A Cidade
www.jornalacidadebarretos.com.br

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 17 de dezembro de 2021

A informação com precisão e credibilidade

NATAL: EXPRESSÃO DE AMOR E FRATERNIDADE - “Em julho de 2012, Felipe Aquino recebeu o título de “Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno”, concedido pelo Papa às pessoas que se destacam, no seu trabalho, em prol da evangelização, em defesa da fé e do desenvolvimento da Igreja Católica. Nesta edição ele nos brinda com um belo texto sobre o Natal. Segue.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Reunião define
Censo 2022
em Barretos
e região
Foi realizada nesta quinta-feira (16) a 1ª Reunião de
Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022. A reunião teve o comando do coordenador de área na região de
Barretos, Júlio César Mora, e
aconteceu na sede do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande.
Na última quarta-feira
(15) foram abertas as inscrições do processo seletivo do
IBGE para o preenchimento
de vagas para o Censo 2022,
previsto para ser realizado no
período de junho a agosto.
Segundo Júlio César Mora,
na região de Barretos, que
tem jurisdição em sete cidades, estão previstas 12 vagas
para Agente Censitário Municipal, 19 vagas para Agente Censitário Supervisor, 236
vagas para Recenseador e 2
para Agente Censitário Administrativo de Informática.
A taxa de inscrição varia entre R$ 57,50 a R$ 60,50
dependendo da função, com
salários variando entre R$
1.700,00 a R$ 2.100,00 mais
benefícios.
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SAAE Barretos lança o “Plantar Água”
para marcar os 50 anos da autarquia
Cento e cinquenta mudas
de árvores foram plantadas na
manhã da última terça-feira
(14), na margem do lago artificial que verte ao Córrego São
Domingos, no Jardim Europa,
como atividade do Projeto Super
Conscientes, do SAAE Barretos.
O superintendente do SAAEB,
Waldo Villani Júnior, destacou
a presença das crianças da rede
municipal de ensino na ação
ambiental intitulada “Plantar
Água”. “Quero agradecer a essas crianças que são nosso futuro, que vão trazer a longevidade
da nossa cidade, que vão trazer
aquilo que vai garantir o futuro:
água. Vamos continuar cuidando
do meio ambiente, vamos continuar ‘plantando água’, porque
cada mudinha que nós fizermos
florescer é garantia do futuro da
nossa água, da sustentabilidade
do nosso aquífero e do abastecimento público de água para
nossa querida Barretos”, disse.
(Foto: Márcio Oliveira).
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Polícia Militar desencadeou
a “Operação 190 anos”

Na última terça-feira, 15 de dezembro, a Polícia Militar desencadeou a “Operação 190 anos”, em face da data de criação da instituição.
Como parte das comemorações foi intensificado o policiamento nas
áreas comerciais e avenidas de grande fluxo de pessoas e veículos,
com ações voltadas a coibir crimes contra o patrimônio. Em Barretos,
atuaram de forma conjunta as equipes de Força Tática, Rocam, Cavalaria e Canil, ocasião em que foram realizados diversos pontos de bloqueio e patrulhamento preventivo, sobretudo fiscalizações a motocicletas, que por diversas vezes, são utilizadas no cometimento de crimes.

Novos membros tomam posse no
Conselho Municipal de Meio Ambiente

Prefeitura paga 13º e vai antecipar
salários de janeiro para 30 de dezembro
A prefeita Paula Lemos
anunciou na última terça-feira,
dia 15, a antecipação do pagamento do 13º salário para todos
os servidores públicos municipais. Todos receberam nesta
quinta-feira (16). Na oportunidade, a prefeita também garantiu que o pagamento do salário
de janeiro será realizado no dia
30 de dezembro, como justo
reconhecimento pelos serviços
prestados à população.
Na área da educação foi
anunciado que os servidores
lotados na pasta poderiam pleitear o pagamento de 10 dias de
férias em dinheiro, o que pode
ser feito até nesta sexta-feira
(17). O valor, proveniente do
FUNDEB, será repassado no
dia 30 de dezembro. Os profissionais contratados em regime

administrativo (Rejaes) terão
suas verbas rescisórias pagas
no dia 23 de dezembro.
“Estou muito feliz em
anunciar todos estes benefícios aos nossos servidores. É
o reconhecimento à dedicação e ao comprometimento
de cada um em fazer o melhor

para a nossa população”, comentou a prefeita.
Paula Lemos agradeceu o
apoio do presidente da Câmara
Municipal, Paulo Correa, e dos
vereadores Carlão do Basquete, Juninho Bandeira, Paçoca,
Eduardo do Mercado, Lupa,
Vagner Chiapetti, Fabrício

Casa do Oleiro faz campanha de Natal

Todo final de ano a Casa do Oleiro de Barretos realiza alguma atividade e campanha para
ajudar no Natal dos residentes e ajustar o caixa da instituição. Atualmente, a entidade atende
cerca de 40 residentes na Casa do Oleiro e na República Recomeço (pós Casa do Oleiro). “Neste
Natal iremos sortear 5 leitoas de aproximadamente 10 kg, no dia 23 de dezembro, às 12 horas.
O valor de cada número é R$ 20,00. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de dezembro em
espécie na sede da instituição ou PIX (361.996.988-43)”, confirmou os diretores da instituição.

Lemos, Gabriel Uchida, Raphael Silvério, Nestor Leonel,
Professor Adilson, Dr. Chafei
e Ricardo Bodinho, e afirmou
que a devolução de quase R$
4,5 milhões feito pela Câmara
aos cofres do município foi essencial para que estes benefícios se concretizassem.

Réveillon no Parque
do Peão terá música ao
vivo, dj e buffet assinado
por Danilo Borges

Prefeita Paula Lemos anuncia aumento no valor
repassado às APMs das escolas municipais e Cemeis
Os novos membros do
Conselho Municipal de Meio
Ambiente tomaram posse em
uma reunião realizada na última segunda-feira, dia 14.
Com a distribuição paritária,
o Comdema será composto
por seis representantes do poder público e seis representantes da sociedade civil.
O Comdema tem a missão
de contribuir para a gestão ambiental no município de Barretos e estimular a participação
pública nos seus trabalhos.
A diretoria executiva terá Jés-

sica Maria dos Santos, secretária
municipal de Educação, como
presidente. Eduardo Croys Felthes assumirá a vice-presidência
e Thiago Juliano Donato será o
secretário executivo.
A partir de 2022 as reuniões do Comdema serão mensais, ocorrendo sempre nas
últimas terças-feiras de cada
mês. Mais informações sobre
o funcionamento do órgão municipal podem ser obtidas pelo
e-mail comdema@barretos.sp.
gov.br ou por meio do telefone
(17) 3612-2852.

