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MÃE: FLORESCER É NÃO SE ESQUECER DE VIVER! - “Dijanira Silva, missionária da Comunidade Canção Nova, nos 
presenteia nesta data tão importante, com um belo texto, retratando sentimentos diversos sobre a mulher e o papel da 
mãe na sociedade. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

Comércio de 
Barretos tem 

horários especiais 
para o Dia das Mães

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) e o Sincomercio (Sindi-
cato do Comércio Varejista) 
informaram os horários de 
funcionamento do comércio, 
em referência à campanha do 
Dia Das Mães. Na sexta-feira, 
6 de maio, o comércio funcio-
na das 9 às 22 horas. No sá-
bado, 7 de maio, o comércio 
funciona das 9 às 18 horas.

Bom Prato 
oferece almoço 
especial para o 
Dia das Mães

O Bom Prato irá homena-
gear com um almoço especial 
o Dia das Mães comemorado 
neste domingo. O almoço será 
nesta sexta-feira (06). Serão 
mais de 30 opções entre pratos 
principais e guarnições para que 
os clientes sintam o clima festivo 
proporcionado pelo maior pro-
grama de segurança alimentar 
do país. No Bom Prato de Barre-
tos, o cardápio especial terá So-
brecoxa assada ao molho maitre 
d’hotel Batata Lisboa, Repolho 
especial, Arroz colorido/Feijão 
Carioca e, de sobremesa, Sonho 
de Valsa. Todos os clientes po-
derão se servir do almoço espe-
cial do Dia das Mães, lembrando 
que as refeições começam a ser 
servidas às 10h30, preferencial-
mente para idosos, e a partir 
das 11 horas para o público em 
geral. Adultos pagam R$ 1,00 e 
crianças com até 6 anos têm a 
refeição gratuita, assim como a 
população em situação de rua, 
que devem apresentar o cartão 
com QR Code.

Fundo Social de Solidariedade pede 
doação de cobertores e agasalhos

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Barretos pede a colabo-
ração dos barretenses na arreca-
dação de agasalhos e cobertores 
para distribuição às famílias 
carentes. A cidade foi surpreen-
dida por uma frente fria que che-
gou na última quarta-feira (4).

“Fomos pegos de surpresa 
por essa frente fria, então peço 
que os barretenses nos ajudem 
a acolher e aquecer as famí-

lias mais necessitadas, com a 
doação de agasalhos e cober-
tores”, disse a presidente do 
FSS, Letícia Oliveira Lemos.

O Fundo Social de So-
lidariedade atenderá nesta 
sexta-feira, das 9 às 12 horas 
e das 13 às 17 horas, em sua 
sede, localizada na rua 16, n° 
52, entre as avenidas 29 e 31. 
Mais informações pelo telefo-
ne (17) 3612-2860.

O Fundo Social de Solidariedade recebeu na última sexta-feira (29), 100 cobertores doados pelo 
Grupo Joia. De acordo com a presidente do FSS, Letícia Lemos, a ação ocorreu em razão do 

início da Campanha do Agasalho realizada pela entidade, lembrando que os empresários e as 
famílias podem doar nas escolas, North Shopping e no próprio Fundo Social de Solidariedade

FUNDO SOCIAL RECEBE DOAÇÕES DE ALUNOS DO COLÉ-
GIO NOMELINI - O Fundo Social de Solidariedade de Barretos re-
cebeu na última sexta-feira (29), doação de alimentos e produtos de 
limpeza das equipes de alunos que participaram da gincana do co-
légio Nomelini Cirandinha. “Nós ficamos imensamente agradecidos 
pelas doações que vieram ao encontro das nossas necessidades, 
lembrando que serão revertidas para as famílias e instituições da 
nossa cidade”, disse a presidente do FSS, Letícia Oliveira Lemos.

