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O CRESCIMENTO DOS ANTI VACINAS NO BRASIL - “Natália Pasternak é uma bióloga e divulgadora científica brasileira. É a fundadora e primeira 
presidente do Instituto Questão de Ciência e a primeira brasileira a integrar o Comitê para a Investigação Cética. Digna de ter este texto publicado em 
nosso espaço de opinião, para uma reflexão mais do que realista por parte da população. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

Sindicato dos 
Bancários 
informa 

horário de 
funcionamento 

dos bancos 
no carnaval

O Sindicato dos Bancários de 
Barretos e região reforçou, por 
meio de nota, a necessidade de 
que os clientes e o público em ge-
ral evitem ao máximo o compare-
cimento presencial nas agências 
bancárias, procurando utilizar os 
canais digitais dos bancos, para 
evitar os riscos de transmissão 
do Covid-19. “Seguimos moni-
torando as agências bancárias 
todos os dias, mas é preciso que 
a população também faça a sua 
parte para que a situação não se 
agrave ainda mais. Os bancos 
são locais de grande propagação 
do vírus”, orienta o presidente do 
sindicato, Marcelo Martins.
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Presidente da Festa do Peão de Barretos lidera 
campanha pela coerência no setor de eventos

Dirigente defende realização de Carnaval no Parque do Peão
Há dois anos sem promo-

ver grandes eventos abertos 
ao público devido à pande-
mia de Covid-19, a Associa-
ção Os Independentes lidera, 
através de seu presidente, 
Jerônimo Luiz Muzetti, uma 
campanha em prol do setor.

A proposta é realizar even-
tos com exigências de proto-

colos sanitários, calendário 
vacinal em dia e realizando 
testagem. Ele cita que Olím-
pia espera receber entre 50 e 
70 mil turistas no período do 
Carnaval, em seus tradicio-
nais parques aquáticos.

“As autoridades, e até par-
te da opinião pública, preci-
sam entender que milhares de 

brasileiros dependem do setor 
de eventos. Municípios ne-
cessitam de renda gerada pelo 
turismo de eventos, como é o 
caso de Barretos”, continua.

CARNAVAL EM 
BARRETOS

A campanha defende, in-
clusive, a realização do Blo-
quim, evento agendado para 

acontecer no Parque do Peão, 
em Barretos, durante o perío-
do de Carnaval (25 de feverei-
ro a 01 de março).

“Temos total possibilidade 
de realizar um evento deste 
porte zelando pela saúde de 
todos os envolvidos”, frisa Je-
rônimo Muzetti.
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Mais de 12 mil alunos voltam às 
aulas presenciais em Barretos

Começaram na última 
quarta-feira, dia 9, as aulas 
presenciais para 12.690 alunos 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, da rede munici-
pal de ensino de Barretos.

O retorno ocorreu seguindo 
todas as recomendações sani-
tárias para evitar o contágio da 
Covid-19 como o uso obriga-
tório de máscaras e protocolo 
constante de higienização.

Os alunos já começaram 
este ano letivo recebendo o 
novo material didático Tri-
lhas, da editora FTD, que ofe-
rece conteúdo a partir dos 2 
anos de idade. Página 6

Prefeitura lança projeto 
piloto “Tá Arrumado”

Operação tapa-buraco e limpeza de vias e terrenos estão entre os serviços que integram a ação
Página 5

ACIB fará nova reunião para 
discutir segurança na região central

Uma reunião realizada na 
sede da Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos 
(ACIB) na última terça-feira 
(8), discutiu ações de plane-
jamento e de criação de ações 
para reforçar a segurança na 
região central de Barretos. 

O encontro foi  organizado 
pela presidente da ACIB, Jac-
kelyne Rossini, e contou com a 
participação da vice- presidente 
da Associação, Izabella Pivotto 
Abe; do presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista – Sinco-
mercio e secretário municipal 
de Indústria e Comércio, Rober-
to Arutim; do chefe de gabinete 
da secretaria de Indústria e Co-
mércio e diretor da ACIB, José 
Marcelo Abrão; e da Capitã PM 
Esther S. Silva Santos.

A Capitã Esther orientou 
sobre a atuação e função das 
diversas instituições poli-
ciais e de segurança, e falou 
da importância da criação e 
manutenção de ações que es-
timulem o comportamento so-
lidário na comunidade.

Ela também defendeu o mo-

nitoramento por câmeras na re-
gião e propôs a soma de forças 
para maior eficácia “É preciso 
união para se entender o contexto 
e alcançarmos melhores resulta-
dos”, disse a policial militar.

Roberto Arutim falou sobre 
a necessidade de uma parceria 
e apoio da prefeitura e demais 
instituições competentes, para 
que os diversos setores cami-
nhem juntos. “É preciso que 
cada setor faça a sua parte, 
para que toda a comunidade e 
região central sejam beneficia-
das”, disse Arutim.

O grupo propôs o agenda-
mento de nova reunião com de-
mais representantes de outros 
segmentos da sociedade para 
discutir ações para um projeto de 
monitoramento por câmeras com 
apoio da população, conforme 
explicou Jackelyne Rossini.

“Vamos retomar a discus-
são de um projeto já apresen-
tado para a associação pelo 
vereador Nestor Leonel, ago-
ra com mais apoio e com o 
intuito de encontrar formas de 
execução”, disse Rossini.

Região de 
Barretos terá 

R$ 3,5 milhões 
para melhoria 

da infraestrutura 
urbana regional
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Prefeitura alerta 
para perigo na 

avenida de 
acesso entre 

o Barretos 2 e 
o Christiano 

Carvalho
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

SAUDADE BATE À PORTA
Em Barretos, há quem te-

nha saudades do promotor de 
justiça Flávio Okamoto. Dizem 
que no tempo dele na cidade 
o Ministério Público era uma 
pedra no sapato dos prefeitos. 
Ultimamente é a Defensoria 
Pública que faz as funções de 
provocador.

POVO ESTÁ DE OLHO
Mudam as gestões de pre-

feitos, mas as licitações atra-
vés de compras diretas de ser-
viços e produtos continuam 
sendo feitas entre os amigos. 
O correto seria dar publicida-
de nas plataformas eletrônicas 
e no diário oficial.

PRORROGA DE NOVO
Causou surpresa nesta se-

mana que o governo estadual 
prorrogou a assinatura oficial 
do contrato de concessão 
com o Consórcio Aeroportos 
Paulista, ganhador da licitação 
do lote que inclui o Aeropor-
to Chafei Amsei. É a terceira 
vez que a assinatura é adiada. 
A efetivação, segundo fonte 
oficial, deve ocorrer até 15 de 
fevereiro.

FOI BOM NEGÓCIO
Certamente foi um bom 

negócio para Itamar Borges 
(MDB) se afastar do cargo de 
deputado estadual e assu-
mir a Secretaria de Estado da 
Agricultura. Num passado re-
cente a pasta tinha orçamen-
to de R$ 600 milhões e agora 
tem R$ 2 bilhões.

MAIS SEGURANÇA
Falando em Itamar Borges 

(MDB), Barretos garantiu uma 
viatura envelopada com pro-
paganda da secretaria dele. O 
veículo garantirá mais segu-
rança nas estradas rurais.

SOB INVESTIGAÇÃO
Vereadores de Olímpia 

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.

aprovaram a abertura de CEI 
(Comissão Especial de Inquéri-
to) que irá apurar denúncia da 
quebra de decoro parlamen-
tar da vereadora Alessandra 
Bueno (PSDB), em relação a 
sucessivos ataques e ‘lives’ em 
redes sociais contra a advoga-
da Helena de Sousa Pereira.

BURACO PRA TODO LADO
Se tem uma coisa que 

tem de sobra em Barretos e 
Colômbia é buraco nas ruas. 
População está ficando can-
sada desse descaso com nos-
sos impostos e ninguém faz 
nada. Dizem que a culpa é da 
chuva. Será?