A prefeita Paula Lemos
anunciou o reajuste no valor
repassado às APMs (Associações de Pais e Mestres) das
escolas municipais e dos Cemeis. Os valores pagos anualmente por aluno de período
integral foram equiparados em
R$ 200,00 tanto para educação
infantil quanto para o ensino
fundamental. O aumento visa
maior autonomia das equipes escolares para o financiamento de atividades que contribuam para a excelência da educação e para ações que promovam a inclusão, recuperação de aprendizagem e manutenção
dos espaços escolares com foco na qualidade e segurança das atividades desenvolvidas. “Estamos trabalhando muito para valorizar a educação das nossas crianças. Esse aumento no valor repassado às APMs
é mais uma conquista para que as equipes possam promover atividades extraclasses que priorizem as
diferentes maneiras de ensinar, colocando o aluno como protagonista destas ações”, afirmou Paula Lemos durante o encontro que contou com transmissão on-line para os gestores escolares.

Para celebrar a chegada de
um novo ano, o Réveillon no Berrantão, terá, no dia 31 de dezembro, a partir das 23 horas, muita
música e um cardápio especial
e completo assinado pelo Buffet
Danilo Borges. A banda R3 fica
responsável pela música, com
um repertório eclético que inclui
sertanejo, pop, rock, pagode, axé
e até flashbacks dos anos 60,
70, 80 e 90. Os ingressos estão
à venda na loja de Os Independentes, localizada na avenida 43,
esquina com a rua 38. Mais informações: (17) 3322 9022.
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Editorial

Natal: expressão de amor e fraternidade
Em julho de 2012, Felipe Aquino recebeu o título de “Cavaleiro da Ordem de São
Gregório Magno”, concedido pelo Papa às pessoas que se destacam, no seu trabalho, em prol da evangelização, em defesa da fé e do desenvolvimento da Igreja
Católica. Nesta edição ele nos brinda com um belo texto sobre o Natal. Segue.
O Natal é uma data tão importante para toda a humanidade que mesmo os que não têm
Jesus Cristo como Deus, sensibilizam-se com os seus efeitos.
O fato do Filho de Deus,
onipotente, se encarnar assumindo a nossa natureza humana, sem deixar a divina, se tornou o evento mais importante
da história, tanto assim que o
Seu nascimento dividiu a História em duas partes, para a
maioria da humanidade.
O que celebramos no Natal de
Jesus é a festa do Amor de Deus
pela humanidade, que a vendo
prejudicada pelo pecado original, e separada d’Ele, vem buscá-la de volta para Si. Mas para
isso foi preciso o maior gesto de
amor que o mundo já viu: “Deus
amou a tal ponto o mundo, que
deu o Seu Filho único para que
todo aquele que n’Ele crer tenha
a vida eterna” (Jo 3,16).
Quem tem fé e medita neste acontecimento, não
tem como não experimentar
uma imensa alegria. Como
anunciou Isaías, “o povo que
andava na escuridão viu uma
grande luz; para os que habitavam nas sombras da morte,

uma luz resplandeceu” (Is 9,
1). A Luz de Cristo brilhou
nas trevas desse mundo!
Desde sempre, a cristandade se alegra com o Natal e sente a necessidade de manifestar a
sua grandeza de muitas maneiras. Uma delas é dar presentes
para as crianças e para amigos e
parentes, num gesto de amizade, consideração e apreço.
Esse costume certamente tem suas origens naqueles
pastores do campo de Belém,
que na noite do Natal receberam a aparição dos anjos
anunciando-lhes o nascimento do Salvador. No Presépio
representamos esses pastores
levando ao Menino uma ovelha de presente. Eles representavam o povo judeu, que Deus
preparou por mais de mil anos
para receber o Messias.
Mas vieram também os
Reis Magos, provavelmente
da Pérsia. Conhecedores dos
astros e do anúncio da chegada do Rei dos judeus, vieram
adorá-lo, trazendo presentes
ao Menino Deus. Eles representavam os pagãos, porque
o Salvador veio para todos
os homens, não apenas para

os judeus. Deram ao Menino ouro (para o Rei), incenso
(para Deus) e mirra (para o sacrifício do Cordeiro de Deus).
Sem dúvida, esse exemplo dos Reis Magos inspirou
a humanidade a presentear as
crianças – pois delas é o Reino
de Deus, disse Jesus – e depois
se estendeu para outras pessoas
queridas. Tudo isso tem sentido
quando não se perde o sentido
da alegria do Natal, pois não
existe Natal sem Jesus Cristo.
De modo especial, tem um
grande sentido lembrar dos pobres nesse dia. São Francisco
venerava tanto o Dia do Natal
que ele queria até alimentar as
aves do céu. Mas ainda precisamos cuidar dos mais pobres
para que o Natal não seja, para
eles, um dia triste.
No entanto, o Natal não
deve ser apenas celebrado um
dia. Melhor ainda é que essas
famílias pobres e desamparadas, sobretudo neste tempo de
pandemia, recebam um auxílio
permanente, não só dos governos, mas de toda a população.
O Natal fixou a figura do Papai
Noel, um pálido reflexo da pessoa
que a inspirou: São Nicolau, bis-

po de Mira, antiga cidade da costa
meridional da atual Turquia.
Com seu carisma de caridade, o “bom velhinho” persiste ainda hoje, apesar de ficar restrito apenas à imagem
de comercialização no período das festas de Natal.
Que possamos fazer do
Natal um momento de celebrar o amor, a paz e a ajuda,
sobretudo aos irmãos mais necessitados!

Felipe Aquino
Professor de física e matemática,
autor de mais de 70 livros e apresentador dos programas “Escola
da Fé” e “Pergunte e Responderemos” na TV Canção Nova.

Opinião

IPTU e IPVA 2022: parcelar ou pagar à vista?

O planejamento financeiro
pode proporcionar às pessoas
ótimos descontos quando o
assunto é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU). Por mais que os descontos possam ser diferentes
de uma cidade para outra, eles
sempre são interessantes.
Infelizmente a maior parte
não utiliza esses descontos; pior,
a história se repete com muitas
dificuldades financeiras. Mas,
não precisa ser assim. É possível
pagar esses valores sem dívidas.
O grande erro está em não
programar seu pagamento com
antecedência. Está certo que
2021 foi um ano difícil, mas é necessário planejamento para 2022
para que a situação não piore.
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Como a maioria das pessoas não traça um planejamento anual, acabam começando um ano novo com
dificuldades financeiras, já
que no período há também
gastos com matrícula e material escolar, entre outros.
Uma dúvida muito comum
em relação ao IPTU e ao IPVA
é sobre a condição de pagamento: é melhor à vista ou parcelado? Antes de ter essa resposta,
é preciso saber em que situação
financeira você se encontra: endividado, equilibrado financeiramente ou investidor.
Se for a primeira ou segunda opção, dificilmente
conseguirá fazer o pagamento
à vista, restando o caminho
do parcelamento. Lembrando
que se deve evitar ao máxiRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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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.

mo recorrer a empréstimos,
limites do cheque especial
ou qualquer outra maneira de
crédito do mercado financeiro, pois isso apenas se tornaria
uma bola de neve, devido aos
juros altíssimos cobrados.
Caso a situação financeira esteja mais confortável, tendo uma
reserva financeira, recomendo,
sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja feito à vista.
Cada estado pratica o próprio desconto, mas, em média, o contribuinte obterá 3%
de desconto no IPVA e 4% no
IPTU. Contudo, existem casos que podem chegar a 10%.
É importante lembrarmos
os compromissos futuros.
Muitas pessoas se deixam levar pelo bom desconto e acabam esquecendo que haverá

outras contas a serem pagas
naquele mesmo mês ou nos
próximos. Portanto, fique
atento: não adianta pagar à
vista e conseguir desconto em
uma despesa e não ter dinheiro
suficiente para quitar as outras.
Isso nos leva a outro importante aspecto da educação
financeira: ter uma reserva financeira. Isso evita problemas
como esse e nos deixa mais seguros, em caso de imprevistos.
Enfim, com planejamento,
é possível terminar e começar
o ano com segurança de uma
vida financeira saudável e
muitas realizações.
Reinaldo Domingos
Está à frente do canal
Dinheiro à Vista. É PhD em
Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de
Educadores Financeiros (Abefin)
e da DSOP Educação Financeira e autor de diversos livros
sobre o tema, como o best-seller
“Terapia Financeira”.