Prefeitura iniciou obras de drenagem 
na Avenida Fraternidade Paulista

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, 
confirmou o início das obras de 
drenagem e prevenção de en-
chentes na Avenida Fraternida-
de Paulista, entre os bairros Bar-
retos II e Christiano Carvalho.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Obras, Raul 
Paganelli, a exemplo do que 
vem sendo feito em outros 
locais afetados pela chuva de 
6 de janeiro, serão instaladas 
novas aduelas e galerias que 
ajudarão na captação e es-
coamento da água evitando a 
sobrecarga do sistema pluvial.

“Para resolvermos o pro-
blema desta avenida preci-
samos realizar melhorias no 
sistema pluvial como um 
todo. A reconstrução da pon-
te é essencial, mas para que 
o trabalho seja bem sucedido 
também temos que arrumar a 
tubulação que já não aguenta 
o volume de água que está re-
cebendo”, disse o secretário.  

O serviço faz parte do pa-
cote de obras antienchente que 
a prefeitura realiza em diver-
sos pontos críticos da cidade.

Alunos do 
CEMART fazem 
apresentações de 
Dia das Mães no 
North Shopping 

Barretos
A secretaria municipal de 

Cultura confirmou para esta 
sexta-feira (6), a programação 
de Dia das Mães no North Sho-
pping Barretos. Serão realiza-
das apresentações de alunos e 
professores do Centro Munici-
pal de Artes “Bezerra de Mene-
zes” – CEMART e convidados.

As atrações acontecerão 
no Acesso B (ao lado da loja 
Arlete) e na Praça de alimen-
tação do centro comercial. 
As apresentações de dança, 
artes plásticas, performances 
artísticas e teatral,, além de 
apresentações musicais, terão 
início às 19 horas.

Coletivo Reliartes realiza evento em 
homenagem ao centenário da Semana de 

Arte Moderna “Refazendo a Modernidade”

Literatura, música, circo. 
O Coletivo Reliartes faz uma 
mobilização artística no cal-
çadão da rua 20 entre as ave-
nidas 19 e 21 nesta sexta-feira 
(6), a partir das 18 horas.

Entre as atrações estão 
apresentação musical do Gru-
po Escorregando, declamações 
de poesias por escritores e au-
tores barretenses e pelos alu-
nos do curso de teatro do CE-
MART – Centro Municipal de 
Artes “Bezerra de Menezes”, 
“Memorabília”- Exposição de 
objetos antigos e apresentação 

Dom Bosco, Sumaré, Santa Helena 
e Zequinha Amêndola recebem o 

“3° Arrastão contra a Dengue”
O “3° Arrastão con-

tra a Dengue”, mutirão 
realizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, por 
meio da equipe do Con-
trole de Vetores, percor-
re nesta sexta-feira (6), 
os bairros Dom Bosco, 
Sumaré, Santa Helena 
e Zequinha Amêndola. 
Cristiane Parreira Lima, 
coordenadora do Con-
trole de Vetores do município, explicou que somente na última quarta-
-feira (4),, 141 casas foram visitadas pelos agentes e três caminhões 
de materiais inservíveis que poderiam se tornar criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, foram retirados, sendo dois deles no Dom Bosco 
e um no Centro. A orientação é que os moradores deixem nas calça-
das quaisquer materiais descartados que possam acumular água. O 
arrastão não recolhe restos de construção.

de espetáculo circense pelo ar-
tista Mimi Calado.

Durante a noite também have-
rá homenagem às mães realizada 
pelo Grupo Escorregando. A ideia 
é promover atividades artísticas e 
culturais alusivas ao centenário 
da Semana de Arte Moderna de 
1922 e seus desdobramentos para 
os dias atuais, denominada “Refa-
zendo a Modernidade”.

O evento é colaborativo e 
conta com a participação de 
integrantes do coletivo Re-
liArtes e de artistas de Barre-
tos convidados.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

CANDIDATOS CONFIRMADOS
Por enquanto são esses ve-

readores confirmados pré-can-
didatos nas eleições 2022 para 
deputado estadual: Fabrício Le-
mos (União Brasil) e o suplente 
Jhonny Barboza (PDT). Para de-
putado federal temos Raphael 
Oliveira (PP).

