. Podem ser doados valores
em dinheiro através do PIX do
Fundo Social: 17991676427.
Vale destacar que as famílias atendidas durante o mês
de outubro receberão kits com
presentes e brinquedos em
alusão ao Dia das Crianças.
“Estaremos recebendo as
famílias junto com seus filhos
com muito amor e carinho, levando alegria durante todo o
mês da criança”, declarou Letícia Lemos, presidente do FSS.

O município de Barretos
será o vigésimo segundo a receber a audiência pública para
debater com a população o
Orçamento para 2022, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O evento acontecerá nesta
sexta-feira, 1° de outubro, às
10 horas, na Câmara de Vereadores, e será presidido
pelo deputado Dirceu Dalben
(PL). A população pode enviar
sugestões ao orçamento através do Whatsapp. O número
é (11) 9 3404 9001. O público
também pode participar e dar
sugestões ao vivo, através
do Zoom. Para isso, basta acessar o site da Alesp e
preencher um formulário. Por
fim, o público também poderá
acompanhar a audiência presencialmente ou através da
transmissão da Rede Alesp.

Novas regras do
PIX entram em
vigor na próxima
segunda-feira
Página 8
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Editorial

Superando a dor da
perda de quem você ama

Rodrigo Luiz dos Santos, missionário da comunidade Canção Nova, jornalista e responsável
pela Frente de Missão em São Paulo, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, com palavras muito
especiais para um momento doloroso que todos nós passaremos em algum dia de nossas vidas. Segue
A morte é um tema que
envolve mistérios e a vivência do processo de luto é dolorosa. Ela quebra vínculos,
deixando vazio, solidão e sentimento de perda.
Passei a refletir mais sobre
esse assunto diante do falecimento de um familiar e de conversas com o amigo, padre Licio Vale, especialista em luto
e suicídio. E aí surgiu a inspiração de escrevermos, juntos,
o livro “Superando a dor da
perda de quem você ama: uma
ajuda no processo de transformação da dor em uma doce
lembrança”, publicado pela
Editora Canção Nova.
São cinco as fases do processo de luto: negação, raiva,
negociação/barganha, depressão e aceitação.
De acordo com o padre Lício, “o luto é um conjunto de

reações que sentimos diante de
uma perda muito significativa”.
Embora desafiador, é possível encontrar auxílio na fé,
na esperança e no amor para a
elaboração, significação e superação do luto.
“Certas realidades da vida
só se veem com os olhos limpos pelas lágrimas”, afirmou o
Papa Francisco em um encontro nas Filipinas, em 2015. Em
outro momento, numa Vigília
de Oração, em 2016, acrescentou: “Se Deus chorou, também
eu posso chorar, ciente de que
sou compreendido”.
A fé e o amor têm sido a
grande força para reerguer
quem enfrenta o vazio da perda de um ente querido. Muitos
testemunham como a morte
não tem a última palavra. O
segredo para encarar a escuridão da morte é um intenso tra-

balho de amor. Na oração, nos
unimos ao Senhor da Vida.
Em sua ressurreição, Jesus
Cristo venceu a morte de uma
vez por todas.
Agostinho de Hipona apresenta reflexões muito apreciadas sobre a morte. Ele é um
dos pensadores mais estimados
no mundo. Suas obras escritas
entre o IV e V século influenciaram fortemente o desenvolvimento da filosofia ocidental.
Longe de ser algo sombrio,
triste, desesperador (como poderia se esperar de algum pensador
dos tempos antigos), seus pensamentos transmitem um sentimento de serenidade e esperança.
Agostinho não propõe a
morte como fim da vida, mas a
considera uma passagem ou uma
transformação do estado da vida
a um estado diferente, mas natural, que mantém sua continuida-

de com a existência terrena.
Fala da pessoa falecida
como alguém que alcançou
uma espécie de condição superior: “aqueles que nos deixaram (...) têm os olhos repletos de glória fixos nos nossos
repletos de lágrimas”. Uma
presença constante que só se
tornou invisível aos nossos
olhos, mas que na realidade
está muito perto de nós: “não
estão distantes: estão do outro
lado, virando a esquina”.
Com essas breves palavras espero trazer um pouco
de conforto ao seu coração, a
você que perdeu alguém que
amava, especial.
Expresso também minha
solidariedade às pessoas que
tiveram familiares e amigos
vítimas desta pandemia. Com
muito carinho e saudação de
paz ao seu coração.

Opinião

Inflação volta com força - veja
orientações para se adequar
Situação de alerta, a inflação voltou e a situação pode
se agravar muito ainda nos
próximos meses.
Dados de previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), já considera que
o país vai fechar em 8,45% neste ano. Esse dado está no último
Boletim Focus e a estimativa é
que continue a elevação.
Contudo, quem frequenta
qualquer supermercado, feira
ou varejão, sabe que a situação
é muito mais preocupante, e
quem vai a um posto de gasolina, então, é fácil constatar que
esse aumento não representa a
realidade no bolso dos brasileiros, que tem sofrido muito mais
com a inflação real, que é outra
em relação à inflação oficial.
Se o índice do governo
assusta, o índice do bolso da
população desespera, pois o
principal vilão das finanças
da população é a inflação real.
Ela causa a perda do poder
aquisitivo do dinheiro. Mesmo os poupadores perdem
dinheiro com o vilão da inflação verdadeira. Praticamente
nenhuma aplicação consegue
repor a perda desse valor.
A inflação real sempre
existirá e será diferente da
oficial. Ela está relacionada
aos produtos que realmente
adquirimos e nas contas que
realmente pagamos, sendo
que na definição da inflação
oficial são utilizados outros
fatores. O que precisamos fazer é ficar atentos com o dinheiro que se ganha e, principalmente, como se gasta.
Digo isso por ter claro que
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o impacto da alta dos preços
para população é muito maior
do que os números oficiais
apontam. E para que uma família tenha essa certeza disso é
muito simples; basta fazer uma
comparação de seus gastos cotidianos de três anos para cá.
Quanto era possível comprar antes com uma simples
nota de R﹩ 100,00 e quanto é
possível comprar agora? A resposta o próprio Governo Federal deu, com o lançamento de
uma nova nota de R﹩ 200,00.
Em uma análise simples se
observa que foram muitos os
produtos de consumo básico
que subiram muito acima da
inflação: exemplos recentes foram arroz e o óleo de cozinha.
Por isso, antes de tomar
qualquer decisão com base
no índice oficial de inflação é
preciso uma análise aprofundada dos gastos.
Isso pode ser realizado por
meio de um apontamento de despesas ou uma planilha, no qual se
anota todos os gastos diários por
itens. Recomendo como ideal fazer isso apenas um mês durante
o ano se tiver renda fixa e até três
vezes se for variável.
Esse cuidado é importante
para que perceba aonde vão todos os valores e também o que
está apresentando um efetivo
aumento no decorrer dos anos.
Por fim, haverá o benefício de
eliminar gastos desnecessários
que minimizam a capacidade
de poupar e realizar sonhos.
Ao perceber o real impacto da inflação em sua vida, o
consumidor poderá também
observar que o aumento de
seu salário não arcará com o
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aumento do custo de vida, não
responderem mesmo as perdas
inflacionárias oficiais, sendo
necessário repensar o consumo.
Já em relação ao aumento
dos alimentos, a única orientação possível é realizar uma
melhor pesquisa de preço e
que repense seu cardápio diário constantemente, pensando
em produtos que possam se
adequar a uma refeição saudável e mais barata.
Acredite, é possível, mas demanda um pouco de tempo, pesquisa e criatividade. Veja mais algumas orientações sobre o tema:
• Sempre poupe: é fundamental guardar uma quantidade de dinheiro todos os meses,
mesmo que seja pequena. O
importante é criar o hábito de
guardar dinheiro. O segredo
para isso é que não se deve
guardar o que sobra do mês,
pois dessa forma dificilmente irá sobrar. Recomendo que
separe o valor desejado assim
que você receber o salário,
evitando com que a quantia
faça parte das contas do mês.
• Reveja os gastos: reveja
as contas dos meses passados e
identifique quais foram os maiores gastos e veja o que pode reduzir. Mas, o mais importante é
identificar todas as contas. Os
pequenos gastos são os mais importantes para manter um orçamento saudável, pois é onde as
pessoas costumam se descontrolar na economia. Os gastos em
excesso de uma família podem
chegar a 30%.
• Reserva estratégica:
mantenha sempre valores
guardados para gastos extras
e “emergenciais”. P procure