PAINEL

FESTA DOS AMIGOS
A ministra Flávia Arruda (PL) organizou uma
confraternização
em
Brasília, na segunda-feira (13), no Restaurante
Laguna BSB. Teve show
e recebeu centenas de
pessoas. Entre elas estava
o secretário municipal de
Turismo, Cuiabano Lima.

1988. Virou ‘algodão entre
cristais’ entre o Lula (PT) e
Gilberto Kassab (dono do
PSD). João Dória (PSDB)
comemora.

CANDIDATO
CONFIRMADO
Confirmado o nome
do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas
(PL) como candidato ao
A NOVELA DA SAÚDE
governo paulista. O que
Corre na boca miúda não vai faltar são partidos
que um vereador está e candidatos paulistas
procurando uma organi- para vice.
zação social para assumir
a administração da UPA.
SAÚDE COMEMORA
Vamos aguardar os próSecretários de Saúde
ximos capítulos desta no- comemoram decisão do
vela interminável.
Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de exigir
ALEGRIA DO POVO
passaporte da vacina.
3 líderes políticos se
uniram para fazer um samba para o povo. O primeiro
evento acontece neste final de semana em Barretos. A festa é do povo!
FECHA CEDO
Ao contrário de muitas
prefeituras que já retornaram ao atendimento
normal ao público por
conta da pandemia, a de
Barretos continua atendendo até às 14 horas.
O SAAE segue o mesmo
protocolo e também encerra às 14 horas.
JÁ FOI TARDE
Finalmente o ex-governador Geraldo Alckmin caiu fora do PSDB
que ajudou a fundar em

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Boas pessoas não precisam de leis para obriga-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis.” (Platão)

Na quinta-feira (16), os parabéns foram para Carlos Eduardo
de Oliveira Santos. O influencer digital e moderador
do grupo Classificados Barretos Classe A, recebeu todo
o carinho da namorada Joyce (foto), e dos pais
Orlando e Fabiana. Tudo de bom Carlos Eduardo!
O sextou de hoje (17), é especial para Iara Garcia Murra, pois
ela completa mais um ano de vida. Toda a alegria da idade
nova será compartilhada com amigos, familiares, e claro, com
o maridão Alex e a filha Geovana. Felicidades Iara!

O professor de sapateado e coach, Adilson Junior,
comemorou seu aniversário terça-feira (14). O sagitariano
passou o dia recebendo as felicitações de seus amigos, e o
carinho de seus familiares. Parabéns Dirso!

A quinta-feira (16) foi de comemoração para Simone e Laércio Tedesco,
que completaram 20 anos de casados, Bodas de Porcelana. E do
fruto deste relacionamento do casal de servidores municipais, nasceu
a joia mais preciosa, a filha Vitória, de 10 anos. Felicidades!
Raul Anton Barroca completou seus 17 anos na
última terça-feira (14). O jovem é o orgulho da
família, muito responsável e estudioso, terminou o ensino médio e tem como meta a faculdade de Psicologia. Ele passou a data recebendo
todo o carinho de familiares, dos pais Alexandre
e Katia, empresários da Print Paper Comunicação Visual, e da irmã caçula Rafaela. Parabéns!

No mês de dezembro tem comemoração em dose dupla na família Mochiute.
A primeira no dia (02) é da princesa da casa Ana Julya, e a festa prossegue
até dia (10) para o maridão e paizão Marcelo. Os dois receberam milhares de
cumprimentos de amigos e familiares, e todo o carinho e paparico da esposa e
mãe Ana Stela. Parabéns aos aniversariantes!
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POLÍTICA

Paulo Correa questiona contratação de mais
médicos e ampliação do prédio da UPA
O vereador e presidente da Câmara de Barretos,
Paulo Correa (PL), encaminhou questionamentos à prefeitura sobre qual o número
atualmente de médicos que
atendem na UPA, bem como
quando haverá aumento do
número desses profissionais.
Outro questionamento é
quando será realizada ampliação do prédio para melhor recepcionar os pacientes que

procuram os atendimentos.
“A UPA é o único local
que a população pode se dirigir quando necessita de
atendimento emergencial. As
reclamações em relação à demora no atendimento têm sido
frequentes, visto que munícipes esperam horas e horas por
atendimento, muitas vezes
desistindo e indo embora sem
diagnóstico e prescrição médica”, disse Paulo Correa.

Vereadores de Barretos derrubam inconstitucionalidade
do parecer do projeto que institui o programa
“Cultivando as Tradições” na rede municipal de ensino
O projeto de lei nº 195/2021,
de autoria dos vereadores Ricardo Rocha “Bodinho” (PP) e Professor Adilson (PL), que pretende
“instituir no âmbito do município
de Barretos, na rede municipal de
ensino, no mês de agosto de cada
ano, a festividade rural denominada Queima do Alho, que tem
por objetivo preservar, resguardar, despertar e estimular os alunos no processo de construção da
aprendizagem e do conhecimento da tradição de nossa cultura e
gastronomia local” poderá continuar tramitando na Câmara de
Vereadores de Barretos.
Na sessão da última segunda-feira, dia 13, por unanimidade, os vereadores rejeitaram
o parecer de inconstitucionalidade emitido pela Comissão
de Justiça e Redação.

A comissão apontou o chamado vício de iniciativa, ou
seja, a proposta estaria tentando deliberar sobre assuntos
de competência exclusiva do
Executivo Municipal.
A propositura tem como objetivo despertar nas crianças e
adolescentes, de uma forma lúdica e prazerosa, o gosto pela
tradição barretense, resgatando
a cultura e a história local, associando-as à preservação da história e proteção do patrimônio
material e imaterial.
Os autores do projeto agradeceram aos demais vereadores
por terem rejeitado o parecer de
inconstitucionalidade e ressaltaram que, “a cultura tropeira
está na raiz do nosso povo, da
nossa cidade e é, também, papel da escola preservá-la”.

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

BEM NO FUNDINHO DO CORAÇÃO
Segundo o vereador Ângelo Tegami (PV), no fundo, o coração
da prefeita é do PCdoB bravo. “Pão e circo para o povo”, frisou.
Ele também criticou a criação do Diploma “Amigo(a) de Barretos’’, projeto da chefe do executivo, aprovado pelo legislativo.
OPOSIÇÃO CUMPRE SEU PAPEL
A oposição está fazendo o papel dela que é desestabilizar
o governo municipal, segundo o vereador Fabrício Lemos
(PSL). Ele integra a base de apoio à prefeita Paula Lemos
(DEM) na Câmara Municipal.
CONVERSAS PARALELAS NA CÂMARA
O presidente Paulo Correa (PL) revelou que perde a concentração com as conversas paralelas durante as sessões da Câmara
Municipal. Na última segunda-feira, incomodado com o murmurinho, ele chamou a atenção de seus pares durante a sua fala.
PEGANDO NO PÉ DO FUNCIONÁRIO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) continua afirmando que há perseguição a funcionários públicos em Barretos.
TEM PEGADINHA NOS PROJETOS
Na opinião do vereador Rodrigo Malaman (PSDB) sempre tem uma “pegadinha” nos projetos da atual administração que são encaminhados à Câmara Municipal.
TELHADO DA ESCOLA ESTÁ PERIGOSO
A reforma do telhado da escola municipal Leodete Silvério Jói, no bairro Pimenta, foi solicitada pelo vereador
Eduardo do Mercado (REP). Tem risco lá, garante.

“Propiciar conhecimento relativo à Queima do Alho aos alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e Ensino Fundamental II da rede municipal de
ensino no ambiente pedagógico,
corrobora com a valorização de

manifestações artísticas e folclóricas do povo brasileiro”, concluíram os vereadores Bodinho e
professor Adilson.
O projeto segue tramitando pelas comissões e passará
por emendas.

Secretaria de Educação premia as escolas mais
bem avaliadas no Programa Melhor Ideb 2021

Premiação valoriza as unidades que conquistaram os maiores avanços na aprendizagem ao longo do ano
A manhã da última terça-feira, dia 14, foi dedicada ao
agradecimento e à congratulação dos profissionais da rede
municipal de ensino de Barretos que se dedicaram, se desafiaram e buscaram, mesmo
com as dificuldades impostas
pela pandemia, oferecer o melhor aprendizado possível aos
alunos ao longo do ano.
Esse comprometimento foi
coroado com o anúncio das escolas vencedoras do Programa Melhor Ideb 2021, ou seja,
mais bem avaliadas e que mais
avançaram no ensino oferecido às crianças barretenses.
Desde 2013, essa iniciativa valoriza o trabalho dos
profissionais da rede municipal e garante às escolas vencedoras um prêmio de R$ 3
mil (1º lugar) e de R$ 2 mil
(2º lugar) em cada categoria.
AS ESCOLAS
PREMIADAS
As escolas ganhadoras foram anunciadas durante evento que reuniu professores,
diretores, coordenadores, supervisores e demais profissionais da educação.
Na categoria de Ensino
Fundamental II, venceram as
escolas municipais Giuseppe
Carnímeo (2º lugar) e São
Francisco (1º lugar).
Já a premiação da categoria de Ensino Fundamental I
foi dividida tendo o porte das
escolas como critério: pequeno, médio e grande.
No porte pequeno se destacaram a E.M. Sagrados Corações (2º lugar) e a E.M.R. Francisco Correa (1º lugar). A E.M.
João Baroni (2º lugar) e a E.M.

PITA FOGO

VALOR DO ALUGUEL PAGO PELA PREFEITURA
O vereador Raphael Silvério (PSDB) quer que a prefeita
Paula Lemos (DEM) informe os valores pagos pela prefeitura em aluguéis de prédios onde estão instalados órgãos e
setores de serviços públicos.
ADVOGADOS PARA OS SERVIDORES
O vereador Carlão do Basquete (PSD) sugeriu à prefeita
Paula Lemos (DEM) encaminhar para a Câmara Municipal
um projeto de lei que garanta a disponibilização de advogados para defender gratuitamente servidores públicos da administração municipal, direta e indireta.
PALMAS PARA O DEPUTADO DO RANKING
A Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do
vereador Gabriel Uchida (DEM) com votos de louvor, congratulação e aplausos ao deputado federal Miguel Lombardi
(PL) pelo recebimento de Prêmio do Ranking dos Políticos.
EM TEMPOS DE NATAL...
... tem muita gente focada em Papai Noel, outros no aniversariante.

Comissão Especial para revisão
da taxa do lixo finaliza trabalho
com redução nos valores

Professora Olga Abi Rachid
de Moraes (1º lugar) foram as
ganhadoras da categoria porte médio. E entre as escolas de
grande porte venceram a E.M.
Prof. Orival Leite de Mattos (2º
lugar) e a E.M. Matilde Gitay
de Mello (1º lugar).
Para a secretária municipal de Educação de Barretos,
Jéssica Maria dos Santos, o
Programa Melhor Ideb é um
instrumento para reflexão e
construção de excelência no
ensino e isso só é possível pelo
comprometimento de todos.
“Vocês, profissionais da
educação, confiaram no potencial dos alunos e acreditaram que, mesmo com tantos
desafios, era possível conseguir bons resultados. Mais do
que isso. Ainda nos tornamos
referência no retorno das aulas presenciais no estado. Tenho certeza de que esse esforço de 2021 será ainda maior
e dará mais frutos ano que
vem”, comentou a secretária.

PROGRAMA DEVE
SER AMPLIADO
Representando a prefeita
Paula Lemos, a secretária de
Governo e Gestão Estratégica,
Graça Lemos, revelou que há
um projeto de aumento no valor da premiação para escolas
vencedoras e também a ideia
de ampliar para o programa
Melhor Ideb para toda a rede
municipal, incluindo os primeiros anos da educação infantil. “A prefeita Paula tem
plena confiança na educação
porque sabe que a educação
de Barretos é formada por uma
equipe que sempre foi muito
bem avaliada por sua competência. Quero parabenizar a todos e dizer que em 2022 muitas conquistas virão”, pontuou.
OUTROS DESTAQUES
O encontro serviu, também, para parabenizar as escolas da rede municipal que
foram destaque em outros projetos realizados. A direção da
Escola Municipal Matilde Gi-

tay de Mello foi homenageada por ter ficado em primeiro lugar em nível nacional no
Programa Educação Viária é
Vital, idealizado pela Fundação Mapfre em parceria com o
Detran-SP e com a Secretaria
Municipal de Educação.
Os Cemeis Mãe Comerciária e Elza Pitta, além da
Escola Luiza Parassu Borges
também foram homenageados
por terem ficado entre as finalistas no País nesse projeto de
educação para o trânsito.
A Escola Municipal Luiz
Castanho Filho foi lembrada
por ter realizado a Feira do
Empreendedorismo
envolvendo todos os alunos dentro do programa JEPP (Jovens
Empreendedores Primeiros
Passos), em parceria com o
Sebrae-SP. Já a E.M. Giuseppe Carnímeo foi parabenizada por ter ficado em segundo lugar regional no Festival
Cuidar em parceria com o
Hospital de Amor.

A Comissão Especial para revisar a cobrança da taxa sobre o
Serviço de Limpeza Urbana e o
manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos (popularmente chamada de
“taxa do lixo”) finalizou os trabalhos na última segunda-feira (13).
Os vereadores Carlão do
Basquete, Lupa e Juninho Bandeira, anunciaram a redução dos
valores em quase todas as faixas
de cobrança previstas pela Lei
Municipal nº 6086/2021.
A pedido da comissão, as alterações nos valores foram especificadas no Projeto de Lei nº
234/2021, de autoria da prefeita
Paula Lemos (DEM). O projeto
precisa ser aprovado pelos vereadores ainda esse ano.
PROPOSTA
A proposta de criar a comissão para estudar e debater o tema
foi de autoria dos vereadores

Carlão do Basquete, Paulo Correa, Lupa, Gabriel Uchida, Fabrício Lemos e Eduardo do Mercado, que assinaram em conjunto o
requerimento de solicitação.
O QUE FOI DISCUTIDO?
O tributo sobre o Serviço de
Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos Urbanos foi
estabelecido pela Lei Municipal
nº 6086, de 29 de julho de 2021.
O Executivo precisa editar e
publicar um decreto até 31 de dezembro de 2021. A lei começa a
valer a partir de 1º de janeiro de
2022 e a cobrança só deve começar após 30 dias (fevereiro/2022)
Porém, a comissão de vereadores buscou entendimentos
com a prefeitura para rever as
alíquotas da taxa, a fim de estabelecer valores justos e adequados, de modo a não prejudicar
os barretenses e as empresas.
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“Plantar Água” do SAAE Barretos
promove o plantio de 150 mudas de árvores
no lago artificial do Jardim Europa
Atividade faz parte do projeto socioeducativo ambiental Super Conscientes
Cento e cinquenta mudas
de árvores foram plantadas
na manhã da última terça-feira (14), na margem do lago
artificial que verte ao Córrego São Domingos, no Jardim
Europa, como atividade do
Projeto Super Conscientes, do
SAAE Barretos.
Em parceria com as secretarias municipais de Educação e
Agricultura e Meio Ambiente,
a atividade chamada “Plantar
Água” contou com a participação de alunos da Escola Municipal Luiz Castilho, do vereador
Fabrício Lemos, dos secretários
municipais de Desenvolvimento
Econômico, Educação e Saúde,
Maria Adélia Espinha de Lima
Bueno, Jéssica Maria Santos e
Kleber Rosa, respectivamente,
profissionais da imprensa on-line e off-line.
Participaram também Mussa
Calil Neto, Tarcísio Scanavinno e Emílio Carlos dos Santos
(Kaká Santos), ex-superintendentes do Serviço Autônomo

de Água e Esgoto, bem como
o Sheik Mohanad Alhseen, da
Mesquita Muçulmana de Barretos, e Marcelo Cavalini Pedroso,
representante do Budismo Nitiren Dai Shonin Barretos.
“Hoje estamos escrevendo mais um capítulo desse
projeto Super Conscientes e
comemorando também os 50
anos do SAAE. Então, nos
alegra enquanto profissionais
da Educação, enquanto Secretaria Municipal de Educação,
participar desse processo. As
nossas crianças chegaram repletas de alegria porque acreditam que fazem a diferença,
e de fato fazem. E que além
de plantarmos água possamos
plantar a cada dia esperanças
de um dia melhor”, expressou
a secretária de Educação.
Dentre todos os participantes, o superintendente do
SAAEB, Waldo Villani Júnior, destacou a presença das
crianças na ação ambiental.
“Quero agradecer a essas

crianças que são nosso futuro,
que vão trazer a longevidade
da nossa cidade, que vão trazer aquilo que vai garantir o
futuro: água. Vamos continuar
cuidando do meio ambiente,
vamos continuar ‘plantando
água’, porque cada mudinha
que nós fizermos florescer é
garantia do futuro da nossa
água, da sustentabilidade do
nosso aquífero e do abastecimento público de água para
nossa querida Barretos”, disse.
Itamar Alves, chefe de gabinete, que representou a prefeita
Paula Lemos, disse que se alegra com projetos assim. “Quan-

do a gente vê projetos como
esse, fico muito feliz. Esse é o
trabalho do governo da prefeita
Paula Lemos, de mudar a vida
das pessoas da nossa cidade.
E não há coisa mais bela, nesta manhã, do que ver crianças,
que são o nosso futuro, plantando árvores”, pontuou.
Todas as mudas plantadas
receberam uma etiqueta de
identificação com o nome dos
participantes e da espécie da
árvore. Mais ações do “Plantar Água” estão previstas para
ocorrer em 2022, envolvendo
outras escolas municipais e parceiros. (Foto: Márcio Oliveira)

Sebrae-SP investe R$ 1 milhão em cursos
de qualificação na região de Barretos
O Sebrae-SP investiu R$
1 milhão em cursos de qualificação em 2021 na região de
Barretos. O valor foi investido por meio do Empreenda
Rápido, programa em parceria com o Governo de São
Paulo. No total, 5 mil pessoas
de 19 cidades da região participaram gratuitamente de
cursos técnicos e de gestão.
O Empreenda Rápido conta com seis pilares:
orientações para formalização, capacitação em gestão,
qualificação técnica, ferramentas para melhorar a competitividade, acesso a mercado, e acesso a crédito.
O programa atende desde pessoas que ainda não têm
empresa aberta e buscam uma
oportunidade para montar o
próprio negócio até empresários que precisam de ajuda para
a estruturação da empresa.
O gerente regional do
Sebrae-SP, Rafael Matos do
Carmo, destaca que o Empreenda Rápido oferece não
só a capacitação técnica, mas
também a parte da gestão.
“Não adianta apenas abrir a
empresa, é preciso se capacitar

para não cair nas estatísticas
de fechamento de empresas. O
desafio é transformar necessidade em oportunidade e é justamente onde o Sebrae aparece: para ajudar com orientação
e apoio”, disse.
“Além disso, contribuímos em um dos momentos
mais críticos da nossa economia com taxa recorde de
desemprego, demonstrando
no empreendedorismo uma
alternativa de renda. Inúmeras pessoas físicas que não
estão ocupadas receberam
a qualificação técnica e puderam abrir seus próprios
negócios com a orientação
do Sebrae-SP”, completa o
gerente do Sebrae-SP.
Na região de Barretos,
foram realizadas 306 turmas
no ano, com destaque para
as capacitações “Descomplique”, envolvendo os temas
de marketing, finanças, empreendedorismo e inovação.
O programa também registrou 71 turmas de cursos
técnicos, que capacitaram os
participantes em atividades
das áreas de beleza, alimentação e mecânica, por exemplo.