FOI PARA CIMA
Odair Silva (Patriotas) lançou 

sua pré-candidatura a deputado 
estadual para a imprensa na tar-
de de segunda-feira (2). Disse que 
procurou um partido pequeno 
e que tivesse só candidatos ficha 
limpa. Já apresentou algumas 
propostas caso seja eleito, uma 
delas é a estadualização do Unifeb 
e a melhoria das rodovias sem im-
plantação de pedágios. O radialis-
ta está confiante: “tem uma vaga 
esperando por nós lá”, disse.

DOBRADINHA SÓ DE COMER
Cuiabano Lima foi convidado 

a fazer dobradinha disputando a 
vaga de deputado federal ao lado 
de Odair Silva, mas negou o convite. 
Filiado agora ao PL, o locutor de ro-
deios “puxa” a turma nos eventos de 
Jair Bolsonaro.

VAMOS DE BUSÃO 1
A prefeitura de Barretos divul-

gou na edição do Diário Oficial de 
30 de abril, a abertura da licitação 
voltada para a concessão onerosa 
do Lote Único do Transporte Cole-
tivo Urbano de Passageiros. Uma 
das novidades é que a empresa 
deverá disponibilizar aplicativo 
para informar a localização e o 
tempo de chegada.

VAMOS DE BUSÃO 2
O uso da tecnologia no trans-

porte público é bastante interes-
sante. Mas os comandantes da 
prefeitura também poderiam fa-
zer o mínimo: instalar abrigos nos 
pontos de ônibus. Ninguém mere-
ce ficar sob sol e chuva enquanto 
espera o “busão”.

CLIMA ELEITORAL 1
Em clima de oba-oba eleito-

ral, o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) despejou R$ 535 milhões 
na região de São José do Rio Pre-
to. A visita aconteceu na segunda-
-feira (2) e incluiu recapeamento 
de rodovias, compra de viaturas, 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

construção de casas e urbaniza-
ção de favelas.

CLIMA ELEITORAL 2
Rodrigo Garcia anunciou R$ 

2,5 bilhões em obras na Rodo-
via Euclides da Cunha e R$ 12 
bilhões na construção de novas 
marginais na Rodovia Washing-
ton Luís antes da concessão na 
região de Rio Preto. Nesse clima 
de boas notícias, o prefeito de 
Olímpia, Fernando Cunha (PSD), 
comemorou o anúncio das obras 
do anel viário da cidade e a dupli-
cação da Rodovia Assis Chateau-
briand entre Guapiaçu e Olímpia. 
O prefeito garantiu que não terá 
pedágios.

SALÁRIO DOS ENFERMEIROS
A Câmara dos Deputados 

aprovou em plenário o projeto 
de lei que cria o piso salarial da 
enfermagem no Brasil. Veja como 
votaram os deputados da nossa 
região: Eleuses Paiva (PSD) - Sim; 
Fausto Pinato (PP) - Sim; Luiz Car-
los Motta (PL) - Sim.

GUERRA ELEITORAL
Declarada “guerra” eleitoral 

2022. O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) disse que “criminosos 
que levantarem armas para Polícia 
Militar e Civil vão tomar tiro”. Até 
o candidato ao Senado, Datena 
(PSC) está elogiando.

