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A CRISE ÉTICA QUE CONDENA O BRASIL - “O ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro Samuel Hanan, com especialização 
nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, além de empresário, expõe neste artigo sua visão sobre o futuro 
do Brasil com relação à fome, desemprego, crise financeira e outros temas. Para reflexão. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

A Câmara Municipal de Bar-
retos realiza nesta sexta-feira 
(10), a sessão solene para a en-
trega do Diploma “Atirador Des-
taque do Ano” 2021 ao jovem 
Matheus de Souza Claudino. A 
sessão tem início às 19 horas. 
Criado em 2006, o diploma tem 
como objetivo homenagear 
anualmente um dos integran-
tes do Tiro de Guerra de Barre-
tos que tenha se destacado em  
critérios como lealdade, respon-
sabilidade, reconhecimento da 
importância do Serviço Militar, 
instruções militares, treinamen-
tos físicos, entre outros. A esco-
lha do homenageado é feita no 
mês de outubro pelo Chefe de 
Instrução do Tiro de Guerra, que 
coordena e orienta os jovens 
atiradores durante todo o ano. 
Com a liberação de 100% de 
público no prédio da Câmara, 
toda a população está convida-
da a prestigiar a homenagem 
de forma presencial. A soleni-
dade também terá transmissão 
ao vivo pela TV Câmara no canal 
31.3, Facebook e Youtube, além 
de um resumo no Instagram.

Câmara 
homenageia 

jovem do Tiro 
de Guerra

Prefeita Paula Lemos convida população 
para prestigiar a 52ª Expo Barretos

A última segunda-feira, dia 6, foi especial para o comércio 
de Barretos, com a chegada do Papai Noel para alegrar a crian-
çada. O Bom Velhinho foi recebido pela prefeita Paula Lemos 
e ficará até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, em sua 
casa, erguida e decorada no calçadão da rua 20, esquina com a 
avenida 21. Paula Lemos destacou que ao lado da Casa do Bom 
Velhinho está o Presépio com o nascimento do Menino Jesus. 
“O Papai Noel traz esperança, mas a vida e o amor ao próximo 
estão ali ao lado. É um momento de refletirmos e agradecer-
mos por estarmos vivos, de rezarmos por quem perdeu seus 
entes queridos para esse vírus. Eu peço a Deus para que faça 
nosso coração semelhante ao dele. Coração manso e humilde 
e, assim, com muito trabalho e fé, vamos trazer novos tempos 
para nossa cidade”, afirmou. Nos próximos sábados (11 e 18) e 
domingos (12 e 19), o comércio funcionará das 9 às 18 horas. 
Neste domingo (12), às 20 horas, será realizado Concerto com 
Orquestra Sinfônica de Barretos e participação do Tenor Luis 
Polastrini, na Catedral do Divino Espírito Santo. Página 6

Presidente de Associação Contra o 
Câncer recebe homenagem na Câmara
Rodrigo Alves Carvelo perdeu um filho de 7 anos vítima de câncer e desde então 
ajuda a manter Casa de Apoio para pacientes do Hospital de Amor em Barretos

A Câmara Municipal de 
Barretos entregou na manhã 
desta quinta-feira (9), o títu-
lo de Cidadão Honorário de 
Barretos ao sindicalista e pre-
sidente da ACCC (Associação 
de Catalão Contra o Câncer), 
Rodrigo Alves Carvelo.

A homenagem foi propos-
ta pelo vereador Luiz Carlos 
Anastácio – Paçoca (Solida-
riedade), e aprovada por una-
nimidade. A entrega do título 
aconteceu no Plenário da Câ-
mara durante o Ato Solene.

Fundo Social distribui mil 
cestas básicas e frangos 

para famílias cadastradas

Em 2016, Rodrigo Alves 
Carvelo perdeu um filho de 7 
anos, vítima de câncer. Decidiu 
fundar a ACCC – Associação 
de Catalão Contra o Câncer. 
A entidade é responsável por 
manter uma Casa de Apoio 
para pacientes do Hospital de 
Amor em Barretos, que atende 
mensalmente 500 pessoas vin-
das de Catalão e cidades vizi-
nhas, oferecendo acolhimento, 
café da manhã, almoço e jantar.

Participaram da homena-
gem o presidente da Câmara, 
Paulo Correa, o 1º Secretário, 
Ricardo Bodinho e os verea-
dores Paçoca Juninho Bandei-

ra e Prof. Raphael Silvério.
Também estiveram presen-

tes a esposa do homenageado, 
Deysiane; os assessores Paulo 
Henrique e Cesar Marcolino; o 
suplente de vereador, Josias Isi-
doro Dias Neto; o presidente do 
Sindicato da Construção Civil 
de Barretos e região, Dediê Co-
cada; o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Barretos 
e região, Reginaldo Passarel-
li, além dos representantes do 
Sindicato da Alimentação de 
Barretos e região, Pedro Paulo 
(Diretor), Sérgio Roberto Lam-
bert (Secretário Geral) e Gilson 
Pedro Guimarães (Tesoureiro).

O Fundo Social de 
Solidariedade de Barre-
tos realizou nesta quin-
ta-feira, nas dependên-
cias do North Shopping,  
a distribuição de cestas 
básicas e frangos. Essa 
ação tem como objetivo 
proporcionar um Natal 
acolhedor para mil fa-
mílias cadastradas pelo 
órgão. As famílias e 
crianças foram recebi-
das com toda magia do 
ambiente de Natal do 
shopping. Para garantir 
o seu kit de Natal as fa-
mílias retiraram antecipadamente um “vale cesta” na sede do FSS.

Quermesse em Alberto Moreira 
inaugura imagem de São 

Sebastião e realiza concurso Miss 
& Mister Rodeio Barretos 2022
Durante a quermes-

se também será feita a 
inauguração da imagem 
de São Sebastião, pa-
droeiro da comunidade 
católica de Alberto Mo-
reira, na praça da ca-
pela. A beleza sertaneja 
também vai estar em 
evidência, quando serão 
eleitos a Miss e o Mister Rodeio Barretos 2022. O evento acontece neste 
sábado, dia 11, a partir das 20 horas, com a apresentação de Paulinho 1001 
e Valéria Morelato e participação da Dj Nenenzinha. Página 5

Governador do Rotary visita 
Barretos e destaca investimento de 

empresa em responsabilidade social

O governador do Distrito 
4480 do Rotary International, 
Aldecir Clayton Ligeiro, este-
ve em Barretos para cumprir 
agenda de visita oficial. Na últi-
ma terça-feira (7), ele visitou o 
Rotary Club de Barretos e par-
ticipou de festiva com compa-
nheiros, entre outras atividades.

“É com muita alegria e 
satisfação que visitamos Bar-
retos”, destacou Ligeiro. “A 
pandemia tem nos impedido 
de realizarmos muitos eventos, 
por isso, poder cumprir essa 
agenda de visitas oficiais é algo 
muito importante e prazeroso”, 
citou o governador rotariano.

Sobre o período em Barre-
tos, ele declarou que se sentiu 
acolhido e prestigiado em ver 

todo o trabalho desenvolvido.
O governador comentou 

que a gestão 2021/2022 do clu-
be de Barretos está caminhando 
a bons passos na área da Funda-
ção Rotária, com a conquista de 
Empresa Cidadã, tendo o apoio 
da empresa Allplant.

“Não podemos ficar ador-
mecidos neste quesito. Sabemos 
buscar parceiros e empresas que 
estão ávidos para investir na 
responsabilidade social e aju-
dar nossas comunidades”, des-
tacou. “Quando conquistamos 
uma Empresa Cidadã nós não 
vendemos nada. Eles é que es-
tão investindo no social e cabe 
a cada rotariano saber explicar o 
que isto significa para a humani-
dade”, afirmou Aldecir Ligeiro.

Vacinação contra a 
Covid-19 continua 

nos postinhos e 
no shopping

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, mantém a vacinação con-
tra o Covi-19 durante essa sema-
na em vários pontos espalhados 
pela cidade. Até esta sexta-feira 
(10), todas as Unidades Básicas 
de Saúde fazem a aplicação dos 
imunizantes das 8 às 13 horas. 
Já o ponto de vacinação do North 
Shopping Barretos aplica das 15 
às 21 horas até o próximo domin-
go (12). A promoção “Vacina no 
braço, ingresso na mão” continua 
também até domingo. Adoles-
centes que se vacinarem exclusi-
vamente no ponto de vacinação 
no North Shopping Barretos vão 
receber um ingresso para uma 
sessão do Centerplex Cinemas. A 
prefeitura informou ainda que se-
guiu a recomendação do Governo 
do Estado de São Paulo e redu-
ziu de 5 para 4 meses o intervalo 
para o recebimento da dose de 
reforço (3ª dose) da vacina contra 
a Covid-19. Dessa forma, quem 
recebeu a segunda dose do imu-
nizante há 4 meses ou mais pode 
se dirigir a um ponto de vacinação 
para esse reforço, importante para 
evitar casos graves da doença.
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Opinião

Verônica Suênia
Missionária da comunidade 

Canção Nova e jornalista

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

HORA DA UNIÃO
“Pior que tá, fica!” disse Car-

lão do Basquete (PSD) em en-
trevista na Rádio Independen-
te. O vereador justificou que 
não apoiou a eleição de Paula 
Lemos (DEM), mas agora é da 
base da prefeita e da cidade. “A 
eleição acabou e agora a gente 
tem que se unir”, afirmou.