“Báu de Histórias” chega a Barretos para Tereos é destaque em Bioenergia no
incentivar e democratizar a literatura
Prêmio Líderes da Energia 2021
Oferecendo benefícios que
contribuem para um desenvolvimento emocional, social
e cognitivo mais amplo, a literatura é considerada uma
importante ferramenta para a
formação do indivíduo.
Partindo deste princípio,
o “Baú de Histórias” visa difundir a literatura para o público de 04 a 12 anos a partir
das minibibliotecas entregues
pelo projeto.
Neste sábado, 18 de dezembro, serão entregues 04
baús ao Hospital de Amor de
Barretos, a partir das 10 horas.
Além das estruturas, o projeto
também vai promover oficinas
de contação de histórias para
as crianças do hospital após as
entregas, que são gratuitas e
para uso permanente das instituições contempladas.
Com o objetivo de que o
acervo sirva de suporte nas ações
difusoras da literatura, cada baú
é montado em MDF, contendo
gavetas, bancos, prateleiras e

mesas integradas, dispondo ainda de livros, fantoches, jogos e
brinquedos lúdicos e materiais
pedagógicos em geral.
Em Barretos, o projeto é
apoiado pela Supergasbras,
empresa patrocinadora que se
preocupa e valida iniciativas
que promovem a cultura e a
inclusão social.
“Pra gente é um orgulho
enorme entregar essas estruturas para as crianças do Hospital
de Amor. Brincar é um direito
de toda a criança, um instrumento de desenvolvimento,

interação, bem-estar e aprendizagem. O brinquedo estimula, assim como o hábito de ler
transforma e liberta, abrindo
caminhos para a formação de
cidadãos mais conscientes e
menos preconceituosos”, diz
Lucinda Miranda, responsável
pela Gestão de Responsabilidade Socioambiental da empresa.
Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o “Baú de
Histórias” é uma realização
do Ministério do Turismo via
Secretaria Especial de Cultura,
com produção da Incentivar.

A Tereos, uma das líderes
mundiais na produção de açúcar e etanol e uma das maiores
produtoras de energia a partir
de biomassa de cana no país,
foi um dos destaques da primeira edição do Prêmio Líderes da Energia, premiação promovida pela Full Energia em
parceria com o Grupo Mídia.
A empresa foi premiada na
categoria de Bioenergia em
evento realizado na noite da
última segunda-feira (13), em
São Paulo.
O “Líderes da Energia” homenageia os players de toda
cadeia de energia do país que,
por meio da transparência, governança e investimentos, promovem para a matriz as melhores soluções e ferramentas.
O prêmio tem 23 categorias e três selecionados por
segmentos. Os eleitos foram
indicados pelo conselho editorial do Grupo Mídia, tendo
como base pesquisas de mercado e votação aberta pelo
site da Full Energy.
Para Gustavo Segantini, diretor comercial da Tereos que

recebeu a premiação no
evento, o reconhecimento vem reforçar a atuação
da empresa no mercado
nacional de energia.
“A sustentabilidade
se traduz em diversas
iniciativas da Tereos e
a cogeração de energia
limpa é uma delas. Ao
longo dos anos, temos
otimizado nossa capacidade de geração e, além
de sermos autossuficientes, também somos
capazes de exportar
energia renovável para
o sistema, oferecendo
uma alternativa sustentável
e aumentando a participação
dessa fonte na matriz energética do país”, afirmou.
A Tereos possui um potencial de geração de energia
de 1,4 milhão MWh para comercialização e a perspectiva
é de ter metade desse montante disponível para geração de
créditos de energia renovável
para negociação no mercado.
Desde agosto, a empresa
possui a certificação I-REC

que permite a rastreabilidade
da origem da energia e comprova geração a partir de fonte limpa e renovável.
A companhia possui ainda
o Selo Energia Verde, idealizado pela UNICA (União da
Indústria de Cana-de-Açúcar), em parceria com a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) e
apoio da Associação Brasileira dos Comercializadores de
Energia (ABRACEEL).
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“Em nenhum momento a Polícia Militar teve a intenção de tirar
a Cavalaria de Barretos” afirmou comandante do 11º BAEP
A prefeita Paula Lemos, junto com o presidente da Câmara,
Paulo Correa, o vereador Carlão
do Basquete e os secretários de
Planejamento, Carlos Henrique
Gonçalves Lúcio; de Obras e
Serviços Urbanos, Raul Paganelli; e de Ordem Pública, Jorge
Coutinho, receberam o comandante do 11º BAEP de Ribeirão
Preto, Tenente-Coronel J. Wilson, e o comandante interino do
33º BPMI, Flávio Darbo.
Durante o encontro, a prefeita apresentou ao comandan-

te o projeto de adequações e
melhorias no Recinto Paulo de
Lima Correa para que os animais e os policiais da Cavalaria
voltem a se instalar no local.
“O projeto já está em fase
de licitação, com previsão de
abertura dos envelopes no dia
28 de dezembro. Faremos um
investimento de R$ 600 mil
que só está sendo possível graças à parceria da Câmara Municipal que está economizando
e devolvendo à prefeitura R$
300 mil”, afirmou a prefeita.

Réveillon no Parque do Peão
terá música ao vivo, dj e buffet
assinado por Danilo Borges

O comandante do 11º
BAEP agradeceu a dedicação
da prefeita, dos secretários e
dos vereadores na valorização
do trabalho da Cavalaria.
“Sabemos o sacrifício que foi
depois das fortes chuvas que danificaram as instalações, mas graças
ao empenho de todos estaremos
de volta ao Recinto, instalados
com conforto, para levar segurança para todos os barretenses.
Em nenhum momento a Polícia
Militar teve a intenção de tirar a
Cavalaria de Barretos”, declarou

o Tenente-Coronel J. Wilson.
O presidente da Câmara, Paulo Correa, ressaltou que tudo que
foi solicitado será atendido. “Vamos disponibilizar até o dia 23 de
dezembro esse recurso para ajudar a viabilizar todas as melhorias
necessárias”, afirmou Correa.
“Essa devolução é fruto de
uma economia que a Câmara
está fazendo e tem o aval dos
vereadores. Sabemos do nosso
compromisso com a segurança
da nossa população”, declarou
o vereador Carlão do Basquete.

Senac oferece cursos
livres a partir de janeiro
O Senac Barretos está
com várias opções de cursos
livres, com rápida duração,
durante o mês de janeiro. Os
cursos são nas áreas de Massagem Relaxante, Depilação
Facial com Linha e Maquiagem Social, Segurança no
Preparo de Medicamentos,
tecnologia da informação,
eventos e negócios.
“Atualmente as empresas valorizam muito tanto as
competências técnicas quanto
as comportamentais. Os cur-

sos livres são uma excelente
opção para a atualização dos
profissionais nestes dois tipos
de competências, pois são rápidos, possuem valores acessíveis e são bem aceitos por
todas as empresas”, afirma
Murilo Freitas, coordenador
da área de tecnologia da informação do Senac Barretos.
Para saber mais sobre os
cursos e as inscrições, basta
acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-barretos/cursos-livres.

Final de Campeonato de Kart
teve dois barretenses finalistas
Sindicato denúncia assédio
moral e práticas antissindicais
de gestão do Santander

Foram 12 etapas até a final do Grand Prix de Fórmula
kart que aconteceu no último
domingo, dia 12, na cidade
de Birigui/SP com a participação de dois barretenses finalistas no pódio.
Durante as 12 etapas os

competidores barretenses lutaram roda a roda pela vaga
de 1º lugar no campeonato,
mas o título de 1º colocado
não saiu para os barretenses,
acabou ficando mesmo com o
ribeirão-pretano, Joselino Júnior, que liderou o ano todo.