ter guardados mais que seis
meses da renda atual. Se for
possível, estenda o valor para
até 12 meses de salário.
• Pense na aposentadoria:
aumente suas contribuições
para uma futura aposentadoria,
para garantir que você tenha
uma boa quantia quando precisar. Recomendo analisar o
quanto se ganha e por quanto
tempo se pretende manter o padrão de vida atual para escolher
o melhor caminho para poupar.
• Descontos sempre: Um
dos maiores investimentos que
a pessoa pode fazer é conseguir
descontos; assim, deixa a vergonha de lado e sempre que puder
tente reduzir os preços que pagará de um produto ou serviço.
• Tenha sonhos: O grande
caminho para melhorias nas
finanças é traçar objetivos e
ter sonhos. Com base nisso
é muito mais fácil controlar
o dinheiro, podendo dar foco
nos objetivos, que devem ser
mais de um, pensando em curto, médio e longo prazo.
Reinaldo Domingos
PhD em Educação Financeira,
presidente da Associação Brasileira
de Educadores Financeiros

PAINEL

A LEI DA CULTURA

Em meio às crises econômica e sanitária, Barretos
utilizou apenas 2,7% dos R$
835.704,00 destinado pelo
governo federal pela Lei Aldir
Blanc, para ajudar a chamada
cadeia cultural em 2020, segundo o Ministério do Turismo. Em Barretos, os projetos
aprovados podem ser consultados na edição 1753 da Folha
de Barretos.
A LEI FOI PRORROGADA
No entanto, o prazo, que
se encerrava em outubro do
ano passado, foi prorrogado
por meio de um projeto de
lei aprovado no Congresso
Nacional, ao se constatar que,
pelo menos 70% dos municípios brasileiros, não tinham
conseguido usar os recursos
da Lei Aldir Blanc.
O CLUBE FECHOU
A AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) fechou as
portas em Barretos. O clube
dos servidores do banco não
teve ninguém que assumisse
a diretoria nos últimos anos.
O patrimônio que possui mais
de 28 mil metros quadrados de
área está entregue ao tempo. A
luz foi cortada há 5 meses.
VEGETAÇÃO FLORESTAL
A vegetação nativa em Barretos é de só 5,52% e é o menor índice do Estado, segundo
o Relatório de Qualidade Ambiental 2020. A análise é feita
anualmente pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do governo de São Paulo.

deve se chamar União Brasil e
adotar o número 44 nas urnas
eletrônicas. Agora, as duas legendas discutem o layout do
novo logo que será adotado
pela fusão das duas siglas.
GENINHO FICA SE...
Geninho Zuliani (DEM) disse que sua permanência no
União Brasil, um super partido
de direita, estava condicionada a alguns fatores, sendo o
principal caminhar ao lado de
Rodrigo Garcia (PSDB) na briga pelo governo de São Paulo.
E de João Doria, se este sair
vencedor das prévias tucanas
no dia 21 de novembro. A informação foi dada ao DL News.

LEITE MAIS FORTE
Vereador e presidente da
Câmara de São Paulo, Milton
Leite (DEM) vai acabar se tornando ainda mais líder de seu
partido no Estado de São Paulo, com a fusão que está rolando com o PSL.
TEMER VIVO
Ex-presidente Michel Temer (MDB) foi o entrevistado
do Roda Viva da TV Cultura na
segunda (27). Aos 81 anos de
idade disse que ele e o partido
estão vivos para 2022.
FERIDAS DA GUERRA
Jair Bolsonaro, ainda sem
partido, lambe as feridas da
guerra dos 1.000 dias. Enquanto isso, o vice, General Mourão,
segue negociando com empresários e governos em Dubai, Emirados Árabes e Grécia.

A GRANDE FILA
A pandemia do novo coronavírus espichou a fila de quem
aguarda por cirurgias eletivas
em Barretos. Basta saber agora
como vão diminuir a fila e quando vão iniciar as cirurgias.
O SUPER PARTIDO
O novo partido a ser criado
pela fusão entre DEM e PSL

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Dificuldades O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, e a humildade faz grandes homens.” (Mahatma Gandhi)

Depois de quase 02 anos sem férias, Leonardo Gonzaga e Mariana Falcão aproveitaram merecidos dias de descanso em Porto de Galinhas/PE. O casal ainda comemorou os 07 anos de feliz
união matrimonial e o aniversário do fisioterapeuta Léo, que
completou idade nova no dia 26 de setembro. Tudo de bom!

Khaio Henrique Roquetti, menino cheio de
vida e muito amoroso, completou seus 15
anos terça-feira, 28 de setembro, mas a comemoração foi antecipada para o domingo
(26), ladeado de amigos e familiares. O carinho especial ficou por conta de sua mãe
Priscila, de seu padrasto Paulo, e de sua vó
Silvia Roquetti. Felicidades Khaio!

Quem completou idade nova no início da semana, 27 de
setembro, foi a Prefeita de Barretos, Paula Lemos. A chefe do
executivo recebeu milhares de mensagens pelas redes sociais,
e comemorou o aniversário ao lado da família, e recebeu todo o
carinho do filho Francisco e do marido Renê. Felicidades Paula!

De uma generosidade, e uma luz mais pura e divina que vem da
sua alma, essa é Isadora Thomaz dos Santos, que completou seus
11 anos na quarta-feira, 29 de setembro, e recebeu o carinho
especial da tia e madrinha Taty Thomaz, do papai Marcel Thomaz
(foto), da avó Júlia, de toda família e amigos. Parabéns Isa!

A quinta-feira, 30 de setembro, foi de muitas felicitações de
parabéns e desejos de muita saúde e realizações para o Coordenador Geral do Colégio Barretos e estudante de Psicologia,
Alexandre Tarasinsky. Ele comemorou a data ao lado de amigos, familiares e da mãe Rosângela. Felicidades Alexandre!

O casal João
Victor e Maria
Eduarda estiveram dias desses
nas belas praias
cariocas para
trocar o bronze. E claro, que
aproveitaram
para curtir os variados destinos
turísticos que a
cidade maravilhosa oferece.
Tudo de bom!
O empresário Rodrigo Domingos Martins comemorou seu aniversário na última quarta-feira, 29 de setembro, e recebeu na data
especial, o carinho dos pais, irmãs, amigos e familiares. Parabéns!
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POLÍTICA

Prefeita de Barretos visita gabinete do deputado
Sebastião Santos em busca de melhorias para a cidade