ELES AGRADECEM
O STF (Supremo Tribunal 

Federal) esticou o prazo até 
31 maio para formação das 
federações partidárias para as 
eleições de 2022. O PT (Lula), o 
União Brasil (Luciano Bivar), o 
PL (Jair Bolsonaro), o MDB (Mi-
chel Temer) e o PSD (Gilberto 
Kassab) agradecem a abertura 
do mercado.

PERGUNTA CHATINHA
Você sabe quais deputa-

dos ou deputadas em que 
você votou vão ser candidatos 
ou candidatas para Câmara 
dos Deputados?

O crescimento dos 
anti vacinas no Brasil

Natália Pasternak é uma bióloga e divulgadora científica brasileira. É a fundadora e primeira presidente do Institu-
to Questão de Ciência e a primeira brasileira a integrar o Comitê para a Investigação Cética. Digna de ter este texto 

publicado em nosso espaço de opinião, para uma reflexão mais do que realista por parte da população. Segue.
O movimento anti vacinas 

nunca teve presença forte no 
Brasil. A população brasileira 
sempre confiou nas vacinas e 
levar os filhos ao posto de saú-
de para receber as doses previs-
tas no calendário anual sempre 
foi atitude tão corriqueira quan-
to levá-los à escola.

Um programa nacional de 
imunizações de excelência ga-
rantiu, durante os últimos 50 
anos, que o país não sofresse os 
impactos do negacionismo de 
vacinas com a mesma intensida-
de dos Estados Unidos e Europa.

Recentemente, no entanto, o 
cenário começou a mudar. Em 
novembro de 2020, a primeira 
associação brasileira delibera-
damente anti vacinas fez sua 
assembleia inaugural. A Asso-
ciação Brasileira de Vítimas de 
Vacinas e Medicamentos (Abra-
vac) consolidou-se formalmen-
te em fevereiro de 2021. Seu 
site exibe a estratégia típica do 
negacionismo: depoimentos as-
sustadores de supostos efeitos 
adversos, especialistas que não 
são levados a sério pela comuni-
dade científica, falando sobre os 
perigos da vacinação, discurso 

obscurantista disfarçado de de-
fesa das liberdades individuais e 
disseminação do medo.

Políticos farejaram um 
novo nicho e na gestão do 
ministro Marcelo Queiroga o 
negacionismo virou política 
pública de saúde. A desinfor-
mação sobre vacinas no Bra-
sil hoje vem de fonte oficial. 
O presidente da República e 
ministros disseminam o medo 
e a desconfiança.

Vacinas infantis são o alvo 
mais fácil. Os mercadores da 
dúvida sabem que pais e mães 
com filhos pequenos são víti-
mas fáceis de incerteza e an-
gústia. Afinal, uma coisa é um 
adulto decidir se vacinar e as-
sumir para si os possíveis riscos 
associados. Outra coisa é deci-
dir em nome de uma criança.

Calcular riscos envolven-
do a saúde de nossos filhos 
traz um medo de errar muito 
grande. A tentação de optar 
por não fazer nada é enorme: 
se a vacina trouxer algum pro-
blema, quem mandou aplicar 
se sente culpado. Se a crian-
ça, não vacinada, ficar doente, 
pode-se dizer que a culpa é do 

acaso, ou do destino.
Isso é o que chamamos, 

em comunicação de ciência, 
de viés de omissão. É com-
preensível, mas errado: não 
vacinar não é deixar as coisas 
nas mãos da Providência, é 
escolher expor a criança a um 
risco muito maior do que o 
trazido pela vacina.

O resultado do apelo sinis-
tro à insegurança dos pais já 
aparece. Diversos municípios 
no Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul já re-
portam números abaixo do es-
perado de crianças vacinadas.

Estabelecido o movimento 
anti vacinas, agora com apoio do 
Estado, só informar não basta. 
Pais e mães precisam ser acolhi-
dos, suas incertezas respeitadas 
ao mesmo tempo em que tenta-
mos debelá-las, e o movimento 
anti vacinas, desconstruído.

Isso envolve entender 
como está organizado no Bra-
sil, e não apenas ficar reverbe-
rando nas mídias sociais que 
vacinas são legais.

Campanhas precisam ser 
organizadas pelos estados e 
municípios, e os propagadores 

do negacionismo devem ser ex-
postos e punidos, inclusive os 
infiltrados no governo federal, 
alinhado a uma ideologia de 
extrema direita que disfarça ig-
norância, machismo e racismo 
como “liberdade individual”.

Quanto tempo até que a 
confiança em todas as vacinas 
infantis seja abalada?

O ano eleitoral de 2022 traz 
uma oportunidade para o exer-
cício da cidadania do brasileiro: 
a oportunidade de cobrar dos 
candidatos uma posição perante 
o negacionismo científico. Não 
apenas cobrar investimento em 
ciência, mas cobrar o respeito à 
ciência nas políticas públicas.

É o momento de pergun-
tar para o seu candidato: qual 
o seu plano para restaurar as 
campanhas de vacinação? 
Para restabelecer o PNI? Para 
fortalecer o SUS? Para conter 
o desmatamento e promover 
agricultura sustentável?

A ciência ocupou o debate 
público nos últimos dois anos, 
em pé de igualdade com eco-
nomia e política. Não vamos 
permitir que ela seja, nova-
mente, jogada para escanteio.

O fundamental papel da advocacia 
perante a diversidade na justiça brasileira

As pautas sobre paridade de 
gênero, equidade racial e inclu-
são são amplamente discutidas 
na esfera pública, mas o que se 
vê, na realidade, é uma enorme 
lacuna entre conceito e prática.

Para que haja mudanças 
reais, as iniciativas em favor 
da igualdade de oportunidades 
devem partir de todos os seto-
res, perpassando pelos mais di-
ferentes grupos da sociedade.

Nesse sentido, os operadores 
do Direito – profissionais funda-
mentais na defesa do Estado De-
mocrático de Direito, da Consti-
tuição, dos interesses do cidadão, 
na garantia da justiça social e dos 
direitos humanos – têm a função 
de construir uma agenda coletiva 
que jogue luz para a importância 
da pluralidade em todos os espa-
ços, e que sirva de referência à 
sociedade brasileira. Afinal, sem 
igualdade, a democracia se torna 
seletiva.

No caso do Poder Judiciá-
rio, não é diferente quando fa-
lamos em desigualdade entre 
gênero e raça nos postos mais 
altos na magistratura.

A despeito de campanhas 
de conscientização e dos di-
versos movimentos sociais que 
lutam por condições isonômi-
cas, a realidade é irrefutável: 
em muitos tribunais espalha-
dos pelo país, mulheres e não 
brancos não chegam a nem 
10% dos desembargadores.

A participação parda e ne-
gra nos tribunais, por exemplo, 
segundo a “Pesquisa sobre Ne-
gros e Negras no Poder Judi-
ciário”, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), publicada 
em setembro de 2021, aponta 
que apenas 2,4% dos magistra-
dos do Tribunal de Justiça de 
São Paulo são negros.

É a prova cabal do racismo 
estrutural e institucional da 
nossa sociedade. A invisibili-
dade desses grupos é gritante. 
O que se espera do Judiciário 
não ocorre na própria casa da 
justiça: igualdade perante a lei.

Somente com políticas con-
cretas e urgentes é possível mu-
dar esse panorama a curto prazo. 
Por isso, é importante a partici-
pação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) – entidade com 
histórico de luta pela democra-
cia e defesa da cidadania – na 
transformação desse contexto.

Uma mudança possível e 
imediata, na qual a advocacia tem 
o poder de decisão, é a composi-
ção de lista sêxtupla para o preen-
chimento das vagas ao Quinto 
Constitucional que respeitem os 
princípios de equivalência entre 
homens e mulheres, de diversi-
dade e de equidade racial para a 
formação das listas sêxtuplas.

Com a garantia de que um 
quinto das vagas para desembar-
gador será ocupada por advoga-
das e advogados, ou pelo Minis-

tério Público, é dever da classe 
promover os seus pares, conside-
rando os diversos estratos sociais.