Barretenses em segundo e terceiro
Para celebrar a chegada de um novo ano, o Réveillon no Berrantão, terá, no dia 31 de dezembro, a partir das 23 horas, muita música
e um cardápio especial e completo assinado pelo Buffet Danilo Borges. A banda R3 fica responsável pela música, com um repertório
eclético que inclui sertanejo, pop, rock, pagode, axé e até flashbacks
dos anos 60, 70, 80 e 90. Completa a programação musical o DJ
Nandz, com um setlist com house, deep House, lounge music, além
de muito sertanejo e funk. Já o cardápio, que é open food, será assinado pelo Buffet Danilo Borges, que traz variedade de sabores com
ilha gourmet de entradas, o jantar completo, além da cantina de massas e as sobremesas. A festa terá open bar completo, com cerveja,
vinho, drinks, refrigerante e água. A decoração também será especial
e temática. “Depois de tantos desafios que passamos, e ainda estamos enfrentando, esta será uma boa opção para celebrar a vida e a
entrada de um novo ano com muita esperança e alegria”, destaca
Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes. Os ingressos estão à venda na loja de Os Independentes, localizada na avenida 43,
esquina com a rua 38. Mais informações: (17) 3322 9022.

Orquestra Sinfônica de Barretos
realiza Concerto de Câmara na
Catedral com apresentações de balé

A segunda colocação no
campeonato ficou com o barretense, Rodrigo Pedroso, que
ocupou a posição na maior
parte do campeonato, chegando a perder a posição para o
também barretense, Júlio Sagula. Porém, nas duas últimas
etapas em Birigui, Rodrigo fez

a pole na primeira bateria, largou em primeiro, mas perdeu
a primeira colocação para o ribeirão-pretano Joselino Júnior.
Na terceira colocação ficou
o também barretense, Júlio Sagula, com uma diferença mínima de 3 pontos de Rodrigo
Pedroso, segundo colocado.

Barretenses

Outros barretenses também correram no GP Formula kart
2021. São eles: Yan Muniz, 9º colocado; Reilhe Amorim. 10º colocado; Igor Costa, 12º colocado; e Maurício Shirama, 17º colocado.

2022

Ano de 2022 vai ter novamente o GP Formula Kart e os organizadores estão animados e muito ansiosos com as novas mudanças no regulamento e de mídia do evento, que é transmitido
ao vivo a cada etapa. “A Fórmula Kart vai ter um salto de profissionalismo em 2022, sobretudo com relação a segurança dos
competidores e com relação à transmissão ao vivo”, disse Rodrigo Pedroso, que também é um dos organizadores do evento.

Para participar
Se você também gosta de corridas de kart e quer participar do campeonato 2022, ainda há vagas e é simples participar.
Basta ter vontade de encarar esses craques aí acima. Entre em
contato no telefone whatsapp (17) 98231-3844.

A prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura, realizou no último
domingo (11), o Concerto de
Câmara da Orquestra Sinfônica
de Barretos, com participação
especial do tenor Luís Polastrini. A apresentação levou centenas de barretenses à Catedral
do Divino Espírito Santo.
O repertório reuniu obras
clássicas e óperas. O concerto
contou ainda com mostra de
tango apresentado pelo professor de dança André Pinto e pela
gestora do Recinto Paulo de
Lima Corrêa, Fernanda Tavares.
Também houve a apresentação do balé contemporâneo
com demonstração dos personagens: o protetor de anjos

senhor encantado (interpretado por Aristeu Faustino), anjo
(interpretado pelo bailarino
Gabriel Oliveira Amorim da
Escola de ballet Adriana Assaf da cidade de São Paulo) e
a bailarina (interpretada pela
professora Isadora Galdiane do
Estúdio de Dança Isagaldiane).
Segundo o secretário municipal de Cultura de Barretos,
Rogério Teodósio, a apresentação emocionou o público e
levou mais alegria para este
período que antecede o Natal.
“A Camerata realizou um belíssimo espetáculo, que agradou e
inspirou a população. Com certeza iremos repetir estas apresentações em outras épocas do
ano”, disse o secretário.

Superpoderosas são campeãs
da Copa de Futsal Municipal
A equipe Superpoderosas sagrou-se
campeã da Copa de
Futsal Feminino da
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer
de Barretos, ao vencer As Mandrakas por
3 a 1 na grande final
realizada no Ginásio
Rochão. O time Bella
Máfia ficou com a terceira colocação após vencer a equipe As Pilantras por 4 a 3 na disputa do terceiro lugar. O troféu de artilheira da competição ficou com
Mariana Ricco e a de goleira menos vazada ficou com Jéssica Vilela. “Foi muito especial realizar essa competição ainda esse ano. As
meninas jogaram demais e eu, em nome da prefeita Paula Lemos,
agradeço a participação delas e de todos os envolvidos. Em 2022,
com certeza, teremos mais competições realizadas pelo município”,
comentou Tony Vieira Carvalho, secretário municipal de Esportes.

O Sindicato dos Bancários
de Barretos e Região tem recebido diversas denúncias contra a
política de assédio moral e práticas antissindicais, oriundas da
gestão truculenta de uma pessoa
do Santander. As irregularidades foram constatadas pelos
dirigentes sindicais na agência
situada na cidade de Viradouro/
SP, praticadas pela pessoa que
ocupa o cargo de chefia.
Segundo apurado pelo Sindicato, a pessoa que tem essa
gestão vem exercendo a sua
autoridade de forma arbitrária
e desproporcional contra os
demais empregados da agência, incluindo trabalhadores
terceirizados, que foram tratados com hostilidades e grosseria, desprovido do respeito que
se deve pautar as relações dentro do ambiente bancário.
“Metas abusivas, situações de constrangimento e
humilhação diante de clientes, ameaças à saúde mental
dos trabalhadores. É um clima constante de medo e angústia, que têm transformado
a rotina dos bancários em um
verdadeiro inferno”, destaca o
dirigente sindical.
As irregularidades praticadas pela pessoa perpassam,
ainda, a desobediência às regras e procedimentos impostos
pelo regulamento do banco,
como atitudes incorretas a funcionários terceirizados, além
de determinar a vigilantes que
assinem contratos de empréstimos como testemunhas, desviando estes profissionais de
sua função e comprometendo
a segurança do local.
Em uma conversa informal com a Superintendência
Regional informamos os fatos
acima e tivemos como resposta que medidas cabíveis
foram tomadas, porém até o
momento não identificamos
nenhuma medida.
“Sabemos que os(as) bancários(as)as são os verdadeiros
responsáveis pela produção e
pelos lucros bilionários do Santander Brasil S/A. o que representa um resultado muito expressivo a nível mundial desse
conglomerado financeiro. Para
isso, eles só precisam de um
ambiente sadio e de gestores
comprometidos com o bem-estar da equipe. Reivindicamos
que o banco nos dê uma posição clara sobre a questão, para

que cesse o assédio na unidade
de trabalho e acabe com a tortura que esses funcionários estão
passando”, explica o dirigente.
Diante da ação do Sindicato, além da prática de assédio
moral, a pessoa dessa gestão
passou a desempenhar um
comportamento antissindical,
pressionando os trabalhadores
à desfiliação da entidade.
“Em visita à agência, foi
exigido pela pessoa que efetuasse a desfiliação de um
dos bancários, sem qualquer
procuração ou autorização do
empregado, para que o mesmo ficasse completamente
desprovido de representação,
orientação e proteção mediante seus atos infracionais,
situação grave e proibida por
lei”, ressalta o dirigente.
O Sindicato cobra das
áreas competentes do Santander Brasil S/A. que oriente todos os seus gestores para que
não pratiquem assédio moral
contra os seus subordinados
e que, diante dos casos de
assédio relatados, tome providências urgentes, além das
medidas cabíveis para coibir a
prática antissindical e garantir
que a liberdade sindical, garantida na Constituição Federal Brasileira, seja respeitada.
Empenhado veemente em
combater a prática e cumprindo o que estabelece o Acordo
Coletivo, a entidade encaminhou as denúncias de maneira
sigilosa e já entrou em contato
com o banco, cobrando mais
respeito aos funcionários e
reforçando sua total posição
de repúdio à atitude que vem
acontecendo conforme fatos
relatados, através de uma notificação extrajudicial.
DENUNCIE
O Sindicato continuará
atento a essa questão e não
aceitará que trabalhadores
sejam humilhados ou pressionados no desempenho de suas
funções. Mas para que a ação
da entidade seja bem-sucedida, é essencial a participação
de todos. Se você for vítima
de assédio ou presenciar esse
tipo de situação em sua agência, entre em contato imediatamente com o Sindicato. São
os laços afetivos e a troca de
informações que permitem a
resistência, porque o medo só
reforça o poder do agressor. O
sigilo é garantido.
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Centro de Lazer ganha novo visual

Prefeitura concede
Auxílio Natal de R$ 350,00
O prefeito de Colina, Dieb
Taha, enviou projeto de lei à Câmara Municipal, aprovado na última segunda-feira, concedendo
o abono de Natal aos servidores
municipais e também aos funcionários do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto, de Colina.
O abono, no valor de R$
350,00, será pago até o final
deste mês. Segundo a administração, o pagamento representa um investimento de
cerca de R$ 355 mil.

Na última terça-feira, dia 14,
foi paga a 2ª parcela do 13º salário. O montante representa uma
boa injeção de recursos no comércio local que prevê um aquecimento das vendas por conta das
compras de final de ano.

BARRETOS
Alunos dos cursos de Artesanato em MDF e
Produção de Salgados recebem seus diplomas

Funcionários trabalham nas melhorias das quadras poliesportivas, que estão ganhando novos pisos

A prefeitura de Jaborandi
está investindo R$ 700 mil na
completa recuperação e modernização do Centro de Lazer
para realização de atividades
esportivas, culturais e de lazer,
incluindo o esporte de alto ren-

dimento. As obras estão sendo
executadas através de parceria
inédita com o Serviço Social
da Indústria (Sesi).
As obras contemplam a
pavimentação da pista de atletismo com aplicação de mo-

derno piso esportivo sintético
em toda sua extensão, recuperação das quadras poliesportivas, das arquibancadas, etc.
Um dos destaques é a quadra
de tênis que está recebendo
base asfáltica.

Treze alunos, todos de famílias atendidas pelo Fundo
Social de Solidariedade, receberam seus diplomas de conclusão dos cursos de Artesanato em MDF e Produção de
Salgados. Além dos diplomas,
os formandos também receberam um Vale Cesta para retirar no Fundo Social uma cesta
básica e um frango.
A presidente do FSS, Letícia Lemos, e a secretária de
Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos, acompanharam as entregas ao lado do
supervisor de ensino, Leandro
Vitoriano, e da coordenadora
Débora Santana.
Letícia Lemos ressaltou
que, após esta formação, os
alunos estão preparados para
pegar encomendas e melhorar
a renda familiar.
“Estamos muito felizes
porque o que era sonho se tornou realidade. Tenho certeza
de que terão muito sucesso,
pois vocês se dedicaram. Essa
formação é uma oportunidade
de geração de renda extra nesse período festivo em que as
pessoas presenteiam e também

realizam reuniões pessoais e
empresariais para celebrar o
ano que passou”, disse a presidente do FSS aos alunos.
A professora Ivana Corradini disse que “foi gratificante
depois de tanto tempo afastada
por conta da pandemia, poder
voltar a dar aulas para uma
turma tão especial”. Já a professora Fabiana Beirigo destacou a dedicação do FSS em
oferecer os materiais para as
aulas. “Todos os materiais que
usamos no curso são atuais, de
ateliê mesmo, tudo que pedimos foi entregue e isso foi essencial para o aprendizado de
cada um”, disse.
Graça Lemos, secretária

de Governo e Gestão Estratégica, declarou que estes
cursos estão “ensinando cada
um a pescar, para ser independente e ter a oportunidade de
ganhar o seu sustento com o
seu trabalho. A prefeita Paula
Lemos tem trabalhado muito
para proporcionar o melhor
para todos os barretenses”.
A aluna Mara Isa Salles
contou que foi gratificante
participar do curso de artesanato. “Desde a primeira aula,
nós nos surpreendemos e ficamos muito felizes com o resultado de tudo que produzimos, só temos a agradecer por
essa oportunidade”. (Foto:
André Monteiro)

Ex-alunos das engenharias Civil e
Elétrica do Unifeb visitam campus em
comemoração aos 50 anos de formatura
No último sábado (11) o Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos) recebeu a visita dos ex-alunos da segunda
turma de Engenharia Civil e Elétrica, formados
em 1971, que estiveram no campus para relembrar essa época tão especial. Eles vieram a Barretos para celebrar os 50 anos de formatura e
foram recepcionados pelo coordenador do curso
de Engenharia Civil, professor Ricardo Paganelli
de Lima, para um tour pelo campus. Na época,
19 alunos se formaram em Engenharia Civil e
cinco em Engenharia Elétrica. A colação de grau
aconteceu em 18 de dezembro de 1971. Destes
24 ex-alunos, 14 estiveram em Barretos para a
comemoração, sendo que apenas dois não residem no Estado de São Paulo. De acordo com o
engenheiro Luiz Junqueira, a ideia surgiu num grupo de WhatsApp em que os veteranos fazem parte e o
objetivo do evento foi marcar o reencontro dos colegas de classe. “Muitos de nós não nos víamos há 50
anos, sendo que o último dia foi na formatura. Por isso, elegemos o Unifeb como o ponto de reencontro
neste sábado de manhã”, destacou. A programação contou com um almoço no domingo (12) no Grêmio
Literário e Recreativo de Barretos, local onde foi realizada a formatura da turma há cinco décadas. O reitor do Unifeb, Angelo Davis, destacou a importância destes profissionais para a história da instituição. “O
centro universitário existe há 57 anos e centenas de profissionais já se formaram aqui e hoje atuam pelo
Brasil todo e mundo afora. A turma de 1971 mostra que o carinho pelo Ubifeb sempre se manteve presente
e por isso somos muito gratos por fazermos parte desta história de sucesso”, ressaltou Davis.