Em visita ao gabinete do
deputado estadual, Sebastião
Santos (Republicanos), na última quarta-feira (29), a prefeita de Barretos, Paula Lemos,
debateu ações e soluções nas
melhorias da cidade. Durante a reunião, Sebastião Santos
apresentou ideias para o crescimento e desenvolvimento de
atividades em prol de Barretos.
O deputado esclareceu seu
posicionamento na abertura de novas frentes de trabalho na construção de um novo
polo industrial para Barretos.
“Debatemos com a prefeita Paula Lemos a construção
de um novo polo industrial,
possibilitando a abertura de

novas frentes de trabalho com
a instalação de empresas de
potência internacional. Assim, movimentando uma nova
forma de geração de emprego
e renda aos barretenses”, destacou o deputado.
O parlamentar ressaltou a
importância de novas possibilidades de ampliação de mercado
regional e até mesmo internacional, com implantação de um
porto seco para o município.
“Também discutimos a implantação de infraestrutura na
construção de um porto seco
na região do aeroporto, integrando as rodovias estaduais e
federais, além da linha férrea e
a área aeroviária. Dando vazão

na chegada e saída de produtos
do interior paulista ao resto do
mundo. A empresa RUMO já
está realizando estudos na região para viabilizar ações em
municípios estratégicos”.
Na discussão sobre o ranqueamento de Barretos subir
de “Município de Interesse
Turístico” para “Estância Turística”, Sebastião Santos foi
pontual com a prefeita, escla-

recendo os pontos principais
do projeto, onde buscará articulação política com os demais deputados estaduais.
“A prefeita Paula pode
contar com toda sua equipe
de turismo e com o apoio da
população, pois já estamos articulando e seremos o principal responsável para que Barretos possa se tornar Estância
Turística. Estarei pessoalmente acompanhando o projeto e
sua tramitação em todas as comissões, sendo que duas delas
faço parte, onde serei designado como relator do processo”.
Santos também esclareceu
sobre as indicações e recursos
destinados para Barretos, na
construção de campo society,
reforma do prédio do BAEP e
implantação do centro equestre.
“Outro ponto importante que
pontuamos com a prefeita Paula é a construção de um campo
society, além do centro de treinamento equestre e da indicação na reforma e manutenção
do espaço físico do BAEP. Destinamos recursos para que essas
ações sejam realizadas com sucesso”, completou o deputado
estadual, Sebastião Santos.

Vereador Nestor Leonel
solicita uma análise
mais profunda da água
na Região dos Lagos

Vereador Ricardo Bodinho
pede a construção de
calçadas na Avenida
Fraternidade Paulista

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

A SAUDADE E A BRUXA PEGAM A GENTE
“Na velhice, a saudade pega a pessoa”, segundo o vereador
Ângelo Tegami (PV). “E também a bruxa chamada consciência
pega o caboclo”, acrescentou.
A BRAVEZA DO JOGO NA CÂMARA
Na avaliação do vereador Ricardo Bodinho (PP), o jogo político na Câmara é bravo.
JULGAMENTO POLÍTICO E O TESOURO
De acordo com o vereador Paçoca (SD), o julgamento político não é técnico. Ele entende que o tesouro do homem que
vale é a sua posição.
QUEBRA-GALHO NA CIDADE
O vereador Vagner Chiapetti (REP) solicitou informações
sobre a prevenção de quedas de árvores no município.
O TAMANHO DA ÁREA VERDE
Os dados percentuais de cobertura de área verde em Barretos, desde 2013, foram requeridos pelo presidente da Câmara,
Paulo Correa (PL).
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS
O vereador Eduardo do Mercado (REP) consultou a prefeitura sobre a possibilidade de entrega de cestas natalinas aos servidores públicos municipais.
MOÇÃO DE REPÚDIO A DEPUTADO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) é autor de moção
de repúdio ao deputado estadual, Estevam Galvão (DEM),
por apresentar emenda no projeto que classifica os municípios
como Estância Turística, colocando Barretos na lista de reserva.
EM VOLTA DO HOSPITAL DO AMOR
Ordenamento do trânsito próximo ao Hospital do Amor e
também melhorias na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, foram requeridas pelo vereador Chafei Neto (MDB).
ETA DO RIO DAS PEDRAS
Informações sobre a construção de captação de Estação de
Tratamento de Água no córrego das Pedras foram pedidas pelo
vereador Raphael Silvério (PSDB).
ANOTE AÍ NA CADERNETA
As próximas sessões ordinárias da Câmara Municipal serão
realizadas na segunda-feira (dia 4) e na quarta-feira (dia 6), às
15 horas. Dia 11, não tem reunião.
EM TEMPOS DE SECA
“... eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva”, escrevia João Pacífico numa tarde de procissão.

O vereador Ricardo Rocha
“Bodinho” (PP) solicitou por
meio de requerimento aos departamentos competentes da
administração municipal, para
intermediar com os proprietários dos terrenos localizados na
Avenida Fraternidade Paulista,
entre os bairros Christiano Carvalho e Zequinha Amêndola,
em ambos os lados.

“Para total segurança de
todos que trafegam por esta
avenida, se faz necessária a
implantação de calçadas, sendo que, em alguns trechos,
mal permitem o livre acesso
a um pedestre, quanto mais a
uma pessoa com deficiência
que sofre com essas irregularidades, em especial, os cadeirantes”, ressaltou Bodinho.

Em virtude do vazamento
da rede coletora de esgoto ocorrido nos últimos dias, mais precisamente na confluência das
Avenidas dos Maçons e Centenário da Abolição, o vereador
Nestor Leonel solicita, através
de requerimento, se há possibilidade de proceder a uma profunda análise, incluindo monitoramento constante, na água
da Região dos Lagos, utilizando
para tais estudos todos os lagos
que compõem a localização.
O vereador quer saber se no
lago popularmente chamado
de “Lago 1 ou Primeiro Lago”,
que é mais próximo da rodovia Brigadeiro Faria Lima, e

vizinho ao local do vazamento dos resíduos, se houve impactos da poluição ocasionando a contaminação dos peixes
e outras espécies aquáticas que
lhes deixem impróprias para
consumo humano.
Com relação ao “Lago 3
ou Terceiro Lago”, onde é
situada captação de água do
Córrego do Aleixo, conhecida
popularmente como “Bombinha”, Nestor Leonel quer saber se houve análise sintética
para dimensionar as concentrações de coliformes fecais
da água desse lago, a fim de
que impossibilite o uso para
consumo humano.

Câmara acolhe parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade
pela proposta de energia solar em prédios públicos
Por meio do Projeto de Lei
nº 125/2021, o vereador Ricardo “Bodinho” (PP) sugeriu a
utilização de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos
do município de Barretos.
O parecer da Comissão de
Justiça e Redação pela inconstitucionalidade e ilegalidade
foi aprovado na última segunda-feira, dia 27 de setembro,
com a maioria de votos, contudo, recebeu quatro votos contra (vereadores Prof. Adilson,
Ângelo Tegami, Ricardo Bodinho e Rodrigo Malaman) e

a matéria do vereador Ricardo
Bodinho foi arquivada.
De acordo com Ricardo
Bodinho, “ao fomentar a energia solar fotovoltaica, o poder
público ainda contribui com a
meta brasileira de redução de
gases de efeito estufa e com a
economia nas suas contas de
energia elétrica”.
O autor do projeto ainda
expressou a sua insatisfação
com a rejeição de mais um
adiamento pleiteado.
“O que me entristece é que
esse projeto nem sequer de-

ram a oportunidade de aprovar o meu pedido de adiamento
de 60 dias, para eu poder juntar provas para a legalidade e

constitucionalidade, pois é um
projeto de interesse público que
visa reduzir gastos de recursos
públicos”, disse Bodinho.