Em defesa da representati-
vidade, a OAB SP está implan-
tando a regra de formação da 
lista sêxtupla, obedecendo pre-
ceitos para inserção de todos 
os grupos. Será a primeira lis-
ta na história da entidade, que 
completa 90 anos em 2022, a 
respeitar a pluralidade.

Mas a questão está além da 
paridade no Quinto Constitucio-
nal; está no pilar da atuação da 
OAB SP em proporcionar a iso-
nomia, ou seja, as mesmas opor-
tunidades a todas as advogadas 
e advogados nas comissões, 
colegiados e cargos diretivos da 
entidade, por meio de um pro-
grama de inclusão que permeará 
todas as esferas da instituição, 
de forma horizontal.

É dever da entidade cessar 
essa discrepância na ocupação de 
cargos de direção. Apesar de as 
mulheres representarem mais de 
50% dos inscritos na OAB SP, é 
a primeira vez, em 90 anos, que 
uma mulher é eleita presidente.

Outro dado estarrecedor: 
segundo o censo realizado pelo 
Centro de Estudos das Rela-
ções de Trabalho e Desigualda-
des (CEERT) em parceria com 
a Aliança Jurídica pela Equida-
de Racial, em 2018, somente 
1% da advocacia de grandes 
escritórios é negra, sendo que 

56,2% da população brasileira 
se declara como preta ou parda, 
de acordo com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD) de 2019.

Esses percentuais têm de 
estar estampados nos quadros 
de direção da Seccional.

As iniciativas da OAB re-
ferentes à paridade, igualdade 
racial, inclusão de pessoas com 
deficiência e de pessoas LGBT-
QIA+ têm de servir de exemplo 
aos cidadãos. Elas devem extra-
polar o âmbito da instituição e 
servir de parâmetro na constru-
ção de uma sociedade mais justa.

Em nove décadas da Seção 
de São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a socie-
dade mudou drasticamente. 
Da nossa parte, a OAB SP vai 
espelhar esse novo mundo, 
mais inclusivo e diverso.

Patricia Vanzolini
Presidente da OAB SP
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A crise é o momento para a reflexão e, com ela, alicerça-se a prosperidade almejada.” (Bruno Calil Fonseca)

No domingo (13) quem completa idade nova é Ana Paula 
Marcondes. A empresária do segmento de bar e lanchonete, 

recebe os cumprimentos de amigos, familiares, dos filhos Ana 
Beatriz, Leandro e Miguelzinho, das netas Maitê e Maria Cecí-

lia, e do namorido Marcos Antônio (foto). Felicidades Ana!

Quem abre as comemorações da próxima semana, no dia (14), 
é Julia Rabelo Machado. A estudante do 1° ano do ensino 

médio e Crossfiteira de carteirinha, brinda seus 16 anos ao 
lado dos pais José Augusto e Alexandra, e recebe milhares de 

cumprimentos de amigos e familiares.  Felicidades Júlia!

O casal, Débora Oliveira e Sebastião Carlos, estão em 
merecidos dias de descanso, em nada mais nada menos que 

em Porto de Galinhas/PE, curtindo suas piscinas de águas 
claras e mornas formadas entre corais, além de estuários, 

mangues, areia branca e coqueirais, e claro, em momento só 
os dois, bem lua de mel. Aproveitem bastante!

A mineira Maria Victória Souza, filha de Franco Nero e Vera Lúcia, 
e irmã do João Lucas e Maria Thereza, completou mais um ano de 

vida terça-feira (08). Na data, ela recebeu os cumprimentos de seus 
pais, familiares e amigos, e o carinho especial ficou por conta do 

filho Bernardo e do amado Luiz Fernando (foto). Felicidades!

Na quarta-feira (09) a comemoração foi para Luana Soares por 
conta de mais um niver. A Assistente Social da ABAVIN, brindou 
mais uma primavera ao lado do Marido Moisés (foto), dos filhos 

Yuri e Malu e das enteadas Stephani e Sophia. Felicidades Lu!

A empresária do ramo de lembrancinhas e papelaria 
criativa, Joyce Santana, comemorou mais um aniversário 

terça-feira (08), recebendo na data especial, os mimos de suas 
amigas, de seus familiares, e todo carinho do maridão José 

Ricardo e da filha Gabriela (foto). Parabéns!
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POLÍTICA PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

O BARULHINHO QUE ATRAPALHA A SESSÃO
O murmurinho no final da primeira sessão ordinária desta tem-

porada atrapalhou a fala dos vereadores Juninho Bandeira (PL) e 
Raphael Silvério (PSDB). Eles interromperam o discurso por cau-
sa da conversa paralela. O presidente em exercício, Lupa (PRTB), 
mandou voltar o tempo para que os edis concluíssem o raciocínio.

DA LIMONADA AO INFERNO
O vereador Carlão do Basquete (PSD) citou dois ditados po-

pulares na sessão do legislativo barretense: “Podemos fazer do 
limão uma limonada” e “de boa intenção o inferno está cheio”.

NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA
Segundo o vereador Ângelo Tegami (PV), a prefeita Pau-

la Lemos (DEM) está copiando os seus projetos apresenta-
dos na Câmara Municipal. Dizendo-se feliz com a iniciativa, 
ele revelou que também copia projetos de alguns lugares.

O LEGADO DA OPOSIÇÃO NO LEGISLATIVO
A Frente Independente na Câmara Municipal vai deixar 

um legado de fiscalização e verdade para o povo, segundo o 
vereador Raphael Oliveira (PRTB). Ele comentou as dificul-
dades da oposição em aprovar projetos no legislativo.

CAPS-AD PARA O MUNICÍPIO
A implantação do serviço CAPS-AD (Centro de Atenção 

Psicossocial – Álcool e Droga) em Barretos é uma das cam-
panhas do vereador Gabriel Uchida (DEM).

UMA SEGUNDA-FEIRA DE PARABÉNS
O vereador Chafei Neto (MDB) teceu elogios à equipe da 

Secretaria Municipal de Educação. Juninho Bandeira (PL) 
enalteceu o trabalho de Kleber Rosa à frente da Secretaria da 
Saúde. Nestor Leonel (DEM) elogiou todo o secretariado da 
prefeita Paula Lemos (DEM).

A CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
A criação da Guarda Municipal em Barretos é uma das 

sugestões do vereador Rodrigo Malaman (PSDB) à chefe do 
executivo. Ele também pediu informações sobre os cargos 
em comissão da prefeitura. Já Chafei Neto (MDB) requereu 
concurso para os cargos de guardas civis municipais.

PAÇOCA CURIOSO COM AS CONTAS D’ÁGUA
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Paçoca (SD) que solicita informações sobre o recebimento 
de contas de água diretamente na sede do SAAEB (Serviço 
Autônomos de Água e Esgoto de Barretos)

CORREA QUESTIONA DRENAGEM
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), 

questionou a prefeitura sobre o sistema de drenagem implanta-
do nas proximidades do antigo clube da União, na avenida 43.

OLHA SÓ A GOTA D’ÁGUA
O vereador Eduardo do Mercado (REP) quer que Furnas 

explique o motivo do baixo volume de água no reservatório 
da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, no Rio Grande.

VOU BOTAR O BLOCO NA RUA
Na noite desta sexta-feira (11), na Câmara Municipal, o 

bloco da folia e o grupo dos prudentes debatem a festa car-
navalesca. Evoé!

Foi protocolado na Câma-
ra de Barretos o projeto de lei 
complementar nº 6/2022, de 
autoria do vereador Ricardo 
Rocha “Bodinho” (PP), que 
altera a lei complementar 198 
de 02 de setembro de 2013.

A proposta do vereador am-
plia a isenção ou remissão do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) por até 3 (três) 
anos consecutivos, conforme a 
extensão dos danos, incidente 
sobre imóveis edificados ou em 
obras, atingidos por enchentes 
e alagamentos, causados pelas 
chuvas ocorridas em Barretos, 
mediante avaliação da Comis-
são Especial de IPTU.

Bodinho ressalta que a 
propositura se justifica pela 
grande frequência e impacto 
das chuvas no território da ci-
dade de Barretos.