UMA NOVA PREVIDÊNCIA
A Prefeitura de Barretos 

celebrou contrato com a Prev-
com que utiliza a modalidade 
de Contribuição Definida (CD): 
todos os meses o servidor in-
veste um valor pré-determina-
do numa conta individual. Ao 
se aposentar, recebe o mon-
tante acumulado em parcelas 
mensais. Será o fim da previ-
dência municipal?

VALE GÁS
O Governo de São Paulo 

informou que em Barretos há 
669 famílias beneficiárias do 
programa Vale Gás, enquanto 
a região toda concentra 5.246 
beneficiários.

LÍDER EM MORTE
Estudo da Fundação Seade 

mostra que a taxa de mortali-
dade da população de 60 anos 
e mais registrou acréscimo ex-
pressivo no Estado de São Pau-
lo durante a pandemia, pas-
sando de 33,5 por mil em 2019 
para 37,1 por mil em 2020. A 
região de Barretos está entre 
os líderes de mortalidade com 
39,6 por mil.

RODOVIA DA MORTE
A população tem até 10 

de janeiro para manifestar no 
aperfeiçoamento do projeto 
de concessão das rodovias. O 
trecho da Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima entre Barretos e Co-
lômbia tem trânsito pesado e é 
palco de acidentes e mortes, e 
a sugestão é a duplicação.

TURISMO DA PESCA
Prefeita Mireli Martins 

(PSDB) busca a classificação de 
Município de Interesse Turísti-

PAINEL 
co para Orindiúva. Com pouco 
mais de 7 mil habitantes, a cida-
de é banhada pelo Rio Grande e 
famosa pelo turismo pesqueiro. 
Tem duas empresas multinacio-
nais: Bunge e Corbion que ge-
ram muitas riquezas.

SERÁ QUE VAI?
Quando o vice-governador 

Rodrigo Garcia (PSDB) era de-
putado estadual e foi o mais 
jovem presidente da história 
do parlamento, dizia que um 
dia seria governador. Em 2022 
sabemos se vira ou não.

VAI BOMBAR
Entre as candidaturas que po-

dem bombar de votos na eleição 
de 2022 para a Câmara Federal 
está o ex-desembargador e pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, Ivan Sartori. Atual-
mente ele está filiado no PSD.

NA VIGILÂNCIA
O Sindicato dos Vigilantes 

está convocando os associa-
dos para assembleia dia 17 de 
janeiro, às 17 horas, para altera-
ção do estatuto. A reunião será 
na sua sede na área central da 
cidade, conforme publicação 
do Diário Oficial da União.

PERGUNTA CHATINHA
Se o Estádio Antônio Go-

mes Martins foi concedido ao 
Barretos Esporte Clube, é legal 
que a prefeitura invista R$ 160 
mil em reformas?

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.

A crise ética que condena o Brasil
O ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro Samuel Hanan, com especialização nas áreas de macroe-
conomia, administração de empresas e finanças, além de empresário, expõe neste artigo sua visão sobre o 
futuro do Brasil com relação à fome, desemprego, crise financeira e outros temas. Para reflexão. Segue.
Circula nas redes sociais um 

post com um pensamento de 
Ayn Rand, filósofa norte-ame-
ricana de origem judaico-russa, 
falecida em 1982, que merece 
reflexão: “Quando você perce-
ber que, para produzir, precisa 
obter a autorização de quem 
não produz nada; ao compro-
var que o dinheiro flui para 
quem negocia não com bens, 
mas com favores; quando per-
ceber que muitos ficam ricos 
pelo suborno e por influência, 
mais que pelo trabalho, e que 
as leis não nos protegem deles, 
mas, pelo contrário, são eles 
que estão protegidos de você; 
ao perceber que a corrupção é 
recompensada, e a honestidade 
se converte em autossacrifício; 
então poderá afirmar, sem te-
mor de errar, que sua sociedade 
está condenada”.

O texto não é novo, mas 
permanece atual, e embora 
concebido como de caráter 
universal, parece ter sido es-
crito especificamente como 
uma alerta a nós, brasileiros.

Não é exagero, porque 
aqueles que desejam produzir, 

gerar emprego e renda, mo-
vimentar a economia, enfim, 
dependem de autorização de 
quem nada produz além de 
regras. São os burocratas e as 
autoridades, verdadeiras ou 
auto intituladas como tais.

O dinheiro que deveria fluir 
para quem produz e negocia 
com bens circula fácil e farto 
nas mãos de lobistas e de au-
toridades corruptas. Brota na 
advocacia administrativa, no 
superfaturamento de obras pú-
blicas, no vazamento de infor-
mações privilegiadas, no trá-
fico de influência. Propicia a 
riqueza que não é gerada pelo 
trabalho honesto, mas pela 
corrupção quase institucionali-
zada em um mundo de comis-
sões, subornos e rachadinhas.

Igualmente preocupante é 
constatar que a lei não protege 
os cidadãos dos autores des-
ses malfeitos, mas sim àque-
les, por meio de mecanismos 
como o foro privilegiado que 
beneficia 55.000 autorida-
des, aposentadorias precoces, 
benefícios vitalícios, impos-
sibilidade de prisão mesmo 

após condenação em segunda 
instância, prescrição e conse-
quente impunidade.

Em total oposição aos prin-
cípios éticos e morais que de-
vem reger as sociedades civi-
lizadas, no Brasil a prática da 
corrupção, em vez de combati-
da com rigor, é recompensada, 
tendo se banalizado a ponto de 
ser vista como meio de vida.

Antes mesmo de Ayn 
Rand, Ruy Barbosa já ante-
cipava o momento em que o 
brasileiro sentiria vergonha de 
ser honesto. O grande jurista 
baiano nem poderia imaginar 
que a “Lei de Gerson” insti-
tuiu ser mais importante levar 
vantagem em tudo a vencer 
pelo esforço, pela dedicação 
ao estudo, pelo trabalho, pelo 
aprimoramento do talento, 
sem atropelar os princípios 
éticos e os valores morais.

Nossa imagem de pessoas 
de fácil relacionamento – pro-
duto-exportação – esconde 
nossa tendência de preferir a 
esperteza, de enxergar virtu-
des na malandragem, de des-
prezar o mérito e optar pelo 

caminho mais fácil.
Caminhamos rapidamente 

rumo à situação de uma so-
ciedade condenada. Vivemos 
– sem termos a coragem e a 
humildade de admitir – uma 
crise política, ética e moral, 
da qual resulta a absoluta falta 
de compromisso com a coleti-
vidade e com o país.

É o Brasil de 2021, não 
uma nação imaginada pela 
filósofa norte-americana na 
metade do século passado.

A 12ª economia do mundo 
possui um enorme contingente 
de cidadãos que não terá nada 
para comer nas próximas 24 ho-
ras.  Somos um país de imensas 
riquezas com quase 28 milhões 
de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza. São brasileiros 
sem nada, nem perspectiva.

A crise econômica que nos 
aflige não é causa, mas efeito 
da crise moral vivida no País 
e que precisa ser enfrenta-
da com efetividade. Somente 
uma grande mobilização da 
sociedade brasileira será capaz 
de mudar esse quadro. Que te-
nhamos coragem e pressa!.

Enfim, a pandemia acabou?
Depois de quase dois anos 

de isolamento, distanciamen-
to, uso de máscara e álcool em 
gel, eventos cancelados, so-
nhos adiados, medos, perdas e 
tantas situações com as quais 
a pandemia nos fez aprender 
e enfrentar, muita gente ficou 
animada acreditando que ago-
ra é hora de voltar ao normal, 
e que esse Natal seria de gran-
des confraternizações.

De fato, a chegada da vaci-
na é, sem dúvida, um dos mo-
tivos que nos apontam para 
um retorno à normalidade, 
trouxe mais esperança e con-
fiança, embora existam algu-
mas pessoas ainda resistentes 
à imunização. 

Quantos de nós perdemos 
familiares, amigos, conheci-
dos, quantas vítimas repenti-
nas que nunca imaginariam 
que sua vida chegaria ao fim 
por causa do coronavírus. 
Quantos filhos ficaram órfãos, 
quantos pais perderam filhos 
no auge da juventude. São do-
res que não podem ser esque-
cidas ou ignoradas. 

E quantos passaram por 
maus bocados até superarem 
a doença? Quantos relaciona-
mentos abalados ou fortalecidos 
devido à intensidade da convi-
vência; crianças que precisaram 
aprender tudo em casa, inclusive 
estudar à distância, brincar sozi-
nhas e viver longe de realidades 
que eram tão comuns.

Os adultos que se supera-
ram, conciliando muitas ta-
refas domésticas com as res-
ponsabilidades profissionais, 
que deixaram de ser trabalhos 

externos. Não foi fácil lidar 
com esse período tão longo e 
tão tenso, que ninguém ima-
ginava viver. Quantos hábitos 
novos descobrimos!!!

Nesse período, também 
podemos observar o quanto 
aumentou a busca de espiritua-
lidade, a fé foi despertada em 
muitos corações e se fez mais 
presente e necessária. Muitas 
pessoas foram curadas e depois 
de fortes experiências de oração, 
vimos verdadeiros milagres. 

E depois dessa fase mais 
rígida da pandemia, algumas 
coisas já foram sendo retoma-
das: os passeios, a rotina esco-
lar e de trabalho, sem deixar 
de tomar cuidados e respei-
tando as regras sanitárias.

Agora, frente às festas na-
talinas, às confraternizações e 
à expectativa do fim de ano, 
há quem esteja mais receoso, 
optando por comemorações 

com mais prudência, como 
pequenos encontros familia-
res, mas há outros mais ousa-
dos que querem festas maio-
res, porque os números de 
contaminados e internações 
vêm diminuindo. 

Mas o que não se esperava 
era uma nova variante, pratica-
mente um mês antes do final 
do ano. Europa e África do 
Sul identificaram os primeiros 
casos da doença com a cepa 
Ômicron, que já chegou ao 
Brasil e em mais de 45 países.

E o mundo começa a re-
cuar de novo. Em muitos 
lugares obrigatoriedades fo-
ram retomadas, até em países 
como Portugal, com a popula-
ção quase toda vacinada. 

Para quem achava que a 
pandemia já tinha acabado ou 
estava no fim, vale uma refle-
xão e mais atenção.

As reuniões familiares, en-

contros de amigos, confraterni-
zações de trabalho e festas maio-
res já estão sendo repensadas.

Cada um vai avaliando o 
risco que compensa correr de-
pois de um cenário tão duro 
como o que vivemos e desse 
novo tempo que se espera e, 
com esperança, se aproxima!
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“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.” (José Saramago)

Momento fofura! Otávio Willian Calixto Venâncio, completou 05 
meses no último dia (05), e claro que os pais Eduardo e Caroline 

aproveitaram para registrar vários clicks que vão para o álbum de 
família. E a foto deste sorrisão veio direto para a Coluna Interligado. 

Lindo demais! (foto: Camila Siqueira)

Parabéns para Luciane Almeida que completou mais um ano 
de vida na terça-feira (07). A Secretária Executiva da Vale TV, recebeu 
muitos cumprimentos de amigos, familiares e todo o carinho da filha 

Íris (foto) e do caçula Billy, filho de 04 patas. Felicidades Lu!
João Paulo, de 10 anos, se encantou com a 

árvore de Natal da Catedral do Divino Espírito 
Santo. O jovem estudante não hesitou em pe-
dir uma foto ao lado da árvore, que foi clicada 

pela mãe Luciana Lopes, Gestora do Aeroporto 
de Barretos. Muito bom!

A bela Julia Helena, filha de Luciano Luiz e Débora Alves, 
completou seus 17 anos na última quarta-feira (08). A jovem 

começa deixar a adolescência para se tornar uma grande mu-
lher, responsável e engajada em seu futuro. Felicidades Julia!No domingo (12), a comemoração será para Deividy Wender, 

que apaga as velinhas do bolo de aniversário. O modelo, é 
filho de Marco Antônio e Edna, pratica exercícios e coleciona 
vários títulos de concursos de beleza. Ele passa o niver rece-
bendo milhares de cumprimentos e todo o carinho da namo-

rada Ruthy Santos. Felicidades! (foto: arquivo pessoal)

Gabriel Garcia completou mais um ano de vida ontem, 
quinta-feira (09). A comemoração foi ao lado dos 

pais Arthur e Silvana, e do irmão Matheus. 
Parabéns e muitas realizações pra você Gabriel!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

SER VEREADOR É MUITO DIFÍCIL
Ser vereador é muito difícil porque você tem que tomar 

decisões, olhar o lado da população e não se vender, disse o 
edil Nestor Leonel (DEM) na primeira sessão ordinária de 
dezembro do legislativo barretense.

NÃO DAVAM BOLA PARA O DISCURSO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) reclamou na tribuna 

da Câmara que colegas conversavam e não prestavam aten-
ção enquanto ele discursava.

DUPLA DINÂMICA DA ADMINISTRAÇÃO
Graça e Paula Lemos (DEM) formam uma dupla dinâmi-

ca na atual administração do município, segundo o vereador 
Ângelo Tegami (PV). Ele também não esqueceu dos super-
-heróis no governo local.

VAGAS NAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) deseja saber da 

prefeita Paula Lemos (DEM) se está faltando vagas nas es-
colas de educação infantil.

RECUPERAR O ASFALTO NOS BAIRROS
Recapeamento asfáltico nos bairros Jardim Soares e Go-

mes foi solicitado pelo vereador Chafei Neto (MDB).

RENDIMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL) deseja saber 

quanto foi arrecadado pela administração municipal com a 
aplicação de multas de trânsito em 2020 e 2021.

INFORMAR PELAS REDES SOCIAIS
A publicação em redes sociais da prefeitura quando houver 

interdição de trânsito por causa de obras e outros serviços foi 
pedido pelo vereador Nestor Leonel (DEM). Ele argumenta 
que a medida é para evitar congestionamento nas imediações.

ÁRVORES EM VOLTA DAS ACADEMIAS
O vereador Juninho Bandeira (PL) sugeriu para a prefei-

tura arborização em torno de todas as academias de ar livre 
no município.

SALVA-VIDAS NAS PISCINAS PÚBLICAS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) indagou a prefeitura sobre 

a existência de salva-vidas nas piscinas públicas de Barretos.

EM TEMPOS DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO...
... a bufunfa desaparece ligeirinha.

Por meio de um projeto 
de lei, a prefeita Paula Lemos 
propõe a criação do Programa 
Bem Cuidar, que oferecerá 
auxílio financeiro para crian-
ças, adolescentes e pais em 
situação de vulnerabilidade, 
como forma de prevenir o tra-
balho infantil em Barretos.

A proposta foi enviada à 
Câmara para ser votada em 
regime de urgência. A inten-
ção é que esse auxílio come-
ce a vigorar já no início de 
2022, por isso, é fundamental 
a aprovação ainda este ano.

Para Paula Lemos, Barretos 
não pode permitir o trabalho in-
fantil ou trabalho irregular de 
adolescentes, por isso, esse pro-
jeto é tão importante. “Barretos 
nunca teve um projeto de fato 
para erradicação do trabalho in-
fantil oferecendo uma bolsa. É 
um compromisso com nossas 
crianças, nossos adolescentes e 
o bem cuidar das pessoas”, co-

Em 2021, a Câmara já de-
volveu R$ 4,4 milhões à pre-
feitura. O valor, que poderá ser 
ainda maior até 31 de dezem-
bro, é referente às economias 
que o Legislativo fez no decor-
rer do ano. O dinheiro poderá 
ser utilizado para melhorias 
em diversas áreas da cidade.

Em cumprimento à Cons-
tituição Federal, os valores 
que a Câmara recebe da pre-
feitura por meio dos “duodé-
cimos” (repasses mensais até 
o dia 20) e que não forem uti-
lizados no decorrer do exercí-
cio, precisam ser devolvidos 
aos cofres do município até o 
último dia útil do ano.

Porém, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo tem re-
comendado às Câmaras Munici-
pais que essas devoluções sejam 

feitas periodicamente à prefeitu-
ra, e não apenas no final do ano. 

Atendendo às recomenda-
ções do TC, a atual Mesa Dire-
tora da Câmara, com apoio de 
todos os vereadores, fez 7(sete) 
devoluções no decorrer do ano, 
somando R$ 4,4 milhões. É o 
maior valor devolvido ao muni-
cípio em toda a história do Po-
der Legislativo. Veja histórico:

MARÇO: R$ 700 mil de-
volvidos pela Câmara foram 
utilizados pela Prefeitura para 
abertura e manutenção de 10 
leitos hospitalares na UPA , 
sendo 5 (cinco) leitos para su-
porte ventilatório e 5 (cinco) 
para leitos de enfermaria.

MAIO: R$ 320 mil devol-
vidos foram utilizados pela 
Prefeitura para abrir 10 leitos 
de UTI-Covid na Santa Casa 

para moradores de Barretos.
JUNHO e JULHO: No 

momento mais crítico da pan-
demia, a Câmara devolveu 
mais R$ 700 mil, que ajuda-
ram o Município a manter os 
leitos de UTI abertos.

SETEMBRO: Devolução 
de R$ 1,2 milhão, que a Pre-
feitura pode utilizar em diver-
sas áreas da cidade.

OUTUBRO: Devolução 
de mais R$ 420 mil, que a 
Prefeitura pode utilizar em di-
versas áreas da cidade.

DEZEMBRO: No último 
dia 3 a Câmara anunciou a de-
volução de mais R$ 1,1 mi-
lhão, que a prefeitura também 
poderá utilizar em diversas 
áreas da cidade. 

ORÇAMENTO 
MENOR EM 2022

Para 2022, a Mesa Dire-
tora reduziu o valor do Orça-
mento em R$ 1,9 milhão. O 
valor indica que o município 
terá gasto menor com o Poder 
Legislativo no ano que vem.

O orçamento da Câmara 
previsto para 2022 seria de R$ 
17.948.000,00. Porém, após uma 
diminuição dos investimentos 
em infraestrutura, congelamento 
de salários por conta da pande-
mia e digitalização de processos 
legislativos, o valor será reduzido 
para R$ 16 milhões.

Os vereadores destacaram 
que é a primeira vez que o or-
çamento do Poder Legislativo 
é reduzido de um ano para o 
outro. O objetivo é auxiliar a 
gestão municipal com recur-
sos que  poderão ser investi-
dos em diversos setores.

A prefeita Paula Lemos divulgou na última terça-feira, dia 7, 
que o Estádio Antônio Gomes Martins, o Estádio Fortaleza, ga-
nhará melhorias nos próximos meses. Está em andamento o 
processo licitatório para contratação das obras, no valor de R$ 
160 mil. Essas melhorias serão custeadas por meio da devolu-
ção de R$ 100 mil do orçamento da Câmara Municipal e comple-
mentado com R$ 60 mil da prefeitura. “Quero agradecer a Câma-
ra Municipal que colaborou muito com nossa cidade ao longo de 
2021 e agora vai repassar mais esse valor para as obras no Está-
dio Fortaleza. É uma grande conquista para o futebol barretense 
e quem sabe contribua para que o BEC faça uma boa temporada 
ano que vem e consiga o acesso”, comentou Paula Lemos. O 
Estádio Fortaleza é utilizado regularmente pelo Barretos Esporte 
Clube (BEC), mas pode também receber outras atividades.

O vereador e presidente da 
Câmara, Paulo Correa (PL), en-
caminhou ofício ao secretário 
estadual da Educação, Rossieli 
Soares, requerendo informação 
de quando será instalado siste-
ma de ar condicionado nas sa-
las de aula das escolas da rede 
estadual de Barretos.

“É desumano professores e 
alunos em uma sala de aula com 
sensação térmica de 40 graus, 
fato que compromete o aprendi-
zado”, disse Paulo Correa.

Em agosto, o governo de 
São Paulo anunciou o repas-
se de R$ 1,2 bilhão em recur-
sos para as 5.100 escolas da 
rede estadual de educação. 

O vereador Nestor Leonel 
teve requerimento de sua au-
toria aprovado pela Câmara, 
solicitando do setor de Obras 
da prefeitura o anúncio com 
antecedência da realização de 
obras, em vias públicas, por 
exemplo, para evitar transtor-
nos aos motoristas e pedestres.

Segundo o vereador, quando 
da realização de alguma obra a 
ser realizada em vias públicas 
e que será necessária a inter-
rupção de trânsito de veículos, 
como obras de recuperação em 
canaletas nos cruzamentos, seria 
importante que a prefeitura di-
vulgasse até pelas redes sociais, 
para que motoristas e pedestres 
não sejam surpreendidos.

“Muitos munícipes nos pro-
curaram relatando transtornos 
com a interrupção surpresa do 
trânsito em alguns locais da ci-
dade. Em alguns casos a inter-
rupção dura vários dias. Outras 
vezes são obras de tapa buracos 
que interrompem o trânsito”, 
argumentou o vereador.

“As redes sociais são a 
forma mais rápida de conta-
to com a população, por isso, 
nossa sugestão é que com a 
obra programada, a prefeitu-
ra avise pelos meios de comu-
nicação sobre início e térmi-
no da obra, para que não haja 
nenhum transtorno a quem se 
dirija pelo local da obra”, jus-
tificou Nestor Leonel.

Prefeita Paula Lemos propõe a criação de auxílio 
para prevenir trabalho infantil em Barretos

mentou, agradecendo o traba-
lho de todas as assistentes so-
ciais que atuam no município.

A secretária da Assistência 
Social, Vitória Saretta, expli-
cou que o município fez um 
levantamento ao longo do se-
gundo semestre e identificou 
a necessidade dessa bolsa. “A 
prefeita Paula tem um olhar di-
ferente para essas famílias em 
situação de vulnerabilidade 
em nossa cidade e eu fico mui-
to feliz por ver essa iniciativa 
da atual gestão”, destacou.

COMO IRÁ 
FUNCIONAR

Se aprovado, o Progra-
ma Bem Cuidar inicia 2022 
oferecendo até 70 vagas para 
crianças e adolescentes de 6 a 
15 anos, que vão receber um 
auxílio de R$ 60 cada.

Para os adolescentes de 16 a 
17 anos será oferecido um pro-
grama de estágio com bolsa de 
R$ 350. Serão até 40 vagas para 

o público dessa faixa etária.
Também serão oferecidas 

50 vagas para pais ou respon-
sáveis que não possuam em-
prego formal. Cada um rece-
berá um auxílio de R$ 535.

Todas estas famílias já 
estão identificadas pela As-
sistência Social. A proposta 
prevê também a participação 
dessas famílias em atividades 

e cursos de desenvolvimento 
pessoal e profissionalizante.

PROJETO 
ENCAMINHADO

O projeto de lei foi recebido 
na última terça-feira, dia 7, pe-
los vereadores Juninho Bandei-
ra e Lupa, que encaminharam 
ao presidente da casa, Paulo 
Correa, para que seja colocado 
em votação nos próximos dias.

Câmara soma R$ 4,4 milhões 
devolvidos para a prefeitura em 2021

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) enviou reque-
rimento à prefeita Paula Le-
mos, solicitando providências 
do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Barretos (SAAEB), 
visando informar se a autarquia 
tem a ciência de que, em razão 
de como foram calculados os 
valores dos Serviços Públicos 
de Manejo de Resíduos Sóli-
dos Urbanos (RSU), especifi-
camente para os condomínios 
edilícios horizontais ou verti-
cais, há distorções em relação 
aos imóveis residenciais, tendo 
em vista que, nos condomínios, 
o lixo é depositado em um úni-
co local, invariavelmente, fora 
do imóvel, tarefa que é realiza-
da pelos funcionários do local e 
não pelos funcionários da con-
cessionária que presta o serviço 
de coleta de lixo.

Ricardo “Bodinho” ques-
tiona ainda como será sanada 
essa distorção criada ao serem 
consideradas apenas as áreas 
construídas dos imóveis e não 
a logística na retirada desses 
resíduos do local, sendo que a 
remoção do lixo é mais traba-
lhosa e onerosa para os mora-
dores dos condomínios do que 
para os que residem em imó-
veis convencionais.

Na propositura, o vereador 
ressalta que os condomínios 
edilícios horizontais ou ver-
ticais apresentam caracterís-

Vereador Ricardo Bodinho 
questiona os valores calculados 

dos Serviços Públicos de Manejo 
de Resíduos Sólidos Urbanos

ticas muito peculiares quando 
comparados com as unidades 
residenciais convencionais no 
quesito de utilização dos ser-
viços públicos de limpeza, 
conservação, segurança, etc.

“A logística de remoção 
dos resíduos sólidos nos con-
domínios se demonstra bem 
mais trabalhosa e onerosa aos 
moradores em relação aos 
imóveis convencionais, pois 
obriga que grandes volumes 
de lixo sejam transportados 
a longas distâncias, não ra-
ras vezes por funcionários 
do condomínio, até o portão 
do local para a coleta final da 
concessionária que presta o 
serviço”, afirmou Bodinho.

“Nesse sentido, reitero 
os questionamentos, pois, da 
maneira como está, há uma 
distorção na cobrança dos ser-
viços”, concluiu.

Paulo Correa questiona 
instalação de ar condicionado 

nas salas de aula das 
escolas da rede estadual

Nestor Leonel solicita aviso 
com antecedência pelas redes 

sociais sobre realização de obras 
e interrupção do trânsito

Do total, R$ 275 milhões se-
rão aplicados na climatização 
das classes.

Ofício também foi enca-
minhado ao Deputado Esta-
dual, André do Prado (PL), 
para apoio.

Prefeitura anuncia melhorias no Estádio Fortaleza em parceria com a Câmara



BARRETOS, 10 de dezembro de 2021A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade 5

COTIDIANO

Em um gesto de solidarieda-
de, a rede de supermercados Sa-
vegnago doou mil cestas básicas 
para serem entregues pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Bar-
retos às famílias atendidas. Essa 
entrega será feita nesta quinta-
-feira, dia 9, no North Shopping 
Barretos, das 10 às 18 horas.

A doação simbólica foi 
feita à prefeita Paula Lemos 
pelo gerente regional da rede, 
Laércio José Ferreira, e pelos 
gerentes das três lojas de Bar-
retos: Cláudio Tiago, Rodrigo 

Schenten e Jorge Jesus.
Segundo a prefeita, com a 

ajuda do Savegnago será pos-
sível oferecer um natal mais 
acolhedor a essas famílias.

“Agradeço a todos os em-
presários que durante o ano 
todo colaboraram com o Fundo 
Social. Também quero agrade-
cer à Letícia Lemos que tem 
feito um trabalho sério a frente 
desse importante ponto de aco-
lhimento a quem mais necessi-
ta”, comentou a prefeita.

As mil cestas virão acompa-

nhadas de mil frangos, adquiri-
dos após a doação dos secretá-
rios municipais e seus chefes de 
gabinete, além de empresários.

“Meu avô Chico falava que 
os momentos especiais da nossa 
vida precisam de um frango. E 
esse frango servirá para que cada 
família possa ter uma ceia nata-
lina mais feliz. Ao longo deste 
ano, a solidariedade em nossa ci-
dade foi muito grande, mostran-
do que seguimos o lema da nossa 
bandeira: somos todos irmãos”, 
completou Paula Lemos.

A beleza sertaneja vai estar 
em evidência neste sábado, 11 
de dezembro, a partir das 20 
horas, no Distrito de Alberto 
Moreira. Durante a grandiosa 
quermesse serão eleitos a Miss e 
o Mister Rodeio Barretos 2022.

Com produção de Flávio 
Jacob, o casal vencedor repre-
sentará Barretos no concurso 
Miss & Mister Rodeio Brasil 
que será realizado no Barretos 
Park Hotel, no dia 18 de ju-
nho do próximo ano. O even-
to reúne amantes do rodeio de 
diversas cidades brasileiras.

“Queremos nessa noite desta-
car a beleza da mulher e do ho-
mem caipira, que leve para o con-
curso nacional a tradição de nossa 
cidade. Além disso, teremos uma 
noite de muita música, gastrono-
mia típica das quermesses que 
nós estamos com tanta saudade”, 
destaca Flávio Jacob, reconheci-
do por sempre vencer concursos 
de belezas com suas misses e 
misters, bem como concursos de 
Rainha de Festa de Peão.

Durante a quermesse tam-
bém será feita a inauguração 
da imagem de São Sebastião, 
padroeiro da comunidade ca-
tólica de Alberto Moreira, na 
praça da capela. Confira toda 
a programação:

A Procissão com a imagem 
de São Sebastião terá início às 
18 horas. Em seguida, aconte-
ce a inauguração da imagem; 
na sequência tem um a missa 
campal a ser celebrada pelo 
padre Fábio Lopes Vieira.

Às 20 horas acontece apre-
sentação da Catira Espora de 
Prata. Em seguida, show da 
dupla Márcio & Monteiro. O 
concurso tem início marcada 
para 21 horas. Logo após, tem 

O Concerto Natal Encan-
tado apresentado pela Or-
questra Sinfônica de Barretos 
e Coral Acordes Vocais, sob a 
regência da maestrina Angéli-
ca Amêndola de Oliveira, re-
uniu cerca de 350 pessoas na 

Entre as preocupações tra-
zidas junto ao ano de 2020, o 
cuidado com o envelhecimen-
to certamente esteve entre as 
principais. A pandemia do 
novo Coronavírus colocou os 
idosos como principal grupo 
de risco da covid-19, doença 
causada pelo vírus.

“Queremos um idoso com 
saúde, um idoso ativo, um 
idoso que tenha uma vida ple-
na”, destaca o presidente do 
Instituto O Amor, Anderson 
de Souza Alves.

Pensando no envelheci-
mento saudável, os idosos 
atendidos pelo instituto pas-
saram todo o dia no clube 
Rio das Pedras. As atividades 
aconteceram na última terça-
-feira (7) onde foram recep-
cionados com café da manhã 
e participaram de brincadeiras 
nas piscinas e atividades de 
dominó e cartas para desen-
volvimento do intelectual.

Após o almoço os assisti-

dos pela entidade contaram 
com momentos de descontra-
ção e amigo secreto. Foram 
ouvidos muitos depoimentos 
transformadores.

“Muitos destes idosos nun-
ca foram ao Rio das Pedras 
porque não tem condições 
financeiras de frequentar o 
clube”, destacou Anderson. 
“Todos eles ficaram reclusos 
em casa devido a pandemia e 
viram seus amigos morrerem. 
Proporcionar momentos de ale-
gria muda a vida de qualquer 
pessoa.” afirmou o presidente.

Todos os idosos foram 
acompanhados por uma equipe 
multidisciplinar de médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas.

O envelhecimento saudá-
vel passa por atitudes que vão 
desde uma conversa em famí-
lia ou  atividades musicais até 
orientações com profissionais. 
Em tempos de pandemia, o 
cuidado com essa população 
deve ser redobrado.

Entre os meses de janeiro e 
novembro, o Instituto de Previ-
dência do Município de Barretos 
(IPMB) recebeu do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) o 
valor de R$ 1.539.949,86 corres-
pondente à compensação previ-
denciária (Comprev).

Em linhas gerais, a compen-
sação previdenciária acontece 
quando um funcionário traba-
lha por um período na iniciati-
va privada, recolhendo para o 
INSS, mas se aposenta como 
servidor público municipal.

De acordo com Lincoln 

Del Bianco de Menezes, dire-
tor-presidente do IPMB, é pre-
ciso ingressar com um pedido 
para recuperar as contribui-
ções feitas por esse trabalha-
dor ao INSS, já que esse tempo 
de serviço é somado quando o 
servidor ingressa com o pedi-
do de aposentadoria.

“Esse valor milionário foi 
recuperado após um empenho 
da equipe durante todo o ano 
de 2021 e será utilizado para o 
pagamento dos benefícios dos 
aposentados e pensionistas”, 
explicou o diretor.

Savegnago doa mil cestas básicas para serem entregues 
às famílias atendidas pelo Fundo Social de Barretos

Idosos participam 
de socialização em 

clube da cidade

IPMB recupera R$ 1,5 milhão 
em compensação do INSS

Orquestra Sinfônica e Coral Acordes 
reúnem centenas pessoas em Natal Encantado

Um dos concertos mais esperados de todo o ano, emocionou e deu as boas-vindas ao tempo do Natal

Catedral do Divino Espírito 
Santo em Barretos.

O espetáculo, realizado 
pelo Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultu-
ra, Instituto Sociocultural do 
Hospital de Amor, em parceria 

com a prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, apresentou 
canções, temas e hinos tradi-
cionais do tempo de Natal.

A noite começou com 
apresentação separada da Or-
questra Sinfônica de Barretos 
e solos de músicos integrantes 
da orquestra, e depois recebeu 
o Coral em grande estilo.

A secretária de Governo 
e Gestão Estratégica, Graça 
Lemos, representou a prefei-
ta Paula Lemos e elogiou a 
programação e o espírito de 
esperança.

“Depois de um ano difícil 
devido à pandemia da Covid-19 
hoje só temos a agradecer a 
Deus e comemorar as conquis-

tas de nossa cidade”, disse.
Para o secretário de Cultu-

ra, Rogério Teodósio, o con-
certo resgata tradições. “O 
Natal Encantado levou para 
os barretenses o clima desta 
época do ano que tanto nos 
emociona”, disse.

A coordenadora do Ins-
tituto Sociocultural, Leila 
Cristhiane Martins de Miran-
da, agradeceu ao Hospital de 
Amor, ao presidente Henrique 
Prata, a toda a equipe do Ins-
tituto Sociocultural e Minis-
tério de Turismo e Secretaria 
Especial de Cultura, além da 
presença de cada presente. 
“Graças a todas essas parce-
rias que pudemos realizar este 
concerto”, disse.

Miss & Mister Rodeio Barretos 2022 serão eleitos durante 
grandiosa quermesse em Alberto Moreira neste sábado

Casal vencedor representará Barretos no concurso nacional no mês de junho

A cidade de Barretos vai sediar o Bootcamp Healthtech Barretos, uma imersão para startups 
da área da saúde no ecossistema de inovação, entre os dias 16 e 18 de dezembro. A ação marca 
o encerramento do programa de aceleração promovido pelo Hospital de Amor, por meio do Hub 
Harena Inovação, e do Sebrae-SP. O bootcamp tem como parceiros: Johnson&Johnson, Siemens 
Healthineers, Inovabra habitat e Abstartups. No mundo da inovação, o bootcamp é uma imersão onde 
empreendedores se reúnem para aprender ferramentas e técnicas que são aplicadas em ambientes reais 
de seus negócios. As startups da 2ª edição do programa participarão das ações presenciais e os 
interessados no tema poderão assistir as palestras da parte da manhã de forma online. A progra-
mação da parte da manhã terá oficinas, palestras, sessão de pitch e mesas de discussão. Entre os 
temas debatidos estão: desafios e oportunidades da saúde digital, novas tecnologias aplicadas à 
medicina moderna, arte de humanizar relações, bioética e inovação em saúde e o negócio por trás 
das startups. Entre os palestrantes já confirmados estão: investidor-anjo João Kepler; Fabrício Cam-
polina (Healthcare transformation Johnson&Johnson), Natália Yuri (Business Development Manager 
na Siemens Healthineers) e Leonardo Gross (OneDigital Product Marketing Leader GE Healthcare).

Barretos vai sediar evento de startups de saúde

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do governo 
vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou no dia 30 de novem-
bro, a verificação de balanças dinâmicas na rodovia SP 326, km 433, e na rodovia SP 425, km 
087, em Barretos. Os instrumentos foram aprovados. As balanças para pesagem dinâmica ro-
doviária são utilizadas para verificação dos limites de carga dos veículos, impostos pelo De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e são importantes no controle 
e fiscalização deste tipo de transporte, garantindo maior vida útil ao pavimento das rodovias 
e diminuindo a quantidade de acidentes. Para aprovação, as balanças dinâmicas rodoviárias 
devem atender aos requisitos técnicos a que se destina, estando dentro dos erros máximos 
admitidos. As balanças de pesagem dinâmica podem ser portáteis ou fixas. Para pesar um 
veículo de maneira dinâmica, é preciso que o local de instalação tenha uma pista de concreto 
com aproximadamente 90 m de comprimento. Além disso, a pista de aproximação deve ser 
construída com nivelamento criterioso e possuir superfície livre de imperfeições. Os veículos 
devem manter-se alinhados e em velocidade constante limitada a 12 km/h. A ação foi realizada 
pela equipe de fiscalização da regional do instituto em Ribeirão Preto.

Ipem-SP verifica balanças dinâmicas 
nas rodovias SP 326 e SP 425, em Barretos

mais shows, com Sérgio Mar-
ques e Miriam Mattos.

O concurso terá a apresen-
tação de Paulinho 1001 e Va-
léria Morelato - Garota Rodeio 
Brasil 2010 e Miss Pró-Beleza 
2017. A Dj Nenenzinha co-
mandará a trilha sonora do cer-
tame e da festança que prome-
te levantar a poeira e sacudir a 
galera em Alberto Moreira.

A grandiosa quermesse e o 
concurso de beleza country são 
uma realização da Comunida-
de de Alberto Moreira e Flávio 
Jacob, com o apoio de Bamarc 
Aperitivos, Porões & Comida 
Caseira, Restaurante e Choperia 

Bamarc, Bonde do Tigrão, Rota 
das Capelas, Barretos Park Ho-
tel e prefeitura de Barretos.

São patrocinadores Tibinha 
Pasteis, Zé Auto Elétrica, Be-
nito Clean, Sindicato dos Em-

pregados no Comércio de Bar-
retos, Hotel Rosa Viva, Gráfica 
& Brindes Barretos, Aristeu 
Faustine Produções Artísticas, 
Paulinho 1001, Design Comu-
nicação Visual e Barretesão.
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Com a economia parada e a inflação 
disparada, a taxa de juros tem a 

sétima alta seguida. E vai subir mais

Ao confirmar as expectati-
vas do “mercado”, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
do Banco Central, levou a taxa 
de juros ao maior nível desde 
2017. E, assim como na reunião 
anterior, promoveu a maior alta 
em 20 anos: com mais 1,50 
ponto percentual, a Selic chega 
agora a 9,25% ao ano.

Foi a sétima elevação segui-
da, em decisão unânime, no en-
cerramento da última reunião 
de 2021,  de quarta-feira (8).

No comunicado divulga-
do logo depois da decisão, o 
Copom anuncia que o “aperto 
monetário” deve continuar em 
busca do processo de “desinfla-
ção”. E já prevê nova alta, “da 
mesma magnitude”, na próxi-
ma reunião, em fevereiro.

Em março, a taxa básica 
de juros estava em 2%. Assim, 
ao longo do ano o Copom au-
mentou a Selic em quase cin-
co vezes. Mas a inflação se-

gue sem dar trégua, perto dos 
11% ao ano. Nesta sexta-feira 
(10), o IBGE divulga o IPCA 
e o INPC de novembro.

Ao mesmo tempo, o BC 
tem limites na sua atuação, uma 
vez que a economia brasileira 
mostra estagnação, como se viu 
na divulgação do PIB do tercei-
ro trimestre, na semana passa-
da. Indicadores de produção in-
dustrial e do comércio também 
mostram resultados ruins.

Na quarta-feira (08), por 
exemplo, o IBGE informou 
que o volume de vendas no co-
mércio varejista variou -0,1% 
de setembro para outubro, após 
dois meses de retração. Inflação 
alta e renda em queda ajudam 
a explicar o resultado negativo.

No comunicado, o Comitê 
aponta “evolução moderada-
mente abaixo da esperada” na 
atividade econômica. Além dis-
so, “a inflação ao consumidor 
continua elevada”. (Fonte: RBA)

Desde março, a taxa básica subiu quase 
cinco vezes. Agora, chegou a 9,25% ao ano. 

Copom adianta que vai manter a “estratégia”

Com mais de 100  parti-
cipantes (entre crianças, ado-
lescentes, familiares e educa-
dores), o Festival Paralímpico 
Loterias Caixa foi realizado 
em Barretos no último dia 4 e 
marcou o trabalho da Gestão 
Municipal em incentivar e fo-
mentar a educação inclusiva.

Para a secretária municipal 
de Educação, Jéssica Maria 
dos Santos, Barretos passou 
a ser uma referência regional 
nos trabalhos pedagógicos 
inclusivos por ter uma equipe 
preocupada em oferecer um 
ensino de qualidade a todas as 
crianças matriculadas.

“O festival é mais uma das 
ações promovidas em 2021 
com esse intuito e temos cer-
teza de que em 2022, vamos 
desenvolver mais projetos 
ainda porque temos o apoio 
de toda a gestão da prefeita 
Paula Lemos”, comentou.

O evento contou, também, 
com a presença de muitos pais 

e familiares que foram presti-
giar e acompanhar os filhos 
no Centro de Esporte, Lazer 
e Cultura Racibe Rezeck, no 
bairro Zequinha Amêndola.

Durante toda a manhã as 
crianças e adolescentes de 8 a 
17 anos praticaram as modalida-
des de judô, badminton e vôlei 
adaptado. A abertura do festival 
contou com a participação da 
secretária de Governo e Gestão 
Estratégica, Graça Lemos, re-
presentando a prefeita Paula.

O FESTIVAL
O Festival Paralímpico é 

promovido pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) 
e chegou a Barretos em uma 
parceria com a prefeitura, por 
meio das secretarias munici-
pais de Esporte e Lazer e de 
Educação. O objetivo foi ofe-
recer aos estudantes a oportu-
nidade de aprender e praticar 
modalidades paraolímpicas, 
fomentando a inclusão social 
por meio do esporte.

Com a retomada do calendário de vencimento das Carteiras Na-
cionais de Habilitação (CNHs), que havia sido suspenso durante o pe-
ríodo mais crítico da pandemia, os documentos vencidos entre março 
e abril de 2020 devem ser renovados até dia 30 de dezembro deste 
ano. Para garantir que todos os cidadãos possam regularizar a CNH 
antes do novo prazo de vencimento, todos os postos do Poupatempo 
realizam um mutirão nos próximos dois sábados do mês de dezem-
bro, dias 11 e 18. O serviço presencial será oferecido no horário habi-
tual de cada unidade, mediante agendamento, que pode ser feito nos 
canais digitais do programa de forma gratuita e a prioridade é atender 
aqueles que estejam com a CNH para vencer ainda neste mês. Com 
aumento de 30% na grade de atendimento, serão oferecidas cerca 
de 15 mil vagas para a ação. Para marcar o serviço, a agenda estará 
disponível sempre na quinta-feira anterior à data de atendimento. A 
primeira abertura será nesta quinta, dia 9. A renovação simplificada 
pode ser feita pelos canais digitais do Poupatempo, como o portal – 
www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens 
de autoatendimento, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. 
Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em 
uma unidade, bastando seguir o passo a passo do atendimento onli-
ne, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e 
o novo documento chegará no endereço de cadastro, pelos Correios.

As pessoas que convivem 
com o HIV têm um motivo para 
comemorar no mês da campa-
nha Dezembro Vermelho.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou, no final de novembro, um 
novo comprimido para o trata-
mento de portadores do vírus que 
causa a Aids. O medicamento é a 
combinação de uma dose diária 
de dois antirretrovirais que não 
estavam disponíveis em uma fór-
mula única, até então.

A coordenadora do curso 
de Enfermagem da Faculdade 
Anhanguera, Janaina Daniel Ou-
chi, enxerga a novidade como 
um avanço para a comunidade 
soropositiva e acredita que a 
simplificação das doses pode au-
mentar a adesão de pacientes.

“A grande vantagem é que 
uma única fórmula reúne duas 
substâncias importantes, a la-
mivudina e o dolutegravir só-
dico”, explica a docente. “Isso 
facilita tanto na distribuição 
do remédio quanto na utiliza-
ção no dia a dia”, pontua.

A função do medicamento 
é inibir que o vírus consiga se 
multiplicar dentro das células. 
Assim, é possível reduzir a 
quantidade de HIV em circu-
lação no organismo e mantê-la 
em um nível considerado bai-
xo. Além disso, o comprimido 
aumenta o número de células 
CD4, tipo de glóbulo branco 
do sangue que atua na defesa 
do corpo e previne infecções.

“Agora, os pacientes podem 
lidar com o gerenciamento dos 
próprios comprimidos de uma 

forma muito mais simples. A 
posologia acaba por implicar 
na qualidade de vida de um in-
divíduo, então, com apenas pí-
lula diária, o processo é facilita-
do e os resultados de saúde são 
melhores”, reflete a enfermeira.

Pessoas com mais de 40 
kg, inclusive jovens e adoles-
centes com mais de 12 anos, 
podem iniciar o tratamento 
simplificado com acompanha-
mento médico. Pessoas sem 
histórico de terapia antirretro-
viral prévio ou em substituição 
ao regime antirretroviral atual 
com supressão virológica po-
dem aderir ao medicamento.

DEZEMBRO 
VERMELHO

A campanha nacional De-
zembro Vermelho foi instituí-
da em 2017 e tem o objetivo 
de conscientizar a população 
a respeito do HIV e de outras 
infecções sexualmente trans-
missíveis (ISTs).

A iniciativa promove e en-
coraja a organização de pales-
tras e atividades educacionais, 
além de veicular campanhas 
em mídia e realizar eventos.

O tratamento do HIV deve 
ser iniciado assim que for es-
tabelecido o diagnóstico mé-
dico. O teste para identificar o 
vírus é oferecido gratuitamen-
te em postos de saúde e os me-
dicamentos antirretrovirais são 
disponibilizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). “É im-
portante conhecer o seu status 
para manter uma vida segura e 
com qualidade”, afirma a pro-
fessora Janaina Ouchi.

A noite de segunda-fei-
ra, dia 6, foi especial para o 
comércio de Barretos. Foi o 
primeiro dia de lojas abertas 
até às 22 horas e da chegada 
do Papai Noel para alegrar a 
criançada nesse clima espe-
cial natalino.

O Bom Velhinho foi rece-
bido pela prefeita Paula Lemos 
e ficará até o dia 24 de dezem-
bro, véspera de Natal, em sua 
casa, erguida e decorada no 
calçadão da rua 20, esquina 
com a avenida 21. Todo mate-
rial da decoração de Natal foi 
reutilizado, pois já tinha sido 
adquirido em 2020, sendo rea-
lizados apenas alguns reparos.

A prefeita destacou que 
a decoração esse ano só foi 
possível por meio de parce-
rias com entidades, empre-
sas e profissionais da cidade. 
“Quero agradecer a todos que 
colaboraram para esse Natal, 
lindo, mas com responsabili-
dade. Passamos por um ano 
economicamente difícil e por 
isso nos unimos para conse-
guir levar esse encantamento 
para nossa população, com 
uma mensagem de renasci-
mento”, afirmou.

Paula Lemos destacou, 
também, que ao lado da Casa 
do Bom Velhinho está o Pre-
sépio com o nascimento do 
Menino Jesus. “O Papai Noel 
traz esperança, mas a vida e o 
amor ao próximo estão ali ao 
lado. É um momento de refle-

Festival Paralímpico reuniu 
mais de 100 participantes 
e marcou o incentivo de 

Barretos à educação inclusiva

Prefeita Paula apresenta Papai Noel e lança 
oficialmente o Natal no Comércio de Barretos

Bom Velhinho estará todos os dias no calçadão da rua 20, que também recebeu decoração, iluminação natalinas e um presépio

tirmos e agradecermos por es-
tarmos vivos, de rezarmos por 
quem perdeu seus entes que-
ridos para esse vírus. Eu peço 
a Deus para que faça nosso 
coração semelhante ao dele. 
Coração manso e humilde e, 
assim, com muito trabalho e 
fé vamos trazer novos tempos 
para nossa cidade”, afirmou.

VÁRIAS ATRAÇÕES
A decoração natalina nas-

ceu a partir do trabalho de vá-
rias secretarias municipais em 
parceria com a ACIB (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Barretos), Sincomércio, 
Construtora Pacaembu e a ar-
quiteta Bia Gadia.

Além da decoração, as en-
tidades do comércio varejista 

prepararam também a cam-
panha “Natal é Renascer no 
Comércio de Barretos”, que 
fará sorteio de vários prê-
mios. Também estão previstas 

várias atrações culturais ao 
longo do mês de dezembro, 
em parceria da prefeitura com 
o Instituto Sociocultural do 
Hospital de Amor.

AGENDA DO PAPAI NOEL:
De 6 a 11/12 – das 15 às 19h;
De 13 a 24/12 – das 17 às 22h;
Sábados (11 e 18) e domingos (12 e 19) - das 10 às 15h

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
De 06 a 23/12 (segunda a sexta) - das 9 às 22h
Dia 24/12 (sexta – véspera de Natal) - das 9 às 18h
Sábados (11 e 18) e domingos (12 e 19) - das 9 às 18h

PROGRAMAÇÃO DO NATAL
- 12/12 às 20h
Concerto com Orquestra Sinfônica de Barretos e participação do Tenor 
Luis Polastrini
Local: Catedral do Divino Espírito Santo – Praça Francisco Barreto
- 19/12 às 10h
Invasão do Rock com Orquestra Sinfônica de Barretos e Banda Brown 
Sugar; Trecho Urbano, cantora Estela Blanco; Exposição de Carros Anti-
gos; presença de motoclubes de grupos de ciclistas
Local Recinto Paulo de Lima Correa - Av. Vinte e Três – Centro

Imagine se você pudesse atravessar uma parede que te transpor-
tasse para uma realidade alternativa, onde teria uma oportunidade 
única de conhecer e tirar selfie com algumas das mais conhecidas 
personalidades da história, do cinema, da música, da política, do es-
porte, das artes e da ciência? Pois é para esse mundo de fantasia 
e encantamento que a população e os visitantes de Olímpia serão 
transportados a partir do dia 15, com a inauguração do Dreamland 
Museu de Cera de Olímpia, a mais nova atração do destino turístico 
do interior paulista. São 70 personagens em mais de 30 cenários que 
promovem uma experiência bastante imersiva e sensorial para crian-
ças e adultos. Gisele Bündchen; Pablo Picasso; Bruce Lee; Cristiano 
Ronaldo; Messi; Usain Bolt; Neymar; Steve Jobs; Papa Francisco; 
Madre Teresa; os ex-presidentes americanos Barack Obama e Do-
nald Trump. Os personagens são confeccionados em tamanho real. 
O museu funcionará todos os dias, das 9 às 21 horas. O valor do 
ingresso custa R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. A expectativa é rece-
ber até 50 mil passantes na temporada de férias, entre dezembro e 
janeiro, período de maior fluxo de turistas na cidade.

Novo tratamento para 
HIV aumenta qualidade 
de vida de soropositivo

Especialista da Anhanguera explica que comprimido 
pode gerar maior aderência de pacientes

Poupatempo realiza mutirão de 
renovação de CNH nos próximos 

sábados, 11 e 18 de dezembro

Dreamland Museu de Cera de 
Olímpia será inaugurado no dia 15
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A magia do espírito natali-
no contagiou o grande público 
presente na praça central, na 
noite do último sábado, para a 
cerimônia de inauguração da 
decoração de Natal e chegada 
do Papai Noel.

Reflexão e fé também es-

tiveram em evidência com a 
bênção do presépio realizada 
pelo padre Santana, na pre-
sença do prefeito Dieb, espo-
sa Liliana, vice Campanholi 
e esposa Eliana, secretários e 
vereadores.

Logo após as solenidades 

de inauguração do “Natal 
Iluminado” as crianças for-
maram uma longa fila para 
tirar foto com o Papai Noel. A 
exemplo dos anos anteriores, 
a maioria dos enfeites foram 
confeccionados a partir da re-
ciclagem de garrafas pet.

O prefeito Silvinho inaugurou no último dia 3, o Centro Integrado de Assistência Farmacêu-
tica (CIAF), instalado anexo ao hospital. Na oportunidade, o prefeito destacou que a administra-
ção municipal investiu na aquisição de modernos equipamentos e mobiliários que permitiram a 
melhoria dos serviços oferecidos à população. Na foto, o prefeito Silvinho, a secretária Joice e 
os vereadores Eduardo, Juninho e André.

A equipe ABCDesportos/Barretos Cycling 
participou no último domingo, dia 5, da úl-
tima etapa da Copa Regional de Mountain 
Bike realizada na cidade de Serra Azul, no 
interior paulista, e conseguiu bons resultados. 
O ciclista Wellington Baratelli (Toxa) ficou 
em segundo lugar na última etapa e sagrou-se 
campeão da Copa MTB na categoria Sub-40. 
Já a dupla Eduardo Queiroz e Rodrigo tonelo-
to venceram as quatro etapas e foram os cam-
peões da categoria Dupla Masculina de forma 
invicta. Cleber Prieto foi o segundo colocado 
na etapa e ficou com o vice-campeonato da 
Copa na categoria Sub-50. A equipe barreten-
se contou ainda com os atletas Bruno Garcia e 
Jony Fidélis, que não pontuaram, e com Djo-
nathan Alves, que ficou em 9º na categoria 
sub-30. Os ciclistas agradeceram a Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, pelo apoio na logística para a participação durante toda a Copa Regional MTB.

A equipe de Luta Olímpica do Pro-
jeto Revelar - em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer 
- participou no final de semana do Cam-
peonato Brasileiro Regional – Região II, 
realizado em Santa Luzia/MG. Há uma 
divisão por região nessa competição 
para facilitar a logística dos atletas. For-
mada por 15 atletas, a equipe conquistou 
16 medalhas, sendo 6 de ouro, 5 de prata 
e 5 de bronze. Os atletas agradeceram a 
prefeitura de Barretos, por meio da Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
pelo apoio. Para Tony Vieira Carvalho, 
secretário da pasta, esses resultados 
mostram que Barretos segue sendo uma 
referência na modalidade em todo o 
País. “Tenho certeza de que muitas ou-
tras vitórias virão porque nossos atletas 
são muito talentosos e dedicados nos 
treinamentos”, comentou.

O trabalho desenvolvido 
pela Escola Municipal Matil-
de Gitay de Mello foi premia-
do como um dos 10 melhores 
do Projeto Educação Viária é 
Vital, desenvolvido pela Fun-
dação Mapfre em parceria 
com os Departamentos Esta-
duais de Trânsito.

A cerimônia de premiação 
foi feita na última terça-feira, 
dia 7, de forma online, e coroou 
a dedicação e o engajamento de 
toda a comunidade escolar.

A escola barretense foi 
anunciada no ‘Top 10’ em 
meio a centenas de trabalhos 
enviados de todo o país.

De acordo com Carolina 
Policarpo, supervisora-geral 
do Ceforpe, foram mais de 500 
pessoas de toda a comunidade 
escolar (gestores, professores, 

funcionários, alunos e fami-
liares) que se dedicaram em 
várias atividades, entre elas, 
a elaboração de uma pesquisa 
sobre consciência no trânsito.

“O objetivo do projeto foi 
levar à comunidade escolar o re-
conhecimento de que o trânsito 
é um direito de todo o cidadão 
e que, respeitando as normas 
vigentes, evitamos acidentes e 
salvamos vidas”, explicou a su-
pervisora, destacando o traba-
lho da diretora, Roseli Cristina, 
e da coordenadora-pedagógica, 
Elzane Pimenta.

Além do destaque na ceri-
mônia de premiação, a esco-
la Matilde Gitay recebeu um 
projetor e um telão da Fun-
dação Mapfre. Os aparelhos 
poderão ser utilizados em ati-
vidades futuras pelos alunos.

BARRETOS 
CONTOU COM 

MAIS FINALISTAS
Os Cemeis Mãe Comer-

ciária e Elza Maria Pita e a 
Escola Municipal Luiza Pa-
rassu Borges também foram 
finalistas da premiação por 
conta do desenvolvimento de 
excelentes trabalhos.

Segundo a secretária de Edu-
cação, Jéssica Maria dos Santos, 
esse reconhecimento é fruto de 
uma dedicação de todos os ges-
tores, professores e alunos.

“Quero deixar registrado, 
em nome da prefeita Paula Le-
mos, o agradecimento às escolas 
e aos Cemeis que participaram 
do programa Educação Viária 
é Vital ao longo de 2021. Todos 
fizeram um excelente trabalho e 
estão de parabéns”, completou.

Jaborandi ganha moderno prédio 
para distribuição de medicamentos

Público prestigiou chegada do Papai Noel

O público prestigiou a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina na noite de sábado

Projeto de educação viária da Escola Matilde Gitay 
é premiado como um dos 10 melhores do país

Os Cemeis Mãe Comerciária e Elza Pita, e a Escola 
Luiza Parassu Borges também foram finalistas da premiação

Ciclistas de Barretos são campeões 
da Copa Regional de Mountain Bike

Equipe de Barretos conquista 16 medalhas 
em Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica
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LEEA completa 10 anos e se consolida 
entre os mais importantes laboratórios 

de manejo ambiental do Brasil
No último dia 3 de dezem-

bro o LEEA (Laboratório de 
Ecotoxicologia e Eficácia dos 
Agrotóxicos) do Unifeb (Cen-
tro Universitário da Funda-
ção Educacional de Barretos) 
completou 10 anos de atuação, 
proporcionando suporte aos 
estudantes de graduação nas 
rotinas de aulas práticas dos 
cursos de Agronomia, Ciên-
cias Biológicas e Zootecnia. 

O laboratório foi implantado 
pelo professor Claudinei da Cruz, 
hoje pró-reitor acadêmico do Uni-
feb. “O LEEA é um laboratório 
de pesquisa, ensino e extensão 
especializado em projetos em áre-
as ambientais, com foco na ava-
liação de risco e ecotoxicidade de 
agrotóxicos, especialmente herbi-
cidas. Além disso, o laboratório 
também atua na área de avaliação 
de eficácia de herbicida para con-
trole de plantas aquáticas, áreas 
de conservação da natureza, fer-
rovias, áreas de reflorestamento, 
pastagens e cultivo de eucalipto”, 
explicou o professor. 

A ideia de implantação do 
LEEA surgiu em 2011 com a 
necessidade de criar um es-
paço para as aulas práticas 
da disciplina de ecotoxicolo-
gia dos agrotóxicos e saúde 
ocupacional. “Inicialmente, o 
LEEA era apenas um labora-
tório didático ligado ao curso 
de Agronomia do Unifeb”, 
lembrou Claudinei da Cruz. 

Segundo o professor, após 
10 anos, o LEEA está se conso-

lidando como um dos grandes 
laboratórios do país especia-
lizado em manejo ambiental 
na área de plantas aquáticas, 
ecotoxicologia de herbicidas e 
manejo em áreas não agrícolas.

“Alguns estudos desenvol-
vidos pelo laboratório trazem 
suporte para tomadas de deci-
são sobre o manejo correto de 
recursos hídricos, um tema de 
grande relevância econômica 
e social”, destacou. 

Atualmente, os principais 
projetos em andamento no 
LEEA estão relacionados ao 
desenvolvimento de um her-
bicida para ser utilizado no 
controle de plantas aquáticas 
e estudos sobre controle e ma-
nejo de plantas daninhas no 
cultivo de eucalipto.

“Nos trabalhos atuais de pes-
quisa, contamos com dois pro-
fessores do Unifeb, professores 
Claudinei da Cruz e Nathalia 
Garlich, quatro pós-graduandos 

e 11 alunos de graduação da ins-
tituição”, ressaltou. 

De acordo com o profes-
sor, entre os próximos objeti-
vos do LEEA estão a melhoria 
da infraestrutura para pesqui-
sa com o peixe zebrafish (mo-
delo biológico muito utilizado 
atualmente) e o aumento no 
número de projetos em parce-
rias com outras instituições de 
ensino e empresas. 

O reitor do Unifeb, Ânge-
lo Davis, enalteceu o trabalho 
desenvolvido pelo LEEA nes-
sa última década e todos os 
avanços conquistados.

“O LEEA contribuiu mui-
to para o fortalecimento do 
Unifeb no desenvolvimento 
de pesquisas científicas que 
impactam de forma assertiva 
o contexto econômico e social 
do país. Estaremos cada vez 
mais fomentando iniciativas 
como essa em nosso centro 
universitário”, finalizou.