Estado de São realiza “Dia
V” de mobilização para
aplicação de segunda dose da
vacina contra COVID-19
Estratégia acontece neste sábado (2) e também servirá para
os municípios atualizarem o sistema VaciVida e inserirem
imunizados que eventualmente ainda não foram registrados
O governador João Doria
anunciou o “Dia V” de vacinação contra COVID-19. A
iniciativa, em parceria com os
645 municípios, acontecerá
neste sábado (2) e tem como
objetivo a aplicação da segunda dose da vacina e a atualização dos registros de vacinação
na plataforma VaciVida.
“O Dia V é uma grande
oportunidade para quem está
com a segunda dose da vacina
atrasada e agora poderá se vacinar. Todas as equipes municipais e estaduais estarão integradas, contribuindo para que
o Dia V seja um grande sucesso”, afirmou Doria.
Mais de cinco mil pontos
de vacinação no estado estarão
abertos das 7 às 19 horas para
a aplicação exclusivamente
destas doses neste sábado.
A Secretaria de Estado da
Saúde ainda disponibilizará
um recurso para os profissionais de saúde dos municípios

para que todos possam abrir
suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação
da população.
“É uma oportunidade de
aumentarmos a cobertura vacinal no estado e intensificar a
aplicação da 2ª dose. A iniciativa é uma grande oportunidade
para quem está com a segunda
dose atrasada se vacinar”, destacou a coordenadora geral do
Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.
As cidades também poderão utilizar a data e os recursos para atualizar o sistema
VaciVida e inserir imunizados
que eventualmente ainda não
foram registrados.
As prefeituras também poderão aplicar a terceira dose
nos idosos, de acordo com o
calendário vigente, e que já
tomaram duas doses em fevereiro ou março. Um segundo
“Dia V” de imunização ocorrerá no dia 16 de outubro.
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ACIB e Sincomercio arrecadam brinquedos em
parceria com Fundo Social de Solidariedade
A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos)
e o Sincomercio (Sindicato do
Comércio Varejista) apoiam o
Fundo Social de Solidariedade
de Barretos (FSS) na Campanha “Acolha o coração de uma
criança, doe um brinquedo”,
que visa arrecadar brinquedos
em bom estado de conservação
para doação a crianças em estado de vulnerabilidade.

Durante todo o mês de outubro, a sede da associação comercial, localizada no calçadão
da rua 20, entre avenidas 19 e
21, será ponto de recolhimento de brinquedos. As doações
podem ser feitas de segunda a
sexta- feira, das 8 às 18 horas,
e aos sábados das 9 às 12 horas.
Os brinquedos também podem ser entregues diretamente
na sede do Fundo Social de Soli-

dariedade, na rua 16, nº 52, entre
as avenidas 29 e 31, no centro, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 12
horas, e das 13 às 17 horas. As
doações também podem ser feitas em dinheiro por meio do PIX
do Fundo Social: 991676427.
A campanha também realiza
um drive-thru para recebimento
de brinquedos neste sábado, 2
de outubro, em frente ao Fundo
Social, das 9 às 12 horas.

Para a presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, a campanha
é uma forma de exercitar o afeto e a solidariedade às crianças.
“O dia das crianças é uma data
que nos sensibiliza pela fragilidade daqueles que são homenageados. Doar um presente a
uma criança que não teria condições de ganhar um presente
neste dia é também um presente para quem doa”, diz.

Madrugada de trabalho intenso para a equipe da Defesa Civil
Na noite do domingo, 26 de
setembro, após a forte tempestade de poeira, vento e chuva, a
equipe da Secretaria da Defesa
Civil, sob o comando do secretário Elson Santos, atendeu a oito
ocorrências de queda de árvores.
Em virtude dos fortes ventos canalizados, que assolaram
Barretos no domingo, os bombeiros civis, juntamente com
toda equipe da Defesa Civil,
tiveram uma madrugada de
muito trabalho para concluir
a retirada de árvores que obstruíram os leitos carroçáveis.
De acordo com Rodrigo Alcamin, chefe de gabinete da Defesa
Civil, “as árvores foram retiradas
das ruas e colocadas nas calçadas.
A equipe da Secretaria do Meio
Ambiente ficou responsável por

retirar estas árvores na manhã da
segunda-feira”, informou.
Foram realizados atendimentos em diversos pontos da
cidade, entre eles, na Rua Sebastião Ribeiro de Paula, na Avenida 27, na Praça da Bandeira em

frente à escola Almeida Pinto,
na rotatória da UPA, na Avenida
Olímpia com as ruas 42 e 44, na
Rua 40 esquina com a Avenida
Frade Monte, na avenida Padre
Bartolomeu de Gusmão e na vicinal Pedro Vicentini altura do

pesqueiro Paiol.
Em casos de emergência,
como aconteceu no domingo, a população deve acionar
a Defesa Civil, por meio dos
telefones 3322-0419 e 991867572 (plantão 24h).

Dia da Árvore: Escola Municipal trabalha conscientização ambiental dos alunos
Os alunos da Escola Municipal Matilde Gitay de Melo
puderam realizar o plantio de
árvores nesta semana, em comemoração ao Dia da Árvore
(21 de setembro).
Essa ação envolveu os
professores, alunos e toda a
comunidade escolar. A intenção foi levar reflexão sobre a
preservação do meio ambiente e da arborização na cidade.
De acordo com Fabiana
Vigo, supervisora do Ensino

Fundamental do Sistema Municipal de Barretos, ações como
essa “contribuem para uma formação cidadã e antenada com
a preservação ambiental, um
desafio de todos nós”.
OUTRAS ESCOLAS
Além da Matilde Gitay,
as demais escolas do sistema
municipal de ensino de Barretos também promoveram
ações para celebrar o Dia da
Árvore e a importância da
preservação ambiental.

Prefeitura cumpre ordem judicial para
demolir ranchos em Alberto Moreira
Após uma decisão judicial da 1ª Vara Cível de Barretos no processo nº 000986772.2007.8.26.0066, a prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando a
demolição de ranchos construídos às margens do Rio Pardo, no
distrito de Alberto Moreira.
Essa demolição está sendo
feita em cumprimento a uma

determinação da Justiça após
um processo movido pelo Ministério Público.
Esses ranchos foram considerados ilegais pela Justiça,
porque foram erguidos em
uma área de preservação permanente, conforme preconiza
a Lei Federal 12.651/12 (Código Florestal) quanto à preservação da vegetação nativa.

Sebrae-SP lança primeiro edital para selecionar
bolsistas para atuar em inovação rural em Barretos
Vagas são limitadas e distribuídas entre profissionais que possuem graduação ou pós-graduação; inscrições até 3 de outubro.
Estão abertas as inscrições
para seleção de bolsistas de estímulo à inovação para atuar no
Programa Agro Sempre - Inovação Rural – Bolsas de Extensão
Tecnológica do Sebrae.
O objetivo da iniciativa,
que conta com apoio do sistema
Faesp/Senar-SP, é promover a
pesquisa e o desenvolvimento de
ações inovadoras, com práticas
sustentáveis dentro dos pequenos
negócios rurais e atuação em rede
para promover a cooperação e a
governança dos territórios.
As inscrições deverão ser cadastradas, por meio de formulário
eletrônico disponível na plataforma WorldLabs, no endereço https://www.worldlabs.org/opportunity/bolsas-de-inovacao-rural/

about até o dia 3 de outubro.
As vagas são distribuídas entre
profissionais com graduação completa e com pós-graduação e experiência na área de atuação desejada.
As bolsas têm duração de até 17
meses, com atuação em campo para
desenvolver metodologias e melhorias, trazendo soluções e inovações
para os pequenos negócios rurais
a partir das definições previstas no
plano de trabalho apresentado.
Para participar, os interessados
devem ter disponibilidade para morar no local de atuação ou residir próximo a região de atendimento pelo
período do projeto, com previsão
para começar no dia 6 de dezembro.
DETALHES DA SELEÇÃO
As oportunidades oferecidas
dividem-se em duas categorias de
bolsistas, sendo uma para candidatos
com graduação que vão receber bolsa de R$ 4 mil e outra para os candidatos com pós-graduação que vão

receber bolsa no valor de R$ 6 mil.
Para os graduados, são 4 vagas
para Barretos e a exigência é que
tenham até 15 anos de formação
em engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de
alimentos, engenharia de pesca,
medicina veterinária, zootécnica,
gestão do agronegócio, tecnólogo
em agronegócio, tecnólogo em
alimentos ou áreas afins das ciências agrárias ou dos alimentos.
No caso dos pós-graduados,
é preciso ter formação nas áreas
de ciências agrárias ou afins, com
experiência em atividade de orientação a bolsistas por no mínimo
seis meses em atividades práticas
relacionadas a projetos de pesquisa agropecuárias e/ou desenvolvimento rural no Brasil. O candidato
interessado poderá se inscrever
para uma única vaga, observando
atentamente a modalidade da bolsa
e o município de atuação.

Além de apresentar os documentos gerais e declarações exigidas no edital, o candidato será
avaliado em três etapas de caráter
eliminatório e classificatório. A
primeira etapa consiste na avaliação de habilidades e perfil. Ela
será realizada online para analisar
a performance e comportamento do
candidato diante de resoluções de
problemas, dentre outras situações.
A segunda etapa será para análise curricular e documental para
verificação do atendimento ou não
dos requisitos divulgados no edital. Por último, a terceira etapa será
composta por uma capacitação e
avaliação online de conhecimento
nas temáticas do empreendedorismo, inovação e agronegócio.
O resultado de cada etapa será
divulgado em data marcada, conforme o cronograma do processo seletivo. O resultado final tem previsão de
divulgação no dia 19 de novembro.

Confira os bairros atendidos e os horários
das linhas de transporte coletivo em Barretos

LINHAS COM SAÍDA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO
B01 – Baroni / Santa Cecília:
Segunda a sexta - a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e das 15h às 19h.
Sábado - a cada hora das 6h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Baroni; Melo; Boa Vista; Marília; Santa Terezinha; Jardim São
Paulo; Los Angeles; Jardim Europa; São Francisco; Boa Esperança; Santa
Cecília; Jardim Planalto; San Diego; Jardim Anastácio; Jardim Alvorada.
B02 – Barretos II / Mato Grosso:
Segunda a sexta – a cada hora das 06h às 09h; 12 e 13h; e das 15h
às 18h. Sábado – a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Bela Vista; Clementina; Valente; Celina; Nova
Clementina; Sumaré; Alto Sumaré; Alpha; Santa Helena; São Bom
Jesus; São Judas Tadeu; Zequinha Amêndola; Leda Amêndola.
B05 – Cristiano de Carvalho / Mais Parque:
Segunda a Sexta – 05h10; a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e
das 15h às 19h. Sábado – a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Monte Castelo; São José; Gomes; Oriente; Hussein Gemha; São Salvador; Parque Residencial Minerva; Cristiano
de Carvalho; Baptista Ananias; Idê Daher; Mais Parque.
B07 – Derby Club – Rua 30:
Segunda a Sexta – 05h10; a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e
das 15h às 19h. Sábado – a cada hora das 06h às 08h; das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Primavera; Centenário; Jardim Allah; Jockey
Club; Jardim Maria Caputi; Jardim dos Comerciários; Conjunto
Habitacional Michel Jorge Naben; Derby Club; Dom Bosco; Zequinha Amêndola; Boa Vista; Melo; Baroni.
B10 – Santana / Dom Bosco:
Segunda a Sexta – a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e das 15h às
18h. Sábados – a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Oriente; Monte Castelo; São José; Gonçalves; Hadad; Clementina; Pimenta; Nova Clementina; Alto Pimenta; Henriqueta; Jardim Arizona; Califórnia; Distrito Industrial II; Dom Bosco;
Jardim dos Coqueiros; Santa Helena; Alto Sumaré; São Judas Tadeu.
B13 – Faculdade / Cecap I:
Segunda a Sexta – 05h15; 06h10; a cada hora das 07h às 09h; 12h e 13h;
e das 15h às 19h. Sábado - a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Fortaleza; Ortega; Marieta; Pedro Cavalini; Newton Siqueira Sopa; Cecap I - Benedito Realindo Correa; Grande
Horizonte; Conjunto José Faleiros; Luiz Spina; Nardir Kenan; Jardim Feitoza; Jardim Universitário; Aeroporto.
B16 – Ibirapuera:
Segunda a Sexta - a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e das
15h às 18h. Sábado - a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Cecap II; Ortega; Rubens de Souza; Nogueira;
Industrial; City Barretos; Nova Barretos; Nova Barretos II; Nova
Barretos III, Ibirapuera; Pereira; Marieta; Fortaleza.
B21 – Rios / Soares:
Segunda a Sexta - a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e das
15h às 19h. Sábado - a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Fortaleza; Aeroporto; Marchi; Nova Esplanada; Jardim Soares; Paulo Prata; Nobre Ville; Diva; Nova América;
América; AME; Jardim Ramos; Distrito Industrial; Exposição.
B25 – Vida Nova:
Segunda a Sexta - a cada hora das 06h às 09h; 12h e 13h; e das
15h às 19h. Sábado - a cada hora das 06h às 08h e das 12h às 14h
Itinerário: Centro; Fortaleza; Marieta; Aeroporto; Pedro Cavalini;
Pereira; Newton Sopa; Cecap I - Benedito Realindo Correa; Grande Horizonte; Residencial Vida Nova; Nova Barretos; Ibirapuera;
City Barretos; Marieta; Fortaleza.
LINHAS ESPECIAIS
Segunda a Sábado – saída às 04:45
Itinerário: Centro; São José; Gonçalves; São Jorge; Flosi; São Vicente; Clementina; São Bom Jesus; Pimenta, Nova Clementina;
São Judas Tadeu; Alpa; Licia; Santa Isabel; Alto Pimenta; Santana;
Hussein Gemha; Cristiano de Carvalho; Zequinha Amêndola; Dom
Bosco; Derby Clube; Los Angeles; Santa Cecília; Jardim Planalto;
San Diego; Jardim Anastácio; São Francisco; Alvorada; Melo; Baroni; Jardim Vasconcelos; Exposição; América; AME; Nova América; Diva; Paulo Prata; Hospital do Amor; Jardim Feitoza; Jardim
Universitário; Pedro Cavalini; Marieta; Aeroporto; Fortaleza.
Segunda a Sábado – saída às 05:00
Itinerário: Centro; Oriente; Monte Castelo; Gomes; Residencial
Minerva; São Salvador; Nogueira; City Barretos; Nova Barretos;
Nova Barretos II; Vida Nova; Ibirapuera; Pereira; Cecap I – Benedito Realindo Correa; Nadir Kenan; Jardim Universitário; Hospital do Amor; Pedro Cavalini; Aeroporto; Fortaleza.
Segunda a Sexta – saída às 14:00
Itinerário: Centro; Hospital Nossa Senhora; América; Rios; Nova
Esplanada; Jardim Soares; Hospital do Amor; Aeroporto; Fortaleza.
Segunda a Sábado – saída às 20:30
Itinerário: Centro; Baroni; Melo; Alvorada; São Francisco; San
Diego; Jardim Anastácio; Jardim Planalto; Santa Cecília; Los Angeles; Jardim Allah; Jardim dos Coqueiros; Dom Bosco; Distrito Industrial; Zequinha Amêndola; Leda Amêndola; Cristiano de
Carvalho; Hussein Gemha; Residencial Minerva; Gomes; Oriente;
Rios; América; AME; Nova América; Diva; Paulo Prata; Hospital do Amor; Jardim Feitoza; Jardim Universitário; Nadir Kenan;
Cecap I – Benedito Realindo Correa; Pereira; 33º Batalhão, Frigorífico; Vida Nova; Ibirapuera, City Barretos; Marieta; Fortaleza.
Segunda a Sábado – saída às 22:40
Itinerário: Centro; Fortaleza; América; AME; Nova América; Diva;
Paulo Prata; Hospital do Amor; Jardim Feitoza; Jardim Universitário; Nadir Kenan; Cecap I – Benedito Realindo Correa; 33º
Batalhão; Frigorífico; Vida Nova; Nova Barretos; City Barretos;
Nogueira, São Salvador; Gomes; Hussein Genha; Cristiano de Carvalho; Zequinha Amêndola; Jardim dos Coqueiros; Dom Bosco;
Derby Clube; Jockey Club; Los Angeles; Santa Cecília; Jardim Planalto; San Diego; Jardim Anastácio; São Francisco; Baroni, Jardim
Vasconcelos, Exposição, Ibirapuera; Marieta; Aeroporto; Fortaleza.
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CREA-SP realiza segunda força tarefa deste ano em Barretos e região
A ação será realizada na próxima semana, de 4 a 8 de outubro,
em Barretos, Bebedouro, Olímpia, Colina, Jaborandi e Severínia,
com a função de fiscalizar profissionais da engenharia e empresas
de pequeno, médio e grande porte, com atividades técnicas.
O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e tem como função essencial
a proteção da sociedade, sendo
o maior Conselho de Fiscalização de Exercício Profissional da
América Latina e provavelmente
um dos maiores do mundo.
O Crea-SP é responsável

pela fiscalização de atividades
profissionais nas várias modalidades da Engenharia, Agronomia e Geociências, além das
atividades dos Tecnólogos.
Segundo a Chefe da UGI
Barretos, engenheira Tatiane Cunha Marques Brioli, o
CREA SP tem feito forças tarefa regionais para aumentar a
fiscalização nas cidades.
“Para a força tarefa na região de Barretos serão enviados 8 agentes de fiscalização de
outras regionais que se juntarão
aos 2 que já atuam em Barretos
”, esclareceu a engenheira.

Taxa de desemprego
estaciona, informalidade
cresce e renda despenca
Ainda de acordo com ela,
o plano de trabalho será voltado para a fiscalização nas

áreas de engenharia elétrica,
civil e mecânica, agronomia e
geociências.

Dia do Livro RELIARTES movimentou calçadão da avenida 19

No último sábado, 25 de setembro, entre 9 e 14 horas, o “I
Dia do Livro”, realizado pelo
coletivo de Artes RELIARTES,

movimentou o calçadão da avenida 19, no centro da cidade.
Foram distribuídos gratuitamente cerca de 150 livros,

entre exemplares novos e
usados, com entrega realizada durante a apresentação do
Grupo Escorregando, ao ar livre, para um público rotativo,
que se encantou com clássicos
desse estilo musical.
O evento buscou criar uma
atmosfera cultural no centro
comercial da cidade e teve o
objetivo de incentivar a leitura através da distribuição de
exemplares e da abordagem
de novos leitores.
Colaboradores do comércio e o público que passava
pelo local puderam escolher
um exemplar entre os títulos
disponíveis e até deixar novos
livros para troca, como fei-

Demanda antiga de pais e alunos, calçada
de escola no São Francisco é refeita

A prefeitura de Barretos,
por meio de um trabalho em
conjunto das secretarias de
Educação e de Obras, solucionou um problema gerador de
muitas reclamações da comunidade do bairro São Francisco: a
calçada do Cemei Elza Pita.
A calçada de toda a frente
do Cemei está sendo refeita.
“Era um pedido recorrente daquela região e nós, em apenas

oito meses, conseguimos solucionar essa demanda. Esse
é o compromisso do governo
da prefeita Paula Lemos: por
a mão na massa”, pontua Jéssica Maria dos Santos, secretária municipal de Educação.
Para Raul Paganelli, secretário municipal de Obras, esse
é mais um exemplo do trabalho intersetorial que a administração municipal está fazendo.

“Nós, aqui do setor de Obras,
estamos atuando em várias
frentes para solucionar demandas da população”, disse.
MANUTENÇÃO
CONSTANTE
Além da Cemei no bairro
São Francisco, todas as demais unidades do sistema municipal de ensino de Barretos
estão passando por manutenção constante.

Escola promove ação de sensibilização
dos alunos dentro do Setembro Amarelo

A Escola Municipal João
Baroni realizou na última semana um trabalho de reflexão
sobre o cuidado com a saúde
mental. Essa ação veio no
contexto do Setembro Amarelo, uma campanha nacional de
prevenção ao suicídio.

Toda a equipe da escola participou, se vestindo de
amarelo e realizando, junto
aos alunos, um mural ilustrativo e educativo sobre o tema.
“A intenção foi trabalhar,
de forma positiva, a importância de mantermos uma boa

saúde mental, equilibrando
todas as áreas da nossa vida.
Os alunos puderam refletir
sobre essa temática e participar das atividades”, explicou
Fabiana Vigo, supervisora do
Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Barretos.

to por leitores mais assíduos,
que compareceram ao local
para essa finalidade.
Segundo os coordenadores
do evento, a primeira edição
do Dia do Livro Reliartes alcançou suas metas de proporcionar uma experiência de incentivo e de compartilhamento
pelo amor à leitura e à arte.
“E assim, nós do Coletivo RELIARTES realizamos
o primeiro Dia do Livro, com
harmonia, dedicação e engajados num sentimento comum,
promover a cultura e expandir a
imaginação; afinal quem lê viaja sem sair do lugar. Para além
disso, podemos dizer que o
pouco se torna muito se a vontade for verdadeira”, comentou
a escritora barretense, Sada Ali.
Para a escritora, Erika Borges, incentivar a leitura é uma
forma de suavizar o atual momento. “O desejo de tornar o
mundo mais colorido mesmo
em meio a tantas adversidades,
foi o sentimento que moveu o
grupo RELIARTES na realização desse evento. A literatura, a música, a cultura, enfim,
têm o poder de transformar o
acromático no mais inusitado e
belo arco-íris”, falou.
Harmonia e diversidade
cultural, conforme definiu o
músico César Juliani. “Assim
foi nosso evento. A literatura
e a música caminhando lado
a lado, em perfeita harmonia,
exalando arte, amor e alegria”.
O coletivo RELIARTES Rede Literária Independente e
Artes é um grupo independente formado por artistas, escritores, jornalistas e músicos. O
grupo teve como formatação
inicial a proposta de atender
às demandas da autoria independente e, mais adiante,
abriu seu campo de atuação
para as demais áreas das artes
e comunicação.

Crescimento de vagas se deve mais ao emprego
sem carteira e ao trabalho por conta própria, que
é recorde. Rendimento cai quase 9% em um ano
A taxa média de desemprego no país, de 13,7%, parou de subir no trimestre encerrado em julho, mas segue
em nível elevado, com crescimento da informalidade e
queda na renda. Estimado em
14,085 milhões, o número de
desempregados caiu no trimestre (menos 676 mil), mas
cresceu em 12 meses (mais
955 mil). Boa parte dos empregos criados desde abril é
sem carteira ou por conta própria. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada nesta quinta-feira
(30) pelo IBGE.
Segundo o instituto, o número de ocupados cresceu
3,6% no trimestre, o equivalente a 3,102 milhões de pessoas a mais no mercado.
Pela pesquisa, o emprego
sem carteira no setor privado
aumentou mais do que o com
carteira: 6% e 3,5%, respectivamente. E o trabalho por conta própria subiu 4,7%, principalmente entre os que não
tinham CNPJ (5,5%). O número de trabalhadores nesse caso
é recorde: 25,172 milhões. E o
de pessoas sem CNPJ é o menor da série histórica.
MAIS “SEM” DO QUE
“COM” CARTEIRA
Na comparação com julho
de 2020, a diferença se ressalta.
A ocupação tem crescimento
de 8,6% – acréscimo de 7,014
milhões de pessoas. O emprego
com carteira sobe 4,2% (1,246
milhão) e o sem carteira, 19%
(1,648 milhão). Já o trabalho
por conta própria aumenta
17,6% (3,766 milhões).
Assim, informa o IBGE,
a taxa de informalidade subiu para 40,8% da população
ocupada. Era de 39,8% há três
meses e de 37,4% em julho do
ano passado. Esse grupo inclui empregados sem carteira
assinada, trabalhadores do-

mésticos, sem CNPJ ou sem
remuneração. Um universo de
36,3 milhões de pessoas.
AVANÇO DA INFORMALIDADE: 5,6 MILHÕES
“Em um ano, o número de
informais cresceu 5,6 milhões.
O avanço da informalidade
tem proporcionado a recuperação da ocupação da Pnad Contínua”, explica a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy.
“Embora tenha havido um
crescimento bastante acentuado no período, o número de
trabalhadores informais ainda
está distante do máximo registrado no trimestre fechado
em outubro de 2019, quando tínhamos 38,8 milhões de
pessoas na informalidade”,
acrescenta.
Em relação a abril (14,7%),
a taxa de desemprego caiu 1
ponto percentual. Na comparação anual (13,8%) ficou estável.
DESALENTADOS
E SUBUTILIZADOS
A chamada taxa de subutilização, que inclui pessoas
que gostariam de trabalhar
mais, foi de 28%, ante 29,7%
em abril e 30,1% há um ano.
Agora, são 31,7 milhões de
pessoas nessa situação. Os
desalentados somam 5,4 milhões, 10% a menos no trimestre e 7,3% em 12 meses.
Há menos pessoas fora da força de trabalho – atualmente
74,1 milhões.
Outro sinal de que o mercado tem absorvido pessoal
de menor remuneração está
no serviço doméstico. O total
de trabalhadores nesse setor
chegou a 5,332 milhões, crescimento de 7,7% no trimestre
e 16,1% (739 mil) em um ano.
Calculado em R$ 2.508, o
rendimento médio caiu 2,9%
no trimestre e 8,8% em um
ano. A massa de rendimentos,
que soma R$ 218 bilhões, ficou estável nos dois casos.
(Fonte: RBA)
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Fundo Social lança campanha de arrecadação
de brinquedos para o Dia das Crianças
Neste sábado, dia 2, acontece um drive-thru da campanha em frente à sede do FSS, das 9 ao meio-dia
O Fundo Social de SoliA campanha segue, sendo
“Temos muitas famílias
dariedade de Barretos (FSS) que as doações são recebidas em condição de vulnerabilidalançou a campanha de arreca- na sede do FSS, na rua 16, nº de e que não conseguem predação para o Dia das Crian- 52, entre as avenidas 29 e 31, sentear seus filhos nesta data,
ças. Com o lema “Acolha o no centro.
que é tão significativa para
coração de uma criança, doe
Neste sábado, dia 2, ha- as crianças. Essa campanha é
um brinquedo”, a iniciativa verá um drive-thru, das 9 ao para que possamos estampar
visa arrecadar brinquedos em meio-dia também para entre- um sorriso de felicidade em
bom estado de conservação, ga de brinquedos. Podem ser todas as crianças e, por isso,
que serão doados para crian- doados valores em dinheiro contamos com a ajuda de cada
ças de famílias em situação de através do PIX do Fundo So- barretense”, comenta Letícia
vulnerabilidade.
cial: 991676427.
Lemos, presidente do FSS.

Passeio ciclístico promovido pela
Cemei Mãe Comerciária reúne pais,
alunos e profissionais da Educação

Pais, alunos e toda a comunidade escolar da Cemei
Profª Célia Regina Aielo/Mãe
Comerciária participaram de
um passeio ciclístico no último sábado, 25 de setembro.

A largada foi dada no Recinto Paulo de Lima Correa
e esse passeio marcou o encerramento do projeto “Pare
Nesta Ideia”, desenvolvido
na Cemei dentro do programa

“Educação Viária é Vital”, em
parceria com o Detran-SP. O
programa contou com panfletagens nas ruas próximas à escola e outras atividades.
O objetivo, segundo a diretora da escola, Regina Ferreira
de Oliveira Carmo, foi levar
essa conscientização em relação às boas práticas no trânsito
para além dos muros da escola.
“Os alunos, familiares e toda a
comunidade escolar estiveram
engajados nesse projeto desde
o início”, comentou.
Além do passeio repleto de
crianças, o encontro teve a apresentação de atrações musicais.

Caixa oferece empréstimos pelo celular

Contratação de crédito de R$ 300 a R$ 1 mil poderá ser feita pelo aplicativo Caixa Tem
O programa Crédito Caixa Tem foi lançado na última
segunda-feira (27) pela Caixa
Econômica Federal e vai oferecer crédito de R$ 300 a R$ 1 mil
reais que poderão ser contratados diretamente pelo aplicativo.
O anúncio foi feito durante cerimônia que ocorreu no
Palácio do Planalto e contou
com a presença do presidente
Jair Bolsonaro e de ministros.
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães,
diagnosticado
com Covid-19, participou remotamente do evento.
Ele explicou que só foi
possível desenvolver o projeto graças ao auxílio emergencial, que foi capaz de reunir informações de crédito
de milhões de brasileiros que
não estão incluídos no sistema
financeiro formal.
“Hoje o que a Caixa está
fazendo nunca foi feito, porque pelo menos 38 milhões de
invisíveis não tem nenhuma
informação de crédito, então
não há como realizar uma
análise matemática. A caixa
conseguiu uma base de dados
que nenhum banco, nem ins-

tituição financeira no Brasil
tem. E o que nós vamos fazer?
Ajudar quem mais precisa e
tem condição de pagar, como
nós vimos: marisqueiros, ambulantes, pescadores, pessoas
que têm renda, mas que não
conseguem comprovar”.
Os nascidos em janeiro e
fevereiro que possuem conta Poupança Social Digital,
no aplicativo do Caixa Tem,
já podem fazer o cadastro na
nova modalidade e solicitar o
crédito. A análise é feita em
até dez dias.
A solicitação estará disponível de forma gradual para os
demais meses, seguindo até 27
de dezembro, com os nascidos
em novembro e dezembro.
Para novos clientes, a solicitação de crédito poderá ser
feita a partir de 8 de novembro. Basta baixar o aplicativo
gratuitamente na Google Play
ou Apple Store e, em seguida,
realizar o cadastro.
LINHAS DE CRÉDITO
A Caixa disponibilizará duas
linhas de créditos distintas: uma
delas é o Caixa Tem Pessoal,
que é o empréstimo com desti-

nação livre para o que o cliente
necessitar, inclusive para utilizar
em despesas pessoais, como pagamento de dívidas.
A outra é o Caixa Tem para
o Seu Negócio, que é o empréstimo para investimento
produtivo para despesas em
negócios, como obter recurso
para pagamento aos fornecedores, as contas de água, de
luz, de internet, o aluguel, a
compra de matérias-primas e/
ou mercadorias para revenda,
entre outras.
Para ambas as linhas, a taxa
de juros é de 3,99% ao mês, com
pagamento em até 24 vezes.
Segundo o economista
Roberto Piscitelli, essa modalidade, destinada a pessoas
de pequeno patrimônio e microempresas, vai funcionar
como uma válvula de escape
para atender urgências:
“Essa nova linha de microcrédito lançada pela Caixa,
através do aplicativo Caixa
Tem, é uma modalidade bastante democrática de crédito, na
medida em que ela se destina a
um número muito grande de
pessoas”, prevê o economista.