UMA BOA DISPUTA
Pesquisa Paraná para gover-

nador 2022: com a possível saída 
do ex-governador Márcio França 
(PSB), o ex-prefeito paulistano Fer-
nando Haddad (PT) teria cerca de 
35%, Tarcísio Freitas (REP) teria cer-
ca de 30% e Rodrigo Garcia (PSDB) 
cerca de 10%.
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Fernando Gambôa, 
sócio-líder de consumo e varejo 

da KPMG no Brasil e na América 
do Sul e Maurício Godinho, 

sócio-líder do segmento de alimen-
tos e bebidas da KPMG no Brasil

Mãe: Florescer é não se esquecer de viver!
Dijanira Silva, missionária da Comunidade Canção Nova, nos presenteia nesta data tão importante, com 

um belo texto, retratando sentimentos diversos sobre a mulher e o papel da mãe na sociedade. Segue.
Tenho experimentado que 

o “traço de mãe”, plantado 
por Deus no coração de cada 
mulher que Ele criou, vai 
além da capacidade de gerar 
filhos, biologicamente. A ma-
ternidade, biológica ou não, 
acolhida e vivida como deve 
ser, é um divisor de águas na 
vida de uma mulher.

Não tenho filhos, mas te-
nho compreendido que meu 
papel como mulher, inserida 
nas diversas realidades deste 
mundo, é amplo e minha ma-
ternidade pode acontecer de 
várias maneiras, como expli-
ca São João Paulo II, em sua 
carta dedicada às mulheres: “O 
caráter maternal do coração 
da mulher centrado na pessoa 
humana como verdadeira es-
sência da feminilidade, dá à 
mulher uma inclinação natural 
e abertura ao ser humano e a 
ver as pessoas com o coração”.

Uma missão tão nobre e 
abrangente que vai além dos 
parâmetros humanos, como 
continua a explicar João Paulo 
II: “A mulher pode descobrir e 
cultivar a maternidade indepen-

Fraude alimentar: não compre gato por lebre

Muitos consumidores 
acreditam que os ingredientes 
são exatamente os que cons-
tam nas embalagens, mas uma 
pesquisa publicada no ano 
passado mostrou que a reali-
dade é bem diferente.

Estudo realizado pelo 
Journal of Education and 
Health Promotion apontou 
que metade das pessoas não 
lê os rótulos dos alimentos e 
58% destas disseram que não 
entendem tais informações.

Esse fato ajuda a explicar 
a razão de, em todo o mundo, 
muitos consumidores não rece-
berem por aquilo que estão pa-
gando. Produtos falsificados es-
tão custando bilhões de dólares 
por ano aos fabricantes, além de 
prejudicar a saúde da população.

São cada vez mais fre-
quentes relatos de apreensão 
de alimentos adulterados com 
ingredientes mais baratos, co-
mercializados como sustentá-
veis quando não são ou que ten-
tam se assemelhar a uma marca 
favorita de melhor qualidade.

Em casos extremos, a 
fraude é tamanha que não há 
nenhuma semelhança com os 
ingredientes do rótulo.

Isso aconteceu em Israel, 
em 2004, quando funcioná-

dente do seu estado de vida ou 
da sua habilidade de conceber 
filhos, ainda que a gravidez te-
nha o efeito de identificar a sua 
consciência desse dom. Toda 
mulher é chamada a ser mãe, 
mas há mais de uma maneira 
de responder a esse chamado”.

Essa nova compreensão 
da maternidade tem me feito 
desbravar novos horizontes e, 
nesse contexto, conhecer o tes-
temunho de “adoráveis mulhe-
res” que passaram pelo mundo 
gerando vida, mesmo que nun-
ca tenham se casado, e muito 
menos vivido uma gestação.

Entre elas, chama-me 
a atenção o testemunho de 
Edith Stein, uma influente fi-
lósofa e teóloga alemã que, 
depois de uma intensa jorna-
da, tornou-se santa e, através 
de seus escritos, continua ins-
pirando tantas outras mulhe-
res também na atualidade.

Madre Teresa também é um 
brilhante exemplo disso e po-
deria citar ainda muitas outras 
mulheres que geram vida por 
onde passam, mesmo que seus 
ventres continuem velados.

Acredito que o diferencial 
sempre está na forma como es-
colheram viver. Certamente ne-
nhuma delas deu lugar ao egoís-
mo e, talvez, este seja o maior 
segredo para tanta vida gerada. 
Elas souberