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QUAIS MUDANÇAS O BRASIL PRECISA FAZER PARA SE EQUIPARAR COM PAÍSES EUROPEUS EM MOBILIDADE URBANA? - “Rodrigo Von Uslar Petroni,
cofundador da UPM2, startup paulista que desenvolve soluções para mobilidade urbana, abrange neste texto, um problema enfrentado pelos grandes centros
urbanos, que já começa a preocupar municípios menores, com relação à mobilidade urbana. Segue.“
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Barretos terá “Dia D de vacinação
contra a Covid-19” neste domingo

CONVOCAÇÃO
DIOCESANA

Com a ação, adultos e crianças terão a oportunidade de colocar o esquema vacinal em dia

Senac Barretos promove Projeto de Trabalho
Social em parceria com a prefeitura

A secretaria municipal
de Saúde realiza no próximo
domingo, 27, o “Dia D de vacinação contra a Covid-19”
para adultos e crianças. Esta é
mais uma oportunidade para o
barretense colocar em dia seu
esquema vacinal.
Pessoas com 12 anos ou
mais poderão tomar a primeira e
segunda dose da vacina nas feiras do Bom Jesus e Praça 9 de
julho, das 7 às 13 horas. Nestes
locais também serão aplicadas a
terceira dose para o público de

18 anos ou mais e a quarta dose
para imunossuprimidos e idosos
com 80 anos ou mais.
As crianças de 5 a 11 anos
recebem a primeira dose da vacina na Estação Cultura, das 8
às 14 horas. Para o público infantil, também já está disponível
a segunda dose da Coronavac/
Butantan, para quem já tenha
completado o intervalo de 28
dias desde a primeira dose.
Para ser atendido, basta levar documentos pessoais e a
carteira de vacinação.

O Senac Barretos, em parceria com a
prefeitura de Barretos, dá início, a partir
de abril, a um projeto de trabalho social
no Conjunto Habitacional Dr. Luis Spina.
O objetivo é promover o desenvolvimento
social, humano e comunitário de 960 famílias que residem no local, beneficiadas
com unidades habitacionais do Programa
Casa Verde e Amarela. “O projeto de trabalho social no conjunto habitacional Dr.
Luis Spina é extremamente relevante para
a transformação da realidade das pessoas. Realizaremos atividades de mobilização e sensibilização para a abordagem
de temas como convívio social, conservação do patrimônio, gestão comunitária
dos espaços, educação ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconômico, visando à melhoria da qualidade de
vida”, antecipa Maíra Latorre Lopez (foto),
gerente do Senac Barretos.

Hospital de Amor completa
60 anos salvando vidas

Prefeita Paula Lemos visitou
obras de reconstrução e
prevenção contra enchentes
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, acompanhou na última terça-feira (22), as obras de recuperação de locais afetados pelo grande
volume de chuvas que caiu na cidade no início do ano. A primeira
parada da prefeita foi na avenida 7, no trecho entre as ruas 4 e 12, onde
foi iniciada a reconstrução do muro de arrimo em gabião, que cedeu
após forte chuva registrada no dia 31 de janeiro. A obra, orçada em
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R$1,5 milhão, será realizada com recursos próprios.

Tereos apoia projeto
de recuperação de
nascente em Barretos

Focada em preservar um
dos recursos mais valiosos do
planeta, a água, a Tereos se
uniu à iniciativa Plantar Água,
de Barretos, para apoiar a recuperação de nascentes na região.
O projeto contempla o plantio de 2.200 mudas de árvores
nas margens do córrego Ribeirão das Pitangueiras. A atividade integra as ações do projeto
socioeducativo ambiental do
SAAE, o Super Conscientes,
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação.
“A proximidade com a comunidade é um dos pilares da
Tereos. A companhia tem um
histórico sólido em parcerias
para incentivar o desenvolvimento socioambiental das regiões próximas às nossas unidades. No caso da prefeitura de
Barretos, estamos felizes em
participar desse novo projeto,
reforçando nosso compromisso com as questões ambientais
do município”, pontuou Douglas Souza, gerente de Relações Institucionais da Tereos.

Há 60 anos nascia o Hospital de Câncer de Barretos, hoje
Hospital de Amor. Uma instituição que oferece atendimento de qualidade, excelência e
humanização, gratuitamente, a
todos os pacientes que necessitam de tratamento médico
especializado em oncologia.
Ao longo dessas seis décadas, diversos desafios foram enfrentados com muita
resiliência e um caminho foi
construído com muitas conquistas, realizações e o mais
importante: milhares de vidas
salvas – motivo que tanto nos
orgulha a instituição.
“Nesta quinta-feira, 24 de
março de 2022, o HA entra
para a terceira idade com o
coração repleto de alegria, trazendo em sua bagagem uma

medicina de ponta, com profissionais de extrema competência, equipamentos de alta tecnologia e um legado de amor
ao próximo deixado pelos seus
fundadores [Dr. Paulo Prata
(in memoriam) e Dra. Scylla Duarte Prata]. São 60 anos
de história, boas lembranças,
recordações importantes e infinitas razões para celebrar”, comentou Henrique Prata, filho
do casal, diretor do hospital.
O pequeno hospital onde
tudo começou, o Hospital São
Judas Tadeu (atual unidade de
cuidados paliativos e de atenção
ao idoso do HA), deu lugar ao
maior complexo hospitalar da
América Latina: são sete unidades fixas de tratamento em quatro estados, 26 unidades fixas
de prevenção em 15 estados, 45

unidades móveis percorrendo
15 estados e três unidades fixas
de reabilitação em três estados.
Além disso, a instituição
fechou o ano de 2021 com
1.015.679 atendimentos, realizados de forma 100% gratuita a 274.683 pacientes vindos de 2.596 municípios de
todos os estados do país, um
recorde de cobertura.
“Ao longo deste período,
diversos desafios foram enfrentados com muita resiliência,
amor, solidariedade e dedicação. E isso tudo só é possível
graças ao empenho e a força
de todos os colaboradores da
instituição. Nessa data, uma
frase marca o nosso caminho:
se foi possível até agora, nada
é impossível daqui pra frente”,
completa Henrique Prata.

Queridos irmãos e irmãs!
Como é do conhecimento de todos, nesta sexta-feira, dia 25 de
março de 2022, o Santo Padre
consagrará a Rússia e a Ucrânia
ao Imaculado Coração de Maria, suplicando a paz para aquela região em guerra há mais de
25 dias. Dirigindo-se aos Bispos
numa carta publicada na última
segunda-feira, o Papa diz que
este ato “quer ser um gesto da
Igreja universal, que neste momento dramático leva a Deus,
através da Mãe d´Ele e nossa,
o grito de dor de quantos sofrem
e imploram o fim da violência, e
confia o futuro da humanidade à
Rainha da Paz.”. No entanto, ele
convida a cada Bispo a unir-se a
este ato, “convocando os sacerdotes, os religiosos e outros fiéis
para a oração comunitária nos
lugares sagrados, no dia de sexta-feira dia 25 de março, de modo
que o santo Povo de Deus faça,
de modo unânime e veemente,
subir a súplica à sua Mãe”. Atendendo ao desejo do Papa, convoco a todo o clero, as comunidades
religiosas, e todos os fiéis leigos e
leigas a participarem no Santuário
Diocesano de Nossa Senhora do
Rosário, em Barretos, da celebração eucarística, às 19 horas, na
qual procederemos em união com
o Papa Francisco a consagração
da Rússia e Ucrânia ao Imaculado
Coração de Maria. Esperando encontrar a todos neste momento de
oração e comunhão ao redor da
Virgem Santíssima, invoco sobre
todos a bênção do Senhor! Fraternalmente, em Cristo. Dom Milton
Kenan Júnior - Bispo de Barretos

OAB Barretos
confirma posse
da diretoria
nesta sexta-feira

A presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, confirmou
presença na cerimônia de posse da
diretoria da 7ª Subseção da OAB
Barretos, que acontece nesta sexta-feira, 25 de março, às 9 horas, na
Casa da Advocacia, sede da entidade. Sob a presidência da advogada
Arany L´Apiccirella (foto), a nova
diretoria, composta pela vice-presidente, Priscila Sanches Salviano de
Oliveira; secretário geral, José Carlos Gazeta da Costa Júnior; secretário adjunto, Márcio Antônio Domingues; e tesoureiro, Antônio Carlos
Ferreira de Almeida, vem atuando
desde o início do ano, mas, com as
restrições impostas pela pandemia,
ainda não havia realizado a cerimônia oficial de posse.
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Editorial

Quais mudanças o Brasil precisa
fazer para se equiparar com países
europeus em mobilidade urbana?
Rodrigo Von Uslar Petroni, cofundador da UPM2, startup paulista que desenvolve soluções para
mobilidade urbana, abrange neste texto, um problema enfrentado pelos grandes centros urbanos,
que já começa a preocupar municípios menores, com relação à mobilidade urbana. Segue.
O Brasil ainda está atrasado em muitos quesitos frente
a outros países, principalmente na questão de mobilidade
urbana. Hoje enfrentamos as
consequências de uma cultura
que priorizou o investimento
na indústria automobilística,
então, o deslocamento individual se tornou referência e
o incentivo ao uso de outros
modais não é uma realidade.
Ligado a isso, o investimento em planejamento urbano voltado totalmente para
carros colaborou para o surgimento de problemas de mobilidade que perpetuam até hoje.
No contexto atual, os problemas enfrentados pelos brasileiros relacionados à mobilidade urbana ainda crescem
- acidentes de trânsito, pouco
investimento em transportes
alternativos, falta de segurança e precariedade no transporte público. Os problemas são
complexos e é necessário um

esforço de diversas frentes
para que sejam amenizados.
De uma forma geral, o país
precisa da união de iniciativas
inovadoras e grandes investimentos para que a população
tenha mais qualidade de vida
ao se deslocar.
Equiparar o Brasil com alguns países europeus referência
em mobilidade chega a ser um
jogo baixo. Holanda, Paris e Alemanha, por exemplo, são países
mais velhos e que estão em um
nível de maturidade bem maior, e
a mobilidade também entra nesse
processo de maturação.
Além disso, países menores e com uma densidade populacional também pequena,
fica mais fácil controlar a circulação de pessoas nas cidades e ter um planejamento urbano voltado principalmente
para pedestres e ciclistas.
Com dimensões territoriais
de nível continental e uma população que passou das 200

milhões de pessoas circulando,
o Brasil sofre mais ao solucionar problemas de mobilidade
urbana e teve dificuldade em
acompanhar o rápido processo
de urbanização.
Em contrapartida, algumas
medidas importantes podem
ajudar a reverter esse cenário:
investimento e incentivo do
uso de transporte público aumento da frota, aumento da
qualidade dos ônibus e metrôs
- diversificação dos combustíveis, aumento do número de
ciclovias e redução de automóveis particulares são medidas importantes para começar
a melhorar o deslocamento de
todos em grandes cidades.
A tecnologia também é uma
grande aliada para melhorar
o transporte público. Em São
Paulo, a maior cidade da América Latina e com 9 milhões de
usuários de transporte público,
os desafios são mais latentes.
Assim, soluções aparecem

para auxiliar no desenvolvimento de mobilidade urbana.
Já chegou, por exemplo, o pagamento de tarifa através de
um QR Code, que automatiza
o dia a dia do passageiro, evita o contato com dinheiro, otimiza o pagamento e colabora
com o meio ambiente, já que
há a redução de emissão de
bilhetes de papel.
Ainda há um longo caminho a percorrer, sobretudo no
transporte público. Mas, hoje
também existe uma preocupação principalmente das
empresas privadas em buscar
questões relacionadas à qualidade, segurança, opções sustentáveis e incentivo a outros
modais para os brasileiros.
Vale destacar que a tecnologia é primordial para trazer novas
soluções que possibilitam aos
usuários ter mais comodidade e
segurança, mas o investimento
adequado para o desenvolvimento de soluções é indispensável.

Opinião

O papel da escola na volta às aulas 2022
atendidas, decidi me dedicar a
SAÚDE ESCOLAR, porque
eu entendi que o conhecimento de SAÚDE precisava sair
das paredes dos consultórios
e hospitais e alcançar a todos.
Conhecimento é a chave
da mudança. Não existe liberdade sem conhecimento.
Todo investimento em PREVENÇÃO é menor que o real
custo com tratamento.

Você já percebeu o crescente número de pessoas com
transtornos de ansiedade, angústia, pânico e depressão?
Você se sente confuso com as
informações equivocadas, em
relação ao retorno às aulas?
Temos o dever de garantir o
direito de aprender. Escola é essencial. Escola é o local de educação e a SAÚDE ESCOLAR
precisa ser prioridade, da mais
tenra idade até a universidade.
Com 5 medidas de prevenção as crianças podem retornar às aulas com segurança:
- A família precisa comunicar a escola, diante de todos
os casos de adoecimento, para
que a escola cuide da saúde
escolar. Criança doente não
pode frequentar escola, é fundamental que fique em casa
aos cuidados da família.
- Triagem na escola. A comunicação entre a escola e a
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família ao receber a criança
é fundamental no controle da
saúde escolar.
- Higienização das mãos é
a medida mais importante de
PREVENÇÃO.
- É essencial que os alunos
permaneçam em pequenos
grupos para evitar aglomerações e preferencialmente em
ambientes arejados.
- Educação em saúde para os
educadores, alunos e famílias.
Você pode estar se perguntando sobre o uso de máscara?
- Máscara é essencial em
caso de adoecimento e importante para pessoas com imunodeficiência em locais com
aglomeração de pessoas.
Você pode questionar também em relação à vacina?
- Diante do estado de emergência sanitária, a vacina de
Covid19 cumpriu seu papel de
reduzir e controlar a progresRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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são do número de casos. Agora já temos um percentual favorável de pessoas vacinadas
e muitas pesquisas e estudos,
para o aprimoramento da vacina, estão em andamento.
A escola deve criar projetos de estímulo à vacinação
do Programa Nacional de
Imunização-PNI de crianças
e adultos, entretanto a escola
não pode funcionar como fiscalizador. Cercear uma criança do direito de aprender é crime. A escola tem o dever de
ensinar e jamais constranger.
É fundamental a saúde e
educação estarem de mãos dadas, porque o grande desafio é
a necessidade de formação em
PREVENÇÃO de doenças,
acidentes e valorização da vida.
Em 2015, após 35 anos de
Emergência de Pediatria em
hospitais públicos e privados
e mais de 500 mil pessoas

Cláudia Araújo
Médica homeopata e idealizadora e CEO da Crescer Saúde

PAINEL

BOCA SUJA
Plenário da Câmara tem
virado uma mesa de boteco
nos últimos anos. Discussão acalorada, bate boca e
palavrões vem sendo usados no microfone durante
as sessões. Palavra de baixo
calão e quebra de decoro.
Ninguém dá ouvidos.
PASSOU O DESESPERO
Depois da gritaria dos
dirigentes de 13 entidades
com medo de fechar as portas por falta de repasse, o
Conselho Municipal do Idoso
publicou nesta semana no
Diário Oficial o extrato financeiro de R$ 2,699 milhões.

PRORROGOU O CONTRATO
Sobre a saúde, a prefeitura
de Barretos assinou o 11º termo aditivo do contrato com
o Hospital Mahatma Gandhi.
A entidade vai administrar a
UPA por mais 3 meses.
A FEIRA É LIVRE
A feira livre em Barretos tem mais um endereço.
Acontecerá no bairro San
Diego todas as quintas-feiras, das 15 às 22 horas.
ESSE NÃO VAI
Informação de que o secretário estadual do Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi (PSDB), de Catanduva, não é candidato à reeleição a federal. Vai se dedicar
à coordenação da campanha de Rodrigo Garcia.
DEPUTADO PONDERADO
A respeito do superávit na
Petrobrás, o deputado federal Geninho Zuliani disse ao
Correio de Pernambuco: “As
respostas aos questionamentos devem ser dadas para
os verdadeiros e reais pro-

blemas, e não por questões
ideológicas ou puramente
políticas”, explicou. Disse que
qualquer crítica sobre a política de preços é legítima.
TRABALHANDO MUITO
Primeiros suplentes dos
vereadores que serão candidatos a deputado estadual
ou federal já trabalham como
nunca pela herança das cadeiras dos que se elegerem.
FAZENDO POLÍTICA
Papa Francisco, que há 9
anos ocupa a função, está conseguindo transformar o Vaticano num Estado para leigos e
mulheres ocuparem cargos de
direção política da Igreja Católica Apostólica Romana.
UMA COISA É UMA COISA
Uma coisa é o PSB ser vice
com o ex-tucano Geraldo
Alckmin na chapa com Lula
(PT) e outra coisa é o PSB abrir
mão de concorrer ao governo
paulista com a candidatura do
ex-governador, Márcio França.
CORONEL A VICE
Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo paulista,
indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), pode abraçar
a Coronel Helena como candidata a vice. Mulher e negra, ela
é bolsonarista raiz.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Comece acreditando. Um dia você dirá para si que não foi fácil, mas você conseguiu.” (Mayara Benatti)

Aniversário em dose dupla das vovós do Heitor, Luiza Joaquina Machado e Lúcia de
Fátima das Mercês Oliveira, que completam mais um ano de vida no domingo (27). As
duas serão muito cumprimentadas por amigos e familiares, e receberão todos os paparicos
dos maridos, Antônio e Nelson (foto). Felicidades! (foto: Camila Siqueira)

Aconteceu na noite de sábado (19), no espaço Berrantão, a festa
de formatura de Marcella Gonçalves, formanda em Engenharia
Agrônoma. Foi uma noite pra lá de especial, onde ela curtiu bastante, acompanhada de seu pai Maurício Cardoso, sua mãe Noely, seu avô Osvaldo e seu irmão Giovanni Gonçalves. Parabéns!

Parabéns para Carol Martins, que completou mais um ano
de vida ontem, quarta-feira (24). Ela que é amante de
cavalos e também do mundo country, passou a data
recebendo as felicitações dos amigos e familiares, e o carinho
do esposo Renato e do filho Renan (foto). Tudo de bom!

A querida Lourdes Passarelli brindou idade nova quarta-feira (23), e o carinho
mais que especial ficou por conta do marido Sérgio (foto), dos filhos Adriano e Flávio,
e os cumprimentos de seus familiares e amigos. Felicidades!

A quarta-feira (23) foi de festa para Alessandro Cambauva, o
papai da Marina (foto) e da Ana Luísa. E no dia especial, ele
recebeu todas as homenagens dos familiares, amigos, e o carinho da esposa Bel Dias e das filhas...saúde e vida longa!

Amanhã, sábado (26), Eduardo Silva completa mais
um ano de vida, e recebe na data especial, muitas
felicitações de seus amigos e familiares. Parabéns Du!

Ed Garcea é o novo Mister Eco São Paulo 2022. O modelo paulistano é empresário, tem 33 anos e representa o estado no Concurso Nacional, que acontece em Maio, na cidade de Bonito/MS.
Ed Garcea, pertence a Agência Milton Figueiredo. Boa sorte!
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Audiência Pública abriu debates
sobre futuro do turismo em Barretos
População e autoridades puderam avaliar o tema na Câmara Municipal
No último dia 17 de março, a Câmara realizou a Audiência Pública sobre o tema
“O futuro do turismo no município de Barretos”.
O público que esteve presente pôde debater e analisar o
assunto com diversas autoridades. Foram apresentados projetos de investimento, modificação e melhorias nos serviços e
atrativos turísticos. A proposta
para a discussão foi feita pelo
vereador Carlão do Basquete,
que presidiu a audiência.
Também estiveram presentes, o secretário municipal de
Turismo, Cuiabano Lima; o secretário municipal de Ordem
Pública, Jorge Roberto Coutinho; o secretário municipal da
Indústria, Comércio e Emprego, Roberto Arutim; a secretária
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Maria Adélia Espinha de Lima Bueno; o secretário
municipal da Cultura, Rogério

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

CORREA PEDE RESPEITO A PAULA LEMOS
O vereador Paulo Correa (PL) concluiu que a prefeita Paula Lemos (União Brasil) é muito maltratada na Câmara Municipal. “Pelo menos tem que ter respeito pela mulher”, afirmou.
OS LIMITES DA DEMOCRACIA
Na opinião do vereador professor Adilson Ventura (PL) a
democracia tem limites. “O que está havendo na Câmara é
desrespeito”, salientou. Ele disse que levará um opositor ao
conselho de ética do legislativo.
OUVIR É MELHOR QUE FALAR
O vereador Carlão do Basquete (PSD) contou que está
aprendendo que, às vezes, ouvir é melhor que falar.
PRIMEIRO TEM QUE GANHAR A ELEIÇÃO
O vereador Paçoca (SD) cutucou opositores na sessão de
segunda-feira (13). Quem quer ser prefeito, que seja eleito;
então, senta na cadeira e faça o que deve fazer, completou.

da Silva Teodósio; o presidente
de Os Independentes, Jerônimo
Luiz Muzetti; a representante do
Sebrae, Margareth Kavaguti; o
diretor de operações do Barretos
Country, Rafael Alves Leite; o
professor do Instituto Federal de
Barretos, Vitor Edson Marques
Júnior; o vice-presidente de

Construção, Entretenimento e
Hotelaria do GR Group, Filipe
Gornero Rezende; o integrante do grupo Os Independentes, Emílio Carlos dos Santos,
além de diversos representantes de entidades.
A audiência pública é uma
ferramenta que tem objetivo de

possibilitar que temas específicos sejam analisados e debatidos
com autoridades e especialistas
ligados direta ou indiretamente
ao assunto, sendo aberta para a
participação da população que
pode se manifestar com questionamentos e propostas, dentro de
regras específicas.

Requerimentos apresentados pelo vereador
Paulo Correa na última sessão da Câmara

O presidente da Câmara,
vereador Paulo Correa, apresentou diversos requerimentos
na última sessão ordinária, realizada na segunda-feira (21).
Cartão do Sindicato dos

PITA FOGO

Servidores Públicos Municipais: após ser procurado por
servidores municipais, o vereador questionou por quais
motivos o cartão apresentava
saldo zero até o meio do mês,

sendo que a prefeitura tem repassado o valor descontado
em folha de pagamento. “Os
servidores estão passando
vergonha, pois quando da realização das compras e ao passar pelo caixa, o cartão apresenta saldo zero”, disse.
Aumento de 35 para
40% da margem do consignado: o vereador encaminhou
pedido à prefeita requerendo
aumento da margem de empréstimo consignado para os
servidores da administração
direta e indireta, aposentados
e pensionistas do Instituto de
Previdência de Barretos, visto
a medida provisória assinada
no último dia 17 pelo presidente da República.

Convocação de professores AEE: o vereador questiona se há previsão para convocação dos últimos quatro
professores aprovados em
concurso público realizado
em 2017, visto que a vigência do concurso encerra em
21 de junho. Em caso de chamamento, quer saber quando
a administração encaminhará
à Câmara projeto para criação
dos cargos.
UBS no bairro San Diego: o vereador quer saber se
há previsão de construção e,
em caso positivo, se existe
projeto em andamento junto ao Governo Estadual para
construção e quando as obras
serão iniciadas.

UMA COISA QUE NÃO É VERÍDICA
Segundo o vereador Nestor Leonel (União Brasil) está
acontecendo muita Fake News nas sessões da Câmara Municipal. “Estão passando para a população uma coisa que não
é verídica”, frisou.
BANDEIRA AVALIA ATUAL ADMINISTRAÇÃO
O que a gente vê nesta administração é um trabalho idôneo, sério, de acordo com o vereador Juninho Bandeira (PL).
SINAIS DE CONTRADIÇÃO NA VIDA PÚBLICA
A vida pública traz muita felicidade, segundo análise do
vereador Raphael Silvério (PSDB). Ressaltou que o vereador
eleito também ganha diversos inimigos, que gostam de semear
o mal e “não vê o quanto a gente trabalha para fazer o bem”.
SE DESVIAR DO ASSUNTO, FICA MUDO
Se algum vereador sair fora do assunto da justificativa de
voto, vai ter a palavra cortada, alertou o presidente da Câmara, Paulo Correa (PL). Esclareceu ainda que não é ditador.
BURACOS INVERTIDOS VIRAM LOMBADAS
O vereador Ângelo Tegami (PV) deu uma ideia top para sanar a quantidade de buracos em Barretos. Para ele, basta virar
os buracos de ponta-cabeça que se transformam em lombadas.
CODINOMES DA SITUAÇÃO E DA OPOSIÇÃO
Bancadas da situação e oposição tem codinomes interessantes na Câmara Municipal. Os vereadores são chamados de “tchutchucas” e “patetas”. Ao ouvir os apelidos, uma
alma penada de um finado barretense exclamou: avestruz!
EM TEMPOS DE QUARESMA
Dica de leitura: “O Negro Nazareno”, de João Paulo Berlofa e Elias Soares Farias, publicado pela editora Recriar.

Governo de São Paulo anuncia antecipação
Deputado federal Geninho Zuliani é
nomeado vice-líder do União na Câmara da campanha de vacinação contra a gripe
Parlamentar também é secretário-geral do partido no Estado de São Paulo

O deputado federal Geninho
Zuliani foi escolhido na última
segunda-feira, dia 21, como vice-líder do União Brasil, na Câmara. Em São Paulo, o parlamentar
é o secretário-geral do partido.
O vice-líder representa os
interesses do partido em votações que ocorram no Congresso, especialmente se o líder estiver ausente.
“O União representa uma
junção de ideias com um propósito nobre e com uma confluência de ideias: um Brasil mais democrátrico, livre e justo, mas não

de forma utópica e sim acessível.
A criação de um novo partido representa um marco na política
brasileira”, afirma Geninho.
Os outros vice-líderes são
Alexandre Leite, Arthur Maia,
Bozzella, General Peternelli, Juscelino Filho, Leur Lomanto Júnior, Paulo Azi, Kim Kataguiri,
Nereu Crispim, Professora Dorinha e Felipe Rigoni. O líder é o
deputado Elmar Nascimento.
O partido, recém-criado, é
o resultado da fusão do Democratas e do PSL. A nova sigla é
a maior da Casa, com 81 depu-

tados, seguida do PT, com 53.
O partido tem ainda três senadores, três governadores (de
Rondônia, Goiás e Mato Grosso) e três prefeitos de capital.
“Temos um objetivo importante: ser não só o maior partido em representação na Câmara, mas maior em eficiência na
entrega de resultados ao povo
brasileiro. É hora de aprimorar
a democracia, sempre pautados pela pluralidade, respeito e
diálogo”, concluiu o deputado.
A nova legenda terá o número de urna 44.

Imunização no estado começa neste domingo (27) com o Domingão
da Vacinação; prioridade serão os idosos acima de 80 anos

O governador João Doria
anunciou na última quarta-feira
(23) a antecipação da vacinação
do calendário de vacinação contra a gripe em todo o Estado.
A partir deste domingo
(27), durante o Domingão da
Vacinação, os idosos acima de
80 anos poderão receber a sua
dose contra a Influenza. Assim, os que forem receber a
quarta dose de Covid-19, poderão receber a vacina junto à
vacina da gripe.
“É fundamental que a população procure os postos de
vacinação e se imunize contra a gripe. Esta antecipação
permitirá que neste ano possamos proteger os idosos um
pouco mais cedo, evitando
complicações pela doença”,
afirmou Doria.
A campanha estava prevista para começar no dia 4
de abril, mas com as entregas
dos imunizantes pelo Instituto
Butantan, a imunização poderá ser antecipada em uma semana. A vacina do Butantan
contra a influenza é trivalente e 100% nacional, composta
pelos vírus H1N1, a cepa B e

o H3N2, do subtipo Darwin,
que causou os surtos localizados no final do ano passado.
A expectativa da campanha
é vacinar 90% do público-alvo de mais de 16,6 milhões de
pessoas, entre idosos, profissionais de saúde, professores,
crianças, entre outros. O calendário é dividido por etapas,
com prioridade para os idosos
acima de 80 anos de idade.
O Instituto Butantan antecipou neste ano as entregas da vacina da gripe para o Ministério
da Saúde. Ao todo serão fornecidas 80 milhões de doses para
a imunização em todo o Brasil.
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A
INFLUENZA (GRIPE)

- 27 de março: Idosos acima
dos 80 anos;
- 4 de abril: Idosos acima de 60
anos e trabalhadores da saúde;
- 2 de maio: Crianças acima de
6 meses a menores de 5 anos de
idade; gestantes e puérperas;
- 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência
e pessoas com comorbidades;
- 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros,
trabalhadores do transporte
coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e
população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob
medida socioeducativa.
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Prefeita Paula Lemos visitou obras de
reconstrução e prevenção contra enchentes
A prefeita de Barretos, Paula
Lemos, acompanhou na última
terça-feira (22), as obras de recuperação de locais afetados pelo
grande volume de chuvas que
caiu na cidade no início do ano.
A primeira parada da prefeita foi na avenida 7, no trecho
entre as ruas 4 e 12, onde foi iniciada a reconstituição do muro
de arrimo em gabião, que cedeu
após forte chuva registrada no
dia 31 de janeiro. A obra, orçada
em R$1,5 milhão, será realizada
com recursos próprios.
“O desabamento deste local
ocorreu posteriormente às enchentes do dia seis de janeiro,
então começamos o processo
com o Estado sem considerar
essa área”, explicou a prefeita.

De lá, ela seguiu para a rua 16
com a avenida 31, onde ocorrem os trabalhos de reconstrução e prevenção de enchentes.
Acompanhada dos secretários de Obras e Serviços Urbanos,
Raul Paganelli, e Planejamento e
Desenvolvimento, Carlos Henrique Gonçalves Lúcio, Paula
Lemos esclareceu que as obras
continuam em andamento, mas
fatores climáticos acabam dificultando algumas ações.
“É importante esclarecer
que nenhuma obra das enchentes foi paralisada. Passamos por um período de muita
chuva e, para fazer um asfalto
que dure, precisamos que a
terra esteja compactada”, disse Paula Lemos.

O secretário de obras, Raul
Paganelli, aproveitou para reforçar que o projeto do novo
sistema de drenagem visa solução em longo prazo.
“Com as aduelas de concreto de três por três metros, bem

A prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, confirmou que desde a última quarta-feira (23), equipes iniciaram o recapeamento de diversas ruas
dos bairros São José, Baroni e Pereira. No Pereira, a Avenida Rui
Barbosa receberá recapeamento asfáltico no trecho compreendido entre a Avenida Conselheiro Antônio Prado e a Rua 18. Já
no Baroni a prefeitura vai recapear a Rua 48, entre as avenidas
37 e 43. A Travessa Alegria, no bairro São José, também será
recapeada entre as Ruas Thomaz Paula de Oliveira e 06. O Hussein Gemha, que teve o recapeamento total iniciado no começo
de março, também volta a receber as equipes de obras. Serão
contempladas as ruas Antônio Nunes Serradela e Odilon Tibiriça
Camargo, ambas entre as Avenidas Gonçalves e C11.

Secretaria anuncia início de
desassoreamento da Região dos Lagos
acúmulo de resíduos que caíram no leito do lago, deve começar na segunda-feira. Primeiramente devemos esvaziar
o lago”, disse.
A empresa Guepardo, responsável pelo Empreendimento Jardim Botânico, fornecerá
os equipamentos necessários
para a realização do serviço que
deve ser concluído em 30 dias.

Tereos apoia projeto de recuperação de nascente em Barretos
Em parceria com o Plantar Água, iniciativa visa a manutenção da biodiversidade no Rio Pitangueiras

Focada em preservar um
dos recursos mais valiosos do
planeta, a água, a Tereos, uma
das líderes mundiais na produção de açúcar e etanol, se uniu
à iniciativa Plantar Água, de
Barretos, para apoiar a recuperação de nascentes na região.
O projeto, sob o comando
do SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barretos, contempla o plantio de
2.200 mudas de árvores nas
margens do córrego Ribeirão
das Pitangueiras.
A ação teve início nes-

te mês com o plantio de 380
mudas ao longo da calçada da
margem do córrego. A atividade integra as ações do projeto
socioeducativo ambiental do
SAAE, o Super Conscientes,
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação.
Neste ano, nos meses de
abril e maio, o Plantar Água
contará com a participação
de alunos da rede municipal
de ensino para a continuidade do plantio. Dentre as mudas escolhidas há espécies
como ipês, jacarandás, sangra

d’água, cedro, farinha seca,
pau ferro, jenipapo, araçás,
goiabeiras e amoreiras.
A iniciativa integra uma
frente de atuação da Tereos
chamada Olhos D’Água, que
visa a recuperação de nascentes localizadas próximas às
unidades industriais da companhia. Por meio de parcerias
com prefeituras, o programa
contempla a distribuição de
mudas de árvores que são
plantadas em áreas com nascentes, mantendo a fauna,
flora e a manutenção da biodiversidade regional.
“Esse tipo de ação contribui com as Áreas de Preservação Permanente - as APPs - e
a manutenção das matas ciliares, vegetação natural próxima às margens que possui a
função de proteger o ambiente ao redor de rios e redes de
drenagem”, explica Ana Cláudia Lima, Gerente Executiva
de Sustentabilidade e Meio
Ambiente da Tereos.
Todas as mudas utilizadas nas ações são oriundas
do viveiro da Tereos, que já
produziu mais de 1 milhão de
mudas desde sua inauguração.
“A proximidade com a comunidade é um dos pilares da

Especialista aponta o déficit calórico como o principal aliado na perda e na manutenção do peso

maiores que as atuais que têm
um metro e meio de diâmetro,
conseguiremos captar toda essa
água sem transbordamento ou
alagamentos, trazendo conforto
e segurança para a população”,
finalizou o secretário.

Bairros São José, Baroni e Pereira terão
ruas recapeadas ainda esta semana

A secretaria municipal de
Obras e Serviços Urbanos
confirmou o início dos trabalhos de desassoreamento na
Região dos Lagos.
Segundo o secretário Raul
Paganelli, o primeiro lago começou a ser esvaziado na última quarta-feira (23).
“O serviço de desassoreamento, que é a retirada do

Qual o segredo para perder
peso de forma saudável?

Tereos. A companhia tem um
histórico sólido em parcerias
para incentivar o desenvolvimento socioambiental das regiões próximas às nossas unidades. No caso da prefeitura de
Barretos, estamos felizes em
participar desse novo projeto,
reforçando nosso compromisso com as questões ambientais
do município”, pontua Douglas Souza, gerente de Relações Institucionais da Tereos.

Entra ano e sai ano e as promessas são as mesmas: emagrecer, levar uma vida mais
saudável, praticar atividade
física. Você sabia que esses hábitos se complementam quando o assunto é perder peso?
Se uma pessoa resolve
mudar a alimentação e passa a ingerir menos calorias,
em longo prazo, isso trará
benefícios não somente para
a saúde, mas também para a
redução de peso.
Mas, se esta mesma pessoa decidir praticar atividades
físicas, sem mudar a alimentação, o mesmo pode acontecer,
entretanto, da mesma forma:
em longo prazo. Sem contar
que hábitos pouco saudáveis
em relação à alimentação podem acarretar outros problemas, mesmo que o indivíduo
pratique atividade física.
Então, o ideal é aliar boa
alimentação e exercícios,
como explica o médico do
Hospital São Jorge e da Clínica Unique Barretos, e membro
titular da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica, dr. Jorge
Rezeck, ressaltando que é o
déficit calórico que faz toda a
diferença na perda de peso e,
principalmente, no ganho para
a saúde do corpo em geral.
“Associar uma alimentação equilibrada à prática
de atividade física é o que
leva ao emagrecimento, mas
se pensarmos na estratégia
mais eficaz no emagrecimento, com certeza seria a
alimentação”, disse.
“Em relação à atividade
física, o maior déficit que
alcançaremos em aproximadamente 1 hora de exercícios, seria algo perto de 300

a 500 calorias, falando em
algo que promova um gasto maior, como um crossfit
ou corrida. Essa quantidade
de calorias, qualquer pessoa
consome em um prato de
comida. Qualquer lanche ou
dois pedaços de pizza teriam
mais do que 500 calorias, ou
seja, como os alimentos estão
hipercalóricos, não conseguimos compensar a atividade
física mantendo uma má alimentação, não gera déficit
calórico. Por isso, o principal
fator para o emagrecimento é
a alimentação. A atividade física contribui para aumentar
o gasto energético do corpo”,
completou Jorge Rezeck.
Mudanças simples, como
a ingestão de frutas e maior
quantidade de água, somados a uma caminhada de 30
minutos por dia, podem fazer uma diferença considerável no final de um mês.
“Não é necessário nada
extraordinário para iniciar
uma mudança de hábitos,
nada radical. Às vezes as pessoas colocam metas muito
altas, e pequenas mudanças
podem gerar grandes resultados, quando são incorporadas
na rotina. Ao invés de fazer
60 minutos de atividade física, comece com 30 minutos
e vá aumentando aos poucos.
Antes de começar com uma
dieta radical e muito restrita, o ideal é cortar algumas
coisas da alimentação, como
açúcar, farináceos, produtos
industrializados, tudo o que
tem uma carga calórica muito alta. Quando as pessoas
começam algo de forma muito radical, a chance é que não
dê certo”, explicou o médico.
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Corrente de Amor realiza último sorteio
da atual fase da campanha no dia 30
Durante quatro meses, campanha motivou doações em prol do Hospital de Amor de Barretos, que celebra 60 anos neste mês

A atual fase da campanha
Corrente de Amor entra na reta
final. No dia 30 de março será
realizado o último sorteio dessa etapa, em que os prêmios
são um Iphone 13 e um automóvel HB20 zero quilômetro.
A ação fomenta doações
em prol do Hospital de Amor
de Barretos, que neste mês de
março celebra 60 anos de história e dedicação em oferecer
o melhor e mais avançado tratamento oncológico a milhares de pacientes do Brasil e de

países vizinhos. Isso porque,
em 2021, a entidade realizou
mais de 1 milhão de atendimentos gratuitos.
“Graças às doações é que
o Hospital de Amor conseguiu
manter o tratamento de excelência ao longo destes 60 anos.
Por isso, é tão importante que
todos continuem colaborando na Campanha Corrente de
Amor, pois cada R$ 10 doado
faz toda a diferença na manutenção da obra”, afirma Larissa
Mello, coordenadora de Cam-

panhas do Hospital de Amor.
ÚLTIMO SORTEIO
Na próxima quarta-feira,
dia 30, será realizado o principal sorteio da atual fase da
Corrente de Amor. Ao todo,
serão dois prêmios: um Iphone 13, para aqueles que fizeram suas doações no mês de
março; além de um automóvel
HB20 zero quilômetro, que
premiará um doador da atual
fase da campanha, que teve
início em novembro de 2021.
O período de participação
para o sorteio final vai até a
próxima terça-feira, dia 29 de
março. Já os resultados do sorteio serão divulgados no dia 31
de março, após as 21 horas.
“Os prêmios são formas
de agradecimento às pessoas
pela doação e, consequentemente, por ajudar o Hospital
de Amor a seguir salvando
vidas, por meio de um tratamento humanizado e de excelência”, frisa Larissa.
COMO AJUDAR?
Quem quiser ajudar o Hos-

pital do Amor e ainda concorrer a prêmios pode fazer uma
doação por meio da Corrente de Amor. A cada R$ 10, o
doador recebe dois números
da sorte: um para concorrer
ao Iphone 13 e outro para
concorrer no sorteio final do
HB20 zero quilômetro.
CANAIS PARA DOAÇÃO
On-line: 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; Direto da
conta bancária pela chave PIX:
pix@correntedeamor.com.br;
Internet Banking da CAIXA, em
que o cliente do banco deve acessar por um computador pessoal.
Presencialmente:
Casas
Lotéricas, por meio do código do Hospital de Amor
(30912118), correspondentes
CAIXA Aqui e nos terminais
de autoatendimento das agências da CAIXA; Agências dos
Correios de todo o país (com
os atendentes); Lojas da Rede
Savegnago de Supermercados.

Apresentação teatral “Sob(re) elas”
marca Mês da Mulher no Unifeb
O evento integra as atividades do NAC e será apresentado aos alunos do curso de Sistemas de Informação
No próximo dia 31 de março, às 21 horas, na Sala da Pós-graduação do Unifeb (Centro
Universitário da Fundação
Educacional de Barretos),
acontece a apresentação teatral
“Sob(re) elas”, com o ator barretense Geraldo Oliveira.
O evento integra as atividades do NAC (Núcleo de Apoio
Cultural) do Centro Universitário e será apresentado aos
alunos do curso de Sistemas de
Informação marcando o final
do mês dedicado às mulheres.
Geraldo Oliveira é ator,
diretor, artista plástico, cenógrafo, aderecista e figurinista.
Ele é fundador da Cia Goitacá
de Teatro de Animação e professor de teatro da Unidade do
SENAC Barretos desde 2012.
De acordo com Geraldo, a
apresentação teatral “Sob(re)
elas” faz uma crítica sobre os
vários tipos de violência contra as mulheres (digital, psicológica, sexual, física, patrimo-

nial e moral).
“A ideia da apresentação
teatral surgiu através de uma
encomenda solicitada pelo
CRAM (Centro de Referência
de Atendimento à Mulher) em
parceria com a prefeitura de
Barretos”, explicou.
A dinâmica da apresentação
teatral acontece no formato monólogo, com duração de 40 minutos, seguido de um breve bate-papo. “O principal objetivo é
conscientizar e refletir sobre a
urgência do assunto ‘violência
contra as mulheres’”, enfatizou
o ator e diretor.
Segundo o coordenador do
curso de Sistemas de Informação do Unifeb, professor
Wendel Cortes Martins, trabalhar a conscientização dos
alunos acerca das questões
sociais é fundamental na formação profissional.
“Buscamos desenvolver
atividades que permitam importantes reflexões. A vio-

lência contra a mulher é estrutural e conta com taxas
altíssimas em todo o Brasil.
É uma cultura que ainda está
muito enraizada em nossa sociedade e devemos entender
que existem diversos tipos de

violência e que precisamos
lutar contra isso”, destacou o
coordenador.
O trabalho de Geraldo Oliveira pode ser acompanhado
por meio de seu perfil no Instagram: @geraldoliveirartes

CAIXA reduz juros para compra da casa própria
Banco também lança linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis destinados a Pessoas com Deficiência (PcD)
A CAIXA anunciou a redução da taxa de juros do
crédito imobiliário na modalidade Poupança CAIXA. A
informação foi divulgada pelo
presidente do banco, Pedro
Guimarães, durante o Evento
Summit ABRAINC 2022.
Pela modalidade Poupança CAIXA, as novas taxas

partem de TR + 2,80% a.a.,
somadas à remuneração da
poupança, o que representa
uma queda de 0,15 ponto porcentual. As contratações na
modalidade Poupança CAIXA com as taxas reduzidas
começam na próxima segunda-feira, 28 de março.
O banco também lançou li-

nha de crédito para reforma e
adaptação de imóveis destinados a Pessoas com Deficiência (PcD).
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA (PCD)
A partir de 28 de março, a
CAIXA disponibiliza linha de
crédito com recursos do FGTS
para reforma ou adaptação de
imóveis próprios, no âmbito do Programa Casa Verde e
Amarela, para famílias que tenham integrantes PcD:
· financiamento de até R$ 50
mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado;
· taxa de juros a partir de TR+
4,25% a.a.;
· prazo de 240 meses para pagamento;
· renda bruta mensal de até R$
3 mil.
PROGRAMA CASA
VERDE E AMARELA
A partir de 12 de abril es-

tarão vigentes também novas
condições para financiamento
às famílias com renda entre R$
2.000,01 e R$ 2.400,00 do Programa Casa Verde Amarela:
· redução da taxa de juros
de 0,5 ponto percentual no financiamento habitacional; e
aumento dos subsídios para
aquisição e construção de moradias, o que amplia o poder
de compra das famílias.
MAIS INFORMAÇÕES
· Aplicativo Habitação
CAIXA - disponível para os
sistemas operacionais Android e iOS (pode ser baixado
gratuitamente na Google Play
ou App Store);
· 3004-1105 e 0800 726 0505
- disponíveis de segunda a
sexta-feira das 8h às 20h;
· 0800 726 8068 - disponível
de segunda a sexta em qualquer horário e aos sábados de
10h às 16h.

O Dia Internacional pelo Direito à
Verdade sobre as Violações dos Direitos
Humanos e pela Dignidade das Vítimas

O Dia Internacional pelo
Direito à Verdade sobre as
Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das
Vítimas, celebrado nesta
quinta-feira (24), é imprescindível a qualquer tempo e
em todo lugar do mundo pela
causa que representa, mas
ganha muita importância no
Brasil dos dias que vivemos.
A celebração foi instituída
pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), em 21 de dezembro
de 2010, com base em estudo do próprio organismo, que
concluiu que “a verdade sobre graves violações dos direitos humanos é um direito
inalienável e autônomo”.
Ainda conforme essa
pesquisa, todo Estado tem
a obrigação de garantir os
direitos humanos, conduzir
investigações e promover
reparações eficazes relacionadas às suas violações.
O DIA NA HISTÓRIA
A data foi escolhida em homenagem ao monsenhor salvadorenho Óscar Arnulfo Romero, assassinado no dia 24 de
março de 1980, enquanto celebrava uma missa. O monsenhor
era militante de causas humanistas, engajado em denunciar violações a direitos fundamentais
das pessoas mais vulneráveis,
em defender os princípios de
proteção à vida e em promover
a dignidade humana e a oposição a qualquer tipo de violência.
Com essa forte simbologia,
a ONU busca honrar a memória de todas as vítimas de graves e sistemáticas violações
de direitos humanos e prestar
homenagem àqueles que perderam ou dedicaram sua vida
à defesa dos direitos humanos.
Secretário-geral da ONU,
o português António Guterres
já se pronunciou em várias
ocasiões sobre a data. Para
ele, num conceito abrangente,
“justiça e prevenção só podem
começar com a descoberta e o
reconhecimento dos fatos”.
O foco da ONU é a transição de regimes violentos,
como o apartheid, na África
do Sul, e as ditaduras militares na América Latina.
O principal mecanismo
para essa ação, nos países que
partiam para democracias, é a
criação de comissões da verdade, para esclarecer crimes
cometidos no tempo de governos arbitrários e reconhecê-los em nome do Estado.
Até hoje, cerca de 30
países já tiveram comissões
da verdade, como África do

Sul, Argentina, Brasil, Chile,
Guatemala, Paraguai e Peru.
De acordo com Guterres,
“uma prestação pública de
contas da verdade sobre graves abusos dos direitos humanos permite que as sociedades abordem as suas causas
subjacentes”. Essa afirmação
inclui entre os grandes objetivos da data casos como o brasileiro, que sofreu com a ditadura militar de 1964 a 1985.
São reconhecidas como vítimas de graves e sistemáticas
violações de direitos humanos, em geral realizadas pelo
Estado, pessoas que sofreram
desaparecimento
forçado,
execução sumária e tortura,
ou ainda seus familiares e
entes queridos. Casos de tortura, execuções e desaparecimentos por questões políticas
foram recorrentes no Brasil
durante a ditadura militar.
NOS DIAS DE HOJE
Em seu artigo 25, a Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que
todos têm direito a “saúde,
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e
direito à segurança em caso
de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.
Nos últimos anos, o Brasil
tem sido apontado como um
dos países com mais casos de
assassinatos de defensores de
direitos humanos nas Américas, historicamente a região
mais perigosa do mundo para
defensores das pessoas e comunidades vulneráveis.
“A verdade é uma ferramenta para combater a impunidade.
É uma ferramenta para a justiça.
E é um passo vital na prevenção
da recorrência dos eventos que
conduziram à violação. Que
este Dia Internacional sirva
para lembrar a existência e a
importância deste direito, e que
sirva também de lembrança da
necessidade de proteger aqueles que dedicam suas vidas para
contar a verdade”, comentou
o presidente do Sindicato dos
Bancários de Barretos e região,
Marcelo Martins.
“O sindicato, como entidade cidadã, mais uma vez,
reafirma seu compromisso
com a luta por Justiça. Seguimos e seguiremos em defesa
de nossa memória histórica”,
ressalta Marcelo Martins.
(Fonte: Contraf-CUT, com
edição de Seeb Barretos)
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Anel viário ganha melhorias
Vestibular Univesp
do “Melhor Caminho”
está com inscrições abertas
A nova sede do Polo Colina da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São
Paulo, que agora funciona na
EMEF “Cel. José Venâncio
Dias”, está com inscrições
abertas para os cursos superiores, na modalidade de ensino a distância, que são totalmente gratuitos.
As inscrições para as 30
vagas devem ser feitas pelo
site: vestibular.univesp.br até
25 de abril, mediante pagamento de taxa de R$ 45,00.
Os cursos oferecidos são
Administração, Engenharia
de Produção e Processos Gerenciais; Licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia

e também Ciência de Dados,
Engenharia da Computação e
Tecnologia da Informação.
A secretaria municipal de
Educação informou que atual-

mente o Polo Univesp conta
com 52 alunos ativos. Mais
informações na Escola Venâncio, sede do Polo Univesp,
pelo fone 3341-1355.

O alargamento e compactação do leito carroçável é uma das
melhorias executadas na vicinal, que liga o município a Terra Roxa

Estão em ritmo acelerado as
obras de recuperação de 7 km do
anel viário que interliga a Rodovia Antônio Bruno à vicinal entre
Jaborandi e Terra Roxa. Os importantes investimentos foram
incluídos no Programa Melhor
Caminho, do governo estadual.
As melhorias contemplam
o alargamento da vicinal, reaterro e compactação do leito
carroçável, regularização de
taludes e implantação de ca-

naletas de drenagem executadas em concreto.
O prefeito Silvinho tem
acompanhado o andamento das
obras e elogiou a sensibilidade
do secretário estadual de Agricultura, Itamar Borges, que incluiu
Jaborandi nos investimentos do
Programa Melhor Caminho, lançado no ano passado.
“Agradeço ao vereador
Antônio Luiz de Lima Júnior,
o Juninho do Lava Jato, pelo

agendamento da reunião para
formalização do pedido junto ao secretário estadual, que
tem demonstrado muito apreço pela nossa querida Jaborandi”, destacou Silvinho.
O projeto do governo estadual prevê a recuperação de
5 mil quilômetros de estradas
vicinais do interior paulista,
permitindo melhor escoamento da produção agrícola e a
geração de 2 mil empregos.

COTIDIANO
Governo lança maior programa da história para
regularizar dívidas habitacionais de 75 mil famílias
O governo anunciou um
programa especial para regularizar 75 mil contratos de
mutuários inadimplentes da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU). O plano prevê condições facilitadas para acordos com juro zero, sem entrada e pagamento parcelado.
O percentual de devedores
da CDHU saltou de 19% em
fevereiro de 2020 para 26%
em janeiro deste ano. O financiamento de imóveis de interesse social da CDHU registra
70% das famílias com renda
de até 1,5 salário mínimo.
Com a renegociação, as
famílias poderão manter os
imóveis, enquanto a CDHU
receberá recursos para novos investimentos em habitação popular.
A prioridade é a regularização de dívidas de 29 mil
famílias inadimplentes. A cobrança judicializada já afeta
16 mil famílias e 3 mil delas
estão com ordem judicial de
reintegração do imóvel.

Outros 13 mil contratos
inadimplentes passíveis de
cobrança judicial poderão ser
beneficiados com as condições
especiais previstas no plano.
Os benefícios também poderão contemplar 46 mil famílias
que possuem débitos menores
A adesão ao programa começa no dia 4 de abril. O cadastramento de mutuários terá duração de 12 meses. Inicialmente,
as inscrições serão feitas pelo
serviço telefônico Alô CDHU:
0800-000-2348. As orientações
também estarão disponíveis no
site www.cdhu.sp.gov.br.
COMO VAI
FUNCIONAR
Famílias que tiveram contratos rescindidos poderão optar pela

quitação à vista do débito com a
CDHU, sem incidência de juros
e multas, ou o reparcelamento do
saldo residual do contrato.
Os demais mutuários terão
direito a parcelamento de dívida sem exigência de entrada
e juros e com parcelas a partir
de R$ 60, o valor corresponde
a 5% do salário mínimo e será
somado à prestação mensal.
Outras situações de inadimplência também serão avaliadas pela CDHU e para soluções
como: transferência de titularidade; transformação da dívida
em uma nova, com extinção
da antiga; refinanciamento ou
recomercialização do imóvel;
e conversão de contratos, entre
outras possibilidades.
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Barretenses participam da 3º
Etapa da GP Fórmula Kart
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Barretos estreia com vitória na Liga Regional de Futsal

O time de futsal de Barretos estreou com o pé direito na Liga Regional de Futsal. A partida, realizada na última terça-feira
(22), na cidade de Viradouro, foi bastante acirrada, mas quem levou a melhor foi a equipe barretense com cinco gols, contra 4
gols do time da casa. A equipe conta com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O Campeonato Grand Prix Fórmula Kart 2022 começou no mês de janeiro de 2022 e no último dia 20 teve
sua 3º etapa realizada no kartódromo
de Bebedouro.
“O campeonato está muito concorrido e vários pilotos novatos, mas
todos com condições de brigar pelo
pódio neste ano”, disse Rodrigo Pedroso, um dos organizadores e também vice-campeão do campeonato
GP Fórmula Kart 2021.
A 3º Etapa teve muitas emoções
com rodadas, acidentes de Ricardo Aratangy e Gabriel, e depois Lucas com
Aratangy. Segundo os organizadores,
infelizmente, não teve a tão famosa
comemoração no pódio, por causa dos
acidentes envolvendo três pilotos.

A reta final e chegada ficaram da
seguinte forma: O ribeirãopretano Júnior em primeiro (campeão do GPFK
2021); O barretense Rodrigo Pedroso
em segundo (vice campeão GPFK
2021); e em quarto colocado o barretense Júlio Sagula (terceiro colocado
no GPFK2021).
O campeonato está aberto para novos competidores que queiram entrar
na competição e pilotar a mais de 85
km por hora nas pistas de kart de Bebedouro e Birigui.
Rodrigo Pedroso informou que para
participar não é necessário possuir um
kart. Os requisitos são ser maior que
1,60 m de altura e ser um amante de
corridas, além de possuir muita coragem de pilotar um kart no limite.