“A iniciativa facilita a obten-
ção do benefício, dispensando 
os vitimados, já atarefados com 

O vereador Nestor Leonel 
solicitou à prefeitura estudos 
para a possível construção de 
espaço recreativo que possa 
ser instalado um bar, dentro 
das dependências da Quadra 
de Bocha “Aurélio Lara”, lo-
calizada junto ao Ginásio Mu-
nicipal de Esportes “João Ba-
tista da Rocha”, o Rochão.

O espaço a ser construído, 
segundo o vereador, deve ser 
adequado e para receber gela-
deira, fogão entre outros utensí-
lios, a fim que possa ser comer-
cializado salgados, refrigerantes 
e água, principalmente nos dias 
de eventos e competições.

“A quadra de bocha do Ro-
chão é um espaço de lazer tra-
dicional de nossa cidade onde, 
principalmente, idosos podem 
praticar suas atividades com 
segurança e conforto. Com a 
reinauguração da quadra, ago-
ra mais ampla e moderna, fa-

Em agenda na região de 
Barretos no último sábado 
(5), o vice-governador e se-
cretário de Governo, Rodrigo 
Garcia, anunciou investimen-
to em infraestrutura urbana 
para dois municípios.

Garcia autorizou a forma-
lização de convênios entre a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional e as prefeituras de 
Monte Azul Paulista e Vira-
douro. O investimento total do 
Estado será de R$ 3,5 milhões. 

“Esses são recursos que farão 
a diferença na vida da população 
de Monte Azul Paulista e Vira-
douro. Infraestrutura urbana é 

O Estado de São Paulo é o polo de ino-
vação mais desenvolvido do Brasil, com a 
cidade de São Paulo reunindo o maior nú-
mero de startups unicórnios do país. Além 
da capital, outros pólos de inovação des-
pontam no interior do estado associados 
às vocações econômicas regionais. Com 
o objetivo de estimular o desenvolvimen-
to do empreendedorismo de inovação em 
mais municípios do interior, a InvestSP de-
senvolveu o projeto SP Conecta Cidades. Ele reúne representantes do setor 
público, corporativo, acadêmico e investidores em dois workshops, nos quais 
são traçados planos de ação que contribuem com o avanço dos ecossis-
temas de startups das cidades do interior do estado. Depois de uma reu-
nião realizada na última quarta-feira, dia 9, uma nova reunião está agendada 
para 23 de fevereiro, quando o SP Conecta Cidades reunirá integrantes do 
ecossistema de inovação de Barretos na elaboração de um mapeamento 
de ações, que podem ser implementadas no município para fomentar o de-
senvolvimento de negócios inovadores na cidade. Ao longo dos encontros, 
um grupo de até 10 pessoas, engajadas e importantes para o ambiente de 
startups de Barretos, têm acesso a um conjunto de medidas implementadas 
com sucesso em várias partes do mundo. Com base nessas informações, 
serão elaboradas ações e formas de implementá-las em Barretos, registra-
das em um documento que facilita o acompanhamento de sua execução. 
Participam do SP Conecta Cidades Barretos, o gerente de inovação do Ha-
rena – Hospital do Amor, Guilherme Sanchez; o fundador da i9dea, Nikson 
Ferraz; a CEO da Zee, Juliana dos Santos; o diretor da Attique Tecnologia, 
Rodrigo Santana; o facilitador da Sapius, Gustavo Felici; e o advogado Lu-
cas Mustafá. “Elaboramos o SP Conecta Cidades depois de constatar que 
existem muitas pessoas interessadas em contribuir com o desenvolvimento 
do ambiente de inovação em suas cidades. Contudo, faltava alguma institui-
ção que colocasse essas pessoas em contato. É isso que estamos fazendo, 
organizando essas pessoas em grupos de trabalho, que funcionam como ini-
ciadores de um movimento maior de expansão do ecossistema em seus mu-
nicípios” concluiu o gerente da área de startups da InvestSP, Franklin Ribeiro.

O vereador Paulo Correa 
(PL) apresentou na primeira ses-
são ordinária deste ano, realiza-
da na última segunda-feira (7), 
diversos requerimentos e, den-
tre eles, questionamentos sobre 
obras de drenagem no Córrego 
São Domingos, laudo da visto-
ria técnica que foi realizada na 
ponte de ligação entre os bairros 
Christiano Carvalho e Mais Par-
que, além do cumprimento da 
lei de sua autoria, que obriga a 
instalação de dispositivos de ar-
mazenamento e reuso da água 
das chuvas, em imóveis acima 
de 500 m² de área construída.

“Em razão das fortes chu-
vas das últimas semanas, prin-
cipalmente a ocorrida no dia 
6 de janeiro, estou requerendo 
informações sobre as obras de 

Região de Barretos terá R$ 3,5 milhões para 
melhoria da infraestrutura urbana regional

Recursos serão repassados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional

O vice-governador e secre-
tário de Governo, Rodrigo Gar-
cia, assinou no último dia 4, o 
“autorizo” que permite a cele-
bração do contrato de conces-
são entre a Secretaria de Logís-
tica e Transportes, a ARTESP e 
o Consórcio Aeroportos Paulis-
ta (ASP), para a administração 
e operação do Bloco Noroeste 
de aeroportos regionais do Es-
tado. Esse bloco é encabeçado 
pelo aeroporto de São José do 
Rio Preto e inclui o Aeroporto 
Chafei Amsei, de Barretos.

O Consórcio Aeroportos 
Paulista venceu o certame com 
ágio de 11,14 % sobre a outorga 
mínima, com a oferta de R$ 7,6 
milhões pela concessão do Blo-
co Noroeste, que inclui também, 
além de São José do Rio Pre-
to, os aeroportos comerciais de 
Presidente Prudente e Araçatu-
ba, bem como dos aeródromos 
de Assis, Dracena, Votuporanga, 
Penápolis, Tupã, Andradina e 
Presidente Epitácio.

A partir da assinatura do 
contrato, os aeroportos serão 
transferidos para a gestão da 

iniciativa privada e a ARTESP 
passará a supervisionar a opera-
ção dos aeroportos. De acordo 
com o DAESP, os aeroportos 
paulistas que estão sendo con-
cedidos, movimentam cerca de 
2,4 milhões de passageiros por 
ano. Há a expectativa de cres-
cimento de até 230% deste nú-
mero após a modernização.

Neste Bloco Noroeste, os 
convênios apontam valores di-
ferentes de investimentos: São 
José do Rio Preto receberá in-
vestimentos de R$ 42,7 mi-
lhões; Presidente Prudente, 
investimentos de R$ 56,5 mi-
lhões; Araçatuba, investimen-
tos de R$ 24,4 milhões; Barre-
tos, investimentos de R$ 13,7 
milhões; Assis, investimentos 
de R$ 6,9 milhões; Dracena, in-
vestimentos de R$ 7,2 milhões; 
Votuporanga, investimentos de 
R$ 7,1 milhões; Penápolis, in-
vestimentos de R$ 7 milhões; 
Tupã, investimentos de R$ 5,6 
milhões; Andradina, investi-
mentos de R$ 5,1 milhões; e 
Presidente Epitácio, investi-
mentos de R$ 4,4 milhões.

uma das prioridades do nosso go-
verno. Vamos seguir trabalhando 
diariamente para garantir uma 
elevação na qualidade de vida 
da população paulista”, afirmou 
o secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi. 

Para Monte Azul Paulista 
foi autorizado R$ 2 milhões, 
sendo R$ 500 mil para constru-
ção de Centro Cultural; R$ 400 
mil para construção de Biblio-
teca; R$ 600 mil para revitali-
zação de Parque e R$ 500 mil 
para pavimentação asfáltica de 
vias urbanas de terra, no âmbito 
do Programa Nossa Rua. 

Viradouro será contemplada 

com R$ 1,55 milhão, sendo R$ 
500 mil destinados à constru-
ção de praça; R$ 600 mil para 
implantação de sistema de ilu-

minação de LED e R$ 450 mil 
para pavimentação asfáltica de 
vias urbanas de terra, no âmbito 
do Programa Nossa Rua.