Secretarias de Obras, Meio Ambiente
e Defesa Civil atuam em conjunto para
retirada de eucaliptos no Rochão
As árvores estão oferecendo risco de quedas e acidentes para frequentadores do local
A prefeitura de Barretos,
por meio das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente e Defesa Civil, iniciaram na
última terça-feira (28), a retirada dos eucaliptos no Complexo
Esportivo do Rochão, na Via
Conselheiro Antônio Prado.
Após análise feita pela equipe
da secretaria do Meio Ambiente,
foi constatado que as árvores estão oferecendo risco de queda.
Alguns galhos já caíram danificando o telhado do banheiro e
cancha de bocha do local.
A retirada dos eucaliptos começou com a poda dos galhos
mais altos, sendo necessária a
interdição da Via Conselheiro
Antônio Prado entre o semáforo
da Avenida Benjamin Constant
e a rotatória em frente ao supermercado Savegnago (North
Shopping Barretos). O fluxo de
pedestres e de veículos foi bloqueado apenas no sentido Rochão/Rotatória, das 7 às 17 horas.
Somente na terça-feira foi
necessário o desligamento

da rede elétrica que afetou
13 imóveis na região cujos
proprietários foram avisados
pela CPFL. Tanto o shopping
quanto a UPA não foram afetados por esse desligamento.
O corte dos eucaliptos seguirá por até 15 dias ininterruptos
porque as plantas serão podadas
de forma gradual, minimizando
risco de acidentes. Assim, o trecho da Via Conselheiro Antônio
Prado ficará interditado até a
finalização desse trabalho, sempre das 7 às 17 horas.
PLANTIO DE
OUTRAS ESPÉCIES

A secretaria municipal de
Meio Ambiente tem acompanhado a situação desses
eucaliptos e verificou que
há essa necessidade do corte
para evitar acidentes e possíveis prejuízos tanto a imóveis
quanto a pedestres. Foram
registradas quedas de galhos
nos últimos meses, causando
prejuízos aos equipamentos
instalados no local.
Ainda, de acordo com a secretaria, serão plantadas árvores de espécies mais apropriadas para a arborização urbana
e que não oferecerão riscos.

Barretos passa a ter ponto de vacinação fixo para 3ª dose
Desde a última segunda-feira, 27 de setembro, os barretenses com mais de 60 anos
passaram a ter um ponto de vacinação fixo para receberem a
terceira dose da vacina contra a
Covid-19. É no Postão (Ambulatório de Especialidades ARE

I), na Praça 9 de Julho, nº 1379,
no Centro. O horário de atendimento é das 14 às 17 horas.
Vale destacar que é preciso aguardar um intervalo mínimo de 6 meses após a data
em que os idosos receberam a
segunda dose.

Quem estiver dentro dos
requisitos, independente de
qual vacina recebeu nas duas
primeiras doses, pode se dirigir até o Postão levando um
documento com foto, CPF e
a carteirinha constando a aplicação da segunda dose.

Caminhando com Maria 2021 será no formato de carreata

Considerando ainda o momento de pandemia da Covid-19,
o clero da cidade de Barretos irá
promover o Caminhando com
Maria este ano, no dia 12 de outubro, no formato de carreata, assim como foi em 2020.
O momento mariano devocional a Nossa Senhora Aparecida terá início às 8 horas, na
Avenida dos Coqueiros, nas
proximidades da rotatória com
a rua 28, seguindo por ruas e
demais avenidas da cidade até

chegar à igreja matriz da Paróquia São João Batista, onde
haverá a bênção aos motoristas.
“Mesmo que os números
de contaminados pelo novo coronavírus e de mortes tenham
diminuído e o número de vacinados tenha aumentado, para
preservar nossos fiéis, neste
ano iremos realizar este grande
momento de devoção mariana
apenas por carreata, como fizemos em 2019. Continuamos
rezando para que tudo volte à

normalidade para que no ano
que vem possamos retornar
com a tradicional caminhada
penitencial que sai às 5 horas
da manhã da igreja matriz do
Bom Jesus até a Cidade de Maria”, disse o padre Thiago Reis,
pároco da Paróquia Bom Jesus
e organizador da carreata.
A comissão organizadora
pede aos devotos de Nossa Senhora que façam a doação no
dia de 1 kg de alimento não
perecível que será revertido
para as famílias atendidas pelas obras sociais das paróquias.
As orações serão transmitidas por rádios da cidade e
também pela página de Facebook da Diocese de Barretos.
PROCISSÕES E MISSAS
As paróquias de Barretos promoverão procissões e
missas em louvor à Rainha e
Padroeira do Brasil no dia 12
de outubro. A programação
pode ser confirmada nas redes
sociais de cada uma delas ou
nas secretarias paroquiais.
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Novas regras do PIX entram em
vigor na próxima segunda-feira
Advogado especialista em direito digital explica medidas que visam maior segurança aos usuários
No lançamento do PIX, Consumidor.
Segundo a Secretaria de
houve uma grande empolgação e adesão de usuários. Segurança Pública de São
Esse novo meio para realizar Paulo, o crime de sequestro repagamentos e transferências lâmpago teve um aumento de
possibilitou operações instan- 106% em 2021, quando comtâneas, mais baratas e foi visto parado com o ano anterior, tal mitação de movimentações de
como um grande progresso no crescimento foi verificado em valores no período noturno”,
mercado financeiro e pela po- todos os Estados do Brasil.
continua o especialista.
Diante desse cenário, o
pulação em geral.
De fato, existem defensores
A história teria tudo para Banco Central resolveu im- de que o PIX seja suspenso até
um final feliz, pois é um meio plementar mudanças no PIX, que mais medidas de segurança
de operações online elabo- visando melhorar sua segu- sejam implementadas, permirado pelo Banco Central e rança. São regras que entrarão tindo a verificação da operação
aprovado pela sua eficiência, em vigor na próxima segun- em várias etapas. E isso as altepermitindo a realização de da-feira, 4 de outubro, que es- rações ainda não trazem.
transferências imediatas nos tabelecem que:
“Acredito que junto às
- O limite máximo para mudanças que o Banco Censete dias da semana e a qualquer horário, mas infelizmen- transações em PIX, TED ou tral efetua, é necessário que o
te, os golpistas atrapalharam DOC das 22 horas até às 6 da usuário também tome medidas
manhã será de R$ 1 mil;
esse desfecho.
ativas. Aconselho que se pos- Haverá um prazo mínimo sível, não instale os aplicativos
Quadrilhas de bandidos
ao notarem a facilidade para de 24 horas e máximo de 48 de bancos em celulares, prefira
transferências bancárias que horas para efetivar pedido de realizar operações em sua resio PIX oferecia, passaram a aumento de limite de transa- dência”, acrescenta Gomes.
roubar celulares e sequestrar ção financeira;
“O avanço representado
- Clientes poderão estabe- pelo PIX, como outros avanpessoas com essa finalidade.
“No caso do roubo de celu- lecer limites diferentes para o ços tecnológicos, faz com
lares, buscam os golpistas pre- PIX, TED e DOC;
que golpistas criem tipos de
- Operações pelo PIX aci- fraudes, por vezes somenferencialmente os aparelhos
desbloqueados, puxando-os ma do limite estabelecido, te digitais e em outros casos
das mãos de pessoas distraí- somente serão efetuadas para com o uso de violência. Devedas. Já no sequestro relâmpa- contas pré-cadastradas pelo mos lembrar que permanecer
go, levam a pessoa consigo e correntista.
atentos, não usar o celular em
“As medidas melhoram a locais de risco e limitar os vasomente a liberam depois de
uma série de transações e da segurança, mas só veremos lores de operações bancárias
conta bancária esvaziada” ex- se serão suficientes na prá- são medidas fundamentais
plica Francisco Gomes Junior, tica. Há o temor de que ban- para nossa segurança”, conespecialista em direito digital didos sequestrem pessoas e clui Francisco Gomes Júnior,
e presidente da Associação de permaneçam com elas até às advogado especialista em CiDefesa de Dados Pessoais e 6 da manhã, para fugir da li- bercrimes e Direito Digital.
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