Nestor Leonel pede espaço 
recreativo nas dependências da 

quadra de Bocha no Rochão

z-se jus a construção de um 
espaço para a implantação de 
um bar para melhor atender a 
população que frequenta o lo-
cal”, justifica Nestor Leonel.

“Solicitei as informações 
e os documentos, com vis-
ta a garantir que o local fique 
plenamente utilizável e com 
condições de garantir o retor-
no adequado, com conforto e 
segurança de seus usuários”, 
complementou o vereador.

Paulo Correa questiona 
drenagem de córrego, 

vistoria técnica em córrego e 
reuso da água de chuvas

drenagem realizadas pela ad-
ministração municipal anterior. 
Em 2018, encaminhei requeri-
mento à prefeitura solicitando 
adequações em toda extensão 
do Córrego São Domingos, a 
fim de dar condições de fluidez 
ao córrego. Obras foram reali-
zadas no mesmo ano, porém, 
com a forte chuva do dia 6 de 
janeiro, vários prejuízos foram 
causados na região lindeira ao 
córrego”, apontou.

“Indaguei, também, a atual 
situação da ponte que faz a li-
gação dos bairros Cristiano de 
Carvalho e Mais Parque. Estou 
requerendo o laudo de vistoria 
técnica, bem como quais medi-
das estão sendo tomadas, visto 
que a ponte é praticamente o 
único local de acesso ao Mais 
Parque”, frisou Paulo Correa.

“Também quero saber se 
está sendo fielmente cumpri-
da a lei de minha autoria, que 
obriga a instalação de dispo-
sitivos de armazenamento e 
reuso da água das chuvas, em 
imóveis acima de 500 m² de 
área construída, bem como 
se nas diretrizes expedidas 
ao Jardim de Allah foi exigi-
do sistema de drenagem que 
comporte o volume de água 
que se forma em tempos de 
chuva”, concluiu o vereador.

SP Conecta Cidades incentiva 
inovação em Barretos

Governo autoriza celebração 
de convênio para privatização 

de Aeroporto de Barretos

Vereador Ricardo Bodinho 
propõe ampliar isenção do 
IPTU por até 3 anos sobre 

imóveis atingidos pelas chuvas

a recuperação do imóvel atin-
gido, da necessidade de ir até a 
prefeitura solicitar a remissão do 
IPTU, além de promover a justi-
ça, ao ampliar a possibilidade de 
descontos do IPTU para até três 
exercícios consecutivos, confor-
me os danos aferidos em cada 
imóvel”, disse.

“Estender o direito à isen-
ção de IPTU é uma das res-
postas que nossa Câmara 
Municipal e a cidade podem 
oferecer aos afetados, como 
sinal de compromisso em 
atender nossa comunidade em 
momentos difíceis”, conclui 
Ricardo Bodinho.
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COTIDIANO

O presidente do Rotary 
Club de Barretos, Paulo 
Mazer, anunciou na última 
terça-feira (8) os nomes dos 
homenageados com o Diplo-
ma Reconhecimento Rotário. 
O anúncio foi feito na sede 
da instituição logo após a 
votação pelos associados. A 
solenidade está marcada para 
o dia 22 de fevereiro, às 20 
horas, na Câmara Municipal.

Iniciada em 2016, a diplo-
mação marca a data de funda-
ção do Rotary Internacional 
que, neste ano, completa 117 
anos. Na oportunidade, rotaria-
nos, ex-rotarianos e voluntários 
que contribuem em prol do pró-
ximo, atuando dentro do lema 

O Centro Dona Racibe 
Rezeck é uma opção gratuita 
de esporte e lazer para a po-
pulação barretense, contando 
com diversas atividades para 
espantar o sedentarismo.

Além das aulas de natação 
infantil (7 a 10 anos), juvenil 
(11 a 15 anos) e adulto (acima 
de 16 anos), também são ofe-
recidas aulas de hidroginástica 
(a partir dos 16 anos), zumba e 
futsal adulto. Devido à pande-
mia de Covid-19, o número de 
alunos por turma será limitado 
para que seja mantido o distan-
ciamento necessário.

O complexo esportivo está 
localizado na Avenida Agosti-
nho Pereira, s/n, no bairro Ze-
quinha Amêndola. Para se ins-
crever e ter acesso às aulas, é 
necessário levar duas fotos 3/4, 
certidão de nascimento ou RG 

“O bairro Leda Amêndola 
vai ganhar uma cara nova”. É o 
que afirmou a prefeita Paula Le-
mos no lançamento do programa 
“Tá Arrumado”, que unirá várias 
secretarias municipais para dar 
soluções específicas à região.

Após essa abertura, as se-
cretarias de Ordem Pública, 
Obras e Meio Ambiente, com 
o apoio do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto), 
iniciarão um trabalho intenso 
de limpeza de ruas, terrenos 
baldios e bocas de lobo, ope-

O Polo do Projeto Guri de 
Barretos está com inscrições 
abertas para diversos cursos 
de música: acordeon, coral 
juvenil, violino, viola, vio-
loncelo, contrabaixo, inicia-
ção musical, clarinete, flauta 
transversal, saxofone, trom-
pete, trombone, trompa, eu-
fônio, tuba, percussão, viola 
caipira e violão.

O Polo de Barretos funcio-
na nas segundas e quartas-fei-
ras, das 8 às 11 horas, e das 
13h30 às 17h30. O polo fica 
localizado no Cemart, na rua 
30, esquina com a avenida 5.

Para se inscrever é neces-

Rotary anuncia premiados 
na 6ª edição do Diploma 
Reconhecimento Rotário

“Dar de si, antes de pensar em 
si” receberão a homenagem.

Nesta edição a diploma-
ção foi reformulada, dando 
destaque às áreas de enfoque 
do Rotary.

OS HOMENAGEADOS
Companheira de clube: Márcia Sant’Ana Gonçalves Dutra
Companheiro do distrito: Brasilino Alves Garcia Neto
Past rotarian: José Antônio Malaman
Desenvolvimento Econômico: Jorge Chade Rezeck
Prevenção e tratamento de doenças: Thatyane Schiapati
Consolidação da paz: Maria Bernadete Meneghello
Saúde materno infantil: Aparecida Isabel Cassia Zanon Teixeira
Educação básica e alfabetização: Luciane Faria Sales de Mello
Líder político: Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Comunicadora: Sandra Moreno

De 16 a 18 de junho, feriadão de Corpus Christi, acontece 
a 11ª edição do concurso Mister Rodeio Brasil, no Barretos 
Park Hotel, hotel exclusivo do Parque do Peão de Barretos, 
onde acontece a maior Festa de Peão da América Latina. E 
quem vem em busca do título de o homem mais belo dos 
rodeios, mais uma vez, é Rômulo Kazimierz, atual prefeito de 
Piquete/SP. Romulo disputou o certame em 2013 e conquis-
tou o segundo lugar, com a diferença de um ponto. “Aceitei o 
convite da organização do concurso para disputar mais uma 
vez e vou dar o meu melhor para que agora, mais maduro, 
volte para casa com o principal título. Quero fazer parte da galeria dos primeiros colocados, quero ser o 11º 
Mister Rodeio Brasil!”, destaca Rômulo, o Mister Rodeio Piquete 2022. As inscrições continuam abertas e o re-
gulamento pode ser solicitado pelo WhatsApp: (17) 99150-8621, com o diretor do concurso, Milton Figueiredo.

Prefeito de Piquete confirma participação 
no concurso Mister Rodeio Brasil 2022

Há dois anos sem promo-
ver grandes eventos abertos 
ao público devido à pandemia 
de Covid-19, a Associação Os 
Independentes lidera, através 
de seu presidente Jerônimo 
Luiz Muzetti, uma campanha 
em prol do setor.

Com o lema “NÃO À HIPO-
CRISIA”, a iniciativa cobra das 

Centro Dona Racibe Rezeck oferece atividades 
esportivas gratuitas para crianças, jovens e adultos

Presidente da Festa do Peão de 
Barretos lidera campanha pela 
coerência no setor de eventos

Com o lema “NÃO À HIPOCRISIA”, a campanha cobra dos órgãos públicos e autoridades a equidade já que futebol, par-
ques temáticos, praias, clubes e shows estão recebendo público. Dirigente defende realização de Carnaval no Parque do Peão

autoridades e órgãos públicos a 
equidade com outros segmentos 
que estão em plena atividade. A 
proposta é realizar eventos com 
exigências de protocolos sanitá-
rios, calendário vacinal em dia e 
realizando testagem.

“A saúde e a segurança dos 
envolvidos precisam vir em pri-
meiro lugar. Por isso, é incontes-
tável a necessidade de seguir os 
protocolos. O setor de eventos 
tem total consciência disso. É 
necessário investir em testagem, 
controle total e exigências como 
o passaporte da vacina”, ressalta 
Jerônimo Muzetti.

O dirigente se apoia, princi-
palmente, no fato de as atrações 
turísticas brasileiras estarem a 
pleno vapor e terão no Carnaval 
um período de movimentação, 
com o ponto facultativo, geran-
do emprego e renda.

“As praias, os parques te-
máticos, parques aquáticos, 
resorts, clubes de campo, mu-
seus, ranchos, estarão todos 
ativos. Por que, então, os even-
tos controlados e seguindo os 
protocolos não podem funcio-
nar?”, questiona Jerominho.

Ele cita que Olímpia, cida-
de a 40 quilômetros de Barre-
tos, espera receber entre 50 e 
70 mil turistas no período do 
Carnaval, em seus tradicio-
nais parques aquáticos.

“As autoridades, e até par-
te da opinião pública, preci-
sam entender que milhares de 
brasileiros dependem do setor 
de eventos. Municípios ne-
cessitam de renda gerada pelo 
turismo de eventos, como é o 
caso de Barretos”, continua.

O setor de eventos gera-
va antes da pandemia de Co-
vid-19 mais de 2 milhões de 
empregos diretos e indiretos, 
de acordo com a ABRAPE 
(Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos).

Somente a Festa do Peão 
de Barretos, em apenas 11 dias, 
movimentou R$ 900 milhões 
na economia da região em 2019 
(último ano da realização pre-
sencial), de acordo com pesquisa 
realizada pela Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Paulo.

“No Parque do Peão, por 
exemplo, conseguimos realizar 
eventos com total controle de 

acesso – incluindo a determina-
ção do Governo do Estado de 
70% da ocupação - e requisitan-
do, exigindo e cumprindo todos 
os protocolos necessários, como 
apresentação de comprovante de 
vacinação e testagem”, afirma. 

CARNAVAL EM
 BARRETOS

A campanha defende, inclu-
sive, a realização do Bloquim, 
evento agendado para acontecer 
no Parque do Peão, em Barretos, 
durante o período de Carnaval 
(25 de fevereiro a 01 de março).

De acordo com o presidente 
da associação, que é parceira do 
evento, somente nesta festa devem 
ser gerados entre 1.500 e 1.800 
empregos diretos no período.

A associação é parceira na 
realização do Bloquim. “Temos 
total possibilidade de realizar 
um evento deste porte zelando 
pela saúde de todos os envolvi-
dos”, frisa Jerônimo Muzetti.

A realização do carnaval 
depende das determinações 
do município que, atualmente, 
restringe através de decreto a 
realização de eventos para no 
máximo 250 pessoas.

NATAÇÃO INFANTIL 
(7 a 10 anos)
Terça e quinta – às 17h20
HIDROGINÁSTICA 
(a partir de 16 anos)
Terça e quinta – às 18h10
NATAÇÃO JUVENIL 
(11 a 15 anos)

Quarta e sexta – às 17h20
NATAÇÃO ADULTO 
(acima de 16 anos)
Quarta e sexta – às 18h10
ZUMBA
Segunda, quarta e sexta –  18h10 às 19h.
FUTSAL ADULTO
Toda quarta - 19h às 21h

AULAS OFERECIDAS

e um comprovante de endereço.
A secretaria do local atende 

de segunda a sexta, das 8 às 12 
horas e das 12h30 às 16h30. 

Menores de 10 anos devem es-
tar acompanhados de um res-
ponsável. Mais informações 
pelo telefone 3612-2282.

Estão abertas as inscrições 
para o Projeto Guri de Barretos

CONFIRA OS HORÁRIOS
Escolinha Masculino e feminino

16h às 18h30
Idade: 10 a 16 anos
Segundas e sextas

Juvenil, sub-21 e adulto 
(masculino e feminino)

21h às 23h30
Idade: acima de 17 anos

Segundas e quartas
Sub-16 e Juvenil 

(masculino e feminino)
18h às 20h

Idade: 16 a 18 anos
Segundas e sextas

sário levar cópias dos seguin-
tes documentos: Certidão de 
Nascimento ou RG; compro-
vante de matrícula escolar ou 
declaração de frequência refe-
rente ao semestre vigente; RG 
do responsável; comprovante 
do endereço.

Mais informações pelo 
telefone (17) 99128-5016 ou 
pelo e-mail: polo.barretos@
gurionline.com.br.

A escolinha de handebol da 
Secretaria Municipal de Esportes 
de Barretos deu início aos treina-
mentos em 2022. Há treinos de 
crianças a partir de 10 anos, juve-
nil, sub-21 e adulto, tanto mascu-
lino quanto feminino.

Para participar, basta ir até o 
Ginásio Rochão no horário dos 
treinamentos. Mais informações 
pelo telefone (17) 3612-2865.

Escolinha de handebol dá início 
aos treinamentos em 2022

Prefeitura lança projeto piloto “Tá Arrumado”
Operação tapa-buraco e limpeza de vias e terrenos estão entre os serviços que integram a ação

ração tapa-buracos, pintura 
e conserto de guias, troca de 
lâmpadas, sinalização de rua, 
dedetização, entre outros. Vale 
lembrar que o trabalho depen-
derá das condições climáticas.

CUIDANDO 
DAS PESSOAS

“Nós queremos que o tra-
balho seja feito com qualidade 
para que, de fato, consigamos 
melhorar nossa cidade. Es-
tamos buscando pensar Bar-
retos a curto, médio e longo 
prazo, estabelecendo projetos 

e metas para que nossa cidade 
se desenvolva com responsa-
bilidade, planejamento e cui-
dando do nosso maior bem: as 
pessoas”, ressaltou a prefeita.

CIDADE MAIS LIMPA
Um destaque da ação será o 

recolhimento de materiais inser-
víveis. “Quero pedir aos morado-
res para que aproveitem a opor-
tunidade de colocar em frente de 
suas casas objetos e utensílios 
que pretendem descartar para 
que o caminhão da prefeitura 
possa recolher. É o momento de 

unirmos forças e levar mais qua-
lidade de vida para nossos barre-
tenses”, disse a prefeita, lembran-
do que essa ação é fundamental 
para evitar a dengue.

CRONOGRAMA 
DE SERVIÇOS

Durante esta semana as equi-
pes realizam um cronograma de 
serviços começando pela visto-
ria dos agentes do departamento 
de Controle de Vetores elimi-
nando focos e retirando mate-
riais inservíveis dos quintais.

Na sequência será realiza-
da a roçagem dos terrenos e 
limpeza das calçadas e guias, 
limpeza dos bueiros e varri-
ção das guias, operação tapa 
buracos e por último pintura 
das guias e vias públicas.

Após o término do projeto 
piloto no bairro Leda Amên-
dola, a prefeitura pode ex-
pandir a iniciativa para outros 
bairros da cidade.
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COTIDIANO

A Febraban informou, atra-
vés de seu site, que não have-
rá atendimento ao público nas 
agências bancárias em todo o 
Brasil entre os dias 28 de feve-
reiro e 1º de março, segunda e 
terça-feira de Carnaval.

Já no dia 02, quarta-feira de 
Cinzas, o atendimento ao público 
começa às 12 horas, com o en-
cerramento do expediente no ho-
rário normal de fechamento das 
agências. A abertura das unida-
des deve ser antecipada nos mu-
nicípios em que o expediente se 
encerra antes das 15 horas, para 
garantir o mínimo de três horas 
de atendimento aos clientes.

A população pode utilizar os 
canais eletrônicos e correspon-
dentes para o pagamento das 
contas. Além disso, os tributos 
que possuem código de bar-
ras podem ter o seu pagamento 
agendado nos caixas eletrônicos, 
no internet banking e pelo aten-
dimento telefônico do banco. Já 
os boletos bancários de clientes 
cadastrados como sacados eletrô-
nicos poderão ser pagos via DDA 
(Débito Direto Autorizado). 

As contas de consumo 
(água, energia, telefone etc.) e 
carnês que tiverem os dias 28/2 
e 01/3 como data de vencimen-
to poderão ser pagas sem acrés-
cimo na quarta-feira (02/3). 
Normalmente, os tributos já 
vêm com datas ajustadas ao ca-
lendário de feriados nacionais, 

estaduais e municipais. Caso 
isso não tenha ocorrido no do-
cumento de arrecadação, a su-
gestão é antecipar o pagamento.

A PANDEMIA 
NÃO ACABOU!

O Sindicato dos Bancários de 
Barretos e região reforça a neces-
sidade de que os clientes e o pú-
blico em geral evitem ao máximo 
o comparecimento presencial nas 
agências, utilizando os canais di-
gitais neste momento de pandemia 
como principal meio de acesso aos 
serviços, para evitar os riscos de 
transmissão do Covid-19.

“Seguimos monitorando 
as agências bancárias todos os 
dias, mas é preciso que a popu-
lação também faça a sua parte 
para que a situação não se agra-
ve ainda mais. Os bancos são 
locais de grande propagação do 
vírus. Tumultuar as agências fí-
sicas acaba por colocar em risco 
a saúde do próprio cliente, de 
outros clientes e bancários. As 
aglomerações no final do ano 
passado, por conta do Natal e 
Ano Novo, são apontadas como 
as principais causadoras do cres-
cimento dos números da pande-
mia, por isso, também reforça-
mos a todos que no Carnaval, 
assim como nos demais dias, as 
medidas de segurança sejam se-
guidas e respeitadas”, orienta o 
presidente do sindicato, Marcelo 
Martins. (Fonte: Seeb Barretos, 
com informações da Febraban).

Febraban informa horário de 
funcionamento dos bancos 

durante o feriado de Carnaval

TERRENO A VENDA NO JD. NOVA BARRETOS II

Tamanho do terreno 
7,50 x 20,00 totalizando 

150,00 m². Quitado e  
documentado.

VALOR R$ 55 MIL ESTUDANDO PROPOSTA E ACEITA FINANCIAMENTO!

Foi registrada nas últimas 
horas a queda de uma passa-
rela na Avenida Dom José de 
Matos Pereira, na ligação entre 
os bairros Christiano Carvalho 
e Barretos 2. Esse ponto da via 
está interditado desde o dia 6 
de janeiro, quando a forte chu-
va causou o desmoronamento 
da ponte e da própria avenida.

A Defesa Civil de Barretos 
interditou esse local exatamen-
te por oferecer risco às pessoas 
e a queda dessa passarela com-
prova a necessidade de os mo-
radores não transitarem pelo 
local em bicicletas, motos ou a 
pé. Por isso, a prefeitura refor-

Começaram na última 
quarta-feira, dia 9, as aulas 
presenciais para 12.690 alunos 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, da rede munici-
pal de ensino de Barretos.

O retorno ocorreu seguindo 
todas as recomendações sani-
tárias para evitar o contágio da 
Covid-19 como o uso obriga-
tório de máscaras e protocolo 
constante de higienização.

As aulas presenciais foram 
autorizadas por resolução da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e poderão ter presença 
de até 100% dos alunos.

Só poderão permanecer 
na modalidade remota alunos 
que pertencem ao grupo de 
risco para a Covid-19. Nes-
ses casos, um laudo médico 
deve ser apresentado com a 
justificativa. Os pais também 
devem garantir, por meio de 
declaração, a participação 
desses estudantes nas ativida-

17 99115-3484

A campanha Corrente de 
Amor, que tem o objetivo de 
angariar doações em prol do 
Hospital de Amor de Barretos, 
está em nova fase e promoverá 
mais um sorteio no dia 16 de 
fevereiro. O prêmio será um 
MacBook Air 13. “Nesta nova 
etapa da campanha os doado-
res possuem chances dobradas 
de concorrer a prêmios”, expli-
ca Larissa Mello, coordenado-
ra de campanhas do Hospital 
de Amor. “Isso porque, além 
da premiação referente ao 
mês, todos terão a chance de 
concorrer a um veículo 0 Km 
no mês de março”, reforça.

Nesta etapa, quem contri-

Prefeitura alerta para perigo na avenida de 
acesso entre o Barretos 2 e o Christiano Carvalho

ça o pedido para que essa inter-
dição seja respeitada, evitando 
qualquer tipo de acidente.

PROJETO DE 
RECONSTRUÇÃO

A Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento 
recebeu na semana passada o 
projeto de reconstrução da via e 
que inclui modificações na dre-
nagem da água da chuva. Foi 
feito um amplo estudo hídrico 
e da topologia dessa região da 
cidade para que seja executada 
uma obra duradoura.

Com o projeto pronto e a 
liberação de recursos finan-
ceiros anunciada pelo governo 

estadual, a prefeitura planeja 
contratar a construtora respon-

sável pela execução das obras 
o mais breve possível.

Mais de 12 mil alunos voltam às 
aulas presenciais em Barretos

Modalidade remota será permitida aos alunos pertencentes aos grupos de risco

des de ensino remoto.
RECEPÇÃO ANIMADA

No Cemei Sebastiana Ni-
cézio de Carvalho, no bairro 
Baroni, que tem cerca de 230 
crianças de 4 meses a 5 anos 
de idade matriculadas na edu-
cação infantil, o acolhimento 
dos alunos teve um toque a 
mais de diversão.

Além dos professores e 
profissionais da educação, 
a criançada contou com a 
presença dos personagens 
“Masha e o Urso” que recep-
cionaram, apresentaram uma 
peça teatral e dançaram com 
as crianças

Segundo a secretária mu-
nicipal de educação, Jéssica 
Maria dos Santos, o acolhi-
mento é uma importante eta-
pa para que as crianças se 
familiarizem com o ambiente 
escolar, por isso, desde o dia 
2 de fevereiro, durante o pla-
nejamento para o ano letivo, 

os profissionais da educação 
estavam em treinamento para 
o início das aulas.

Andreia Campos Galvão 
dos Santos e Amadeu Gonçal-
ves dos Santos, pais do aluno 
Felipe, de 3 anos, estão felizes 
com o retorno das aulas, pois 
o filho gosta muito da escola. 
Além disso, os pais destaca-
ram que a escola é muito boa 
e com pronto atendimento 
sempre que precisam.

“Ele está muito feliz em re-
tornar, pois ano passado ele só 
ficava meio período”, disse An-
dreia. Com toda a família imu-
nizada, ela aguarda a vez da va-
cinação da faixa etária do filho, 
para ficar totalmente tranquila.

A mãe Jéssica Iamashita 
de Oliveira estava um pouco 
apreensiva pelo primeiro dia 
da filha Alice, de 4 anos, mas 
se disse tranquila quanto aos 
protocolos de segurança ado-
tados pela escola. “A Alice 

cresceu na pandemia, então 
ela já tem o hábito de sempre 
lavar as mãos, usar álcool gel 
e máscara”, completou.

O pequeno Davi, de 3 anos, 
estava um pouco acanhado, 
pois segundo a mãe, Camila 
Fernanda de Carvalho, ele aca-
bou se acostumando a ficar em 
casa durante a pandemia. Ela, 
que já teve um afilhado estu-
dando na mesma escola, dis-
se que a confiança no Cemei 
é muito importante. “Eles são 
muito carinhosos e atenciosos 
com meu filho”, completou.

Outra mãe que estava 
tranquila em relação à esco-
la é Larissa Fernanda Souza 
Lima, que levou o filho João 
Lucas, de 4 meses, pela pri-
meira vez ao Cemei. “No meu 
caso a adaptação vai ser para 
mim”, disse.
MATERIAL DIDÁTICO 

E ACESSIBILIDADE
Os alunos já começaram 

este ano letivo recebendo o 
novo material didático Tri-
lhas, da editora FTD, que ofe-
rece conteúdo a partir dos 2 
anos de idade.

Para proporcionar melhor 
acessibilidade e segurança 
aos alunos, na Escola Muni-
cipal Anália Franco, na região 
central da cidade, foram ins-
taladas novas rampas e corri-
mões. Além disso, cada aluno 
recebeu um kit de prevenção 
contendo máscara, sabonete 
líquido e álcool em gel.

Próximo sorteio da Campanha 
Corrente de Amor será realizado no dia 16

buir com uma doação de R$ 
10 para a Corrente de Amor 
recebe dois números da sor-
te: um para concorrer ao Ma-
cBook Air 13 no dia 16 de 
fevereiro e outro para o sor-
teio final do New HB20, zero 
quilômetro, no dia 30 de mar-
ço. O período de participação 
para concorrer ao notebook 
vai até 15 de fevereiro.

Já as doações podem ser 
feitas por meio de diversos 
canais, on-line ou presenciais, 
como: Aplicativo Apcap do 
Bem, disponível no Google 
Play e na App Store, em que é 
possível doar com cartões de 
crédito e débito, boleto e PIX; 

e pelo Internet Bank da Caixa.
Presencialmente, as doa-

ções podem ser feitas nas Ca-
sas Lotéricas, Correspondentes 
CAIXA Aqui e nos terminais 
de autoatendimento das agên-
cias da CAIXA, por meio do 
código do Hospital de Amor 
(91211804); Agências dos 
Correios de todo o país (com 
os atendentes); Lojas da Rede 
Savegnago de Supermercados.
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COLINA

COLÔMBIA

JABORANDI

Colina conseguiu importan-
tes conquistas para a área rural 
no último dia 4. O prefeito Dieb 
e os secretários Renê Sasaki 
de Souza (Indústria, Comér-
cio e Agricultura), João Dias 
da Silva Filho (Transportes) e 
o vereador Evonei Fernandes 
participaram  da solenidade do 
governo paulista de entrega de 
investimentos para a região.

Durante o evento, realizado 
em Rio Preto, o prefeito rece-
beu do vice-governador, Ro-
drigo Garcia, e do secretário 
Itamar Borges (Agricultura) 
uma viatura do programa “Se-
gurança no Campo – Agro SP 
+ Seguro” e  o mapa de geolo-
calização de todas as proprie-
dades rurais do município.

SEGURANÇA 
NO CAMPO

Colina foi contemplada 
com uma caminhonete S10 
LS, mecânica 4×4, 2.8L, tur-
bo diesel, modelo 2022, cabi-
ne dupla, equipada com guin-
cho, reboque, quebra mato e 
rádio comunicador, que será 
utilizada na ronda rural.

“É mais qualidade de vida 
e mais segurança para a área 
rural de nossa cidade”, enfati-
zou o secretário Renê. Caberá 
ao município a estruturação 
do esquema de segurança nas 
áreas rurais.

ROTAS RURAIS
O prefeito recebeu tam-

bém o mapa de geolocaliza-
ção de todas as propriedades 
rurais do município, através 
do Programa “Rotas Rurais”, 
uma iniciativa do governo do 
Estado, conforme convênio 
assinado no ano passado.

Trata-se de um aplicativo 

O primeiro caso de dengue, 
confirmado na última semana, 
aliado a mais 10 notificações (6 
descartadas e 4 aguardando re-
sultado de exame) têm preocu-
pado as autoridades sanitárias.

Pedro Vieira, encarregado 
do Departamento de Controle 
de Endemias (DECEN), mos-
trou preocupação com as con-
taminações e o período chuvoso 
que deve se estender até março.

“A equipe pretende realizar 
um novo arrastão na próxima 
semana se a chuva permitir. A in-
tenção é eliminar a maior quan-
tidade possível de criadouros do 
Aedes aegypti. Se não houver 
chuvas fortes o arrastão será 
realizado com apoio da Secre-
taria de Saúde e Departamento 
de Obras/Serviços Urbanos”, 

A Superintendência Mu-
nicipal de Esportes divulgou 
nesta semana, o “Cronogra-
ma Esportivo – Aniversário 
de Colômbia 2022”, que será 
realizado no Ginásio Polies-
portivo Ganjão e no Estádio 
Municipal Wataro Maibashi.

O cronograma em comemo-
ração ao aniversário da cidade 
apresentou modalidades como: 
tênis de mesa, basquete, volei-

bol masculino, futebol, truco, 
futsal masculino, futsal femini-
no, futsal kids e a malha.

“Como todos os anos faze-
mos algo relacionado ao ani-
versário da Colômbia para o 
esporte homenagear a cidade 
de alguma forma, nada me-
lhor em um momento como 
esse que estamos vivendo, do 
que elevar a importância do 
nosso esporte. Diversos cui-

dados foram impostos pelo 
prefeito Tuta e com extremo 
apoio meu. Temos consciên-
cia e cuidado com os nossos 
jovens, por isso, mais do que 
dobramos os cuidados com a 
prevenção ao covid-19 e acre-
ditamos que podemos praticar 
esporte com consciência”, 
comentou o superintendente 
de Esporte, Carlos Eduardo 
(Duroke).

Departamento de Endemias 
intensifica ações de combate à dengue

destacou Vieira, que também 
disse que as equipes de campo, 
compostas pelos agentes, estão 
enfrentando dificuldades para ter 
acesso a alguns imóveis devido à 
resistência dos moradores.

“O trabalho de preven-
ção e monitoramento, cons-
cientização e eliminação de 
criadouros, exercido pelos 
agentes, é fundamental no 

combate à dengue e para que 
o município não tenha novas 
epidemias”, alertou Pedro que 
pede a colaboração da popula-
ção neste sentido.

O novo arrastão, previsto de 
14 a 18 deste mês, será realiza-
do nos moldes de novembro. 
Estas e outras ações estão na 
programação do DECEN para 
conter o avanço da dengue.

Esporte divulga cronograma de 
atividades esportivas em comemoração 

ao aniversário da cidade

Colina comemora 
conquistas na área rural

O município recebe viatura do Programa “Segurança no 
Campo” e o mapeamento de propriedades pelo “Rotas Rurais”

Município ganha viatura do programa “Agro SP + Seguro”. 
No destaque Dieb junto ao vice-governador 
Rodrigo Garcia durante evento em Rio Preto

Secretário de Agricultura Itamar faz entrega do “Rotas Rurais” 
ao prefeito Dieb na presença do secretário Renê e do secretário 

executivo da Agricultura, Francisco Matturro
inédito na América Latina de-
senvolvido por meio de parce-
ria entre a Secretaria de Agri-
cultura do Estado e o Google. O 
sistema funciona mesmo onde 
não existe um endereço estrutu-
rado com rua e número, graças 
à tecnologia Plus Codes, criada 
pelo Google. Agora o produtor 
rural passa a ter um endereço 
digital individualizado.

O mapa físico impresso e 
as respectivas informações di-
gitais abrangem 149 km de es-
tradas rurais com mapeamento 
de 325 propriedades rurais.

Dieb agradeceu o governa-
dor Doria, o vice Rodrigo Garcia 

e os secretários Marco Vinholi 
(Desenvolvimento Regional) 
e Itamar Borges (Agricultura) 
pelas iniciativas que melhoram 
a condição de vida na área rural.  

“São programas que vêm 
de encontro com as ações da 
administração em benefício do 
agronegócio, setor propulsor da 
nossa economia. Mantemos um 
calendário durante todo o ano 
de preservação e recuperação 
das estradas rurais e, agora, com 
a viatura e o mapeamento das 
propriedades, estamos levando 
mais segurança ao campo, bem 
como acesso e inclusão produti-
va e comercial”, ressaltou Dieb.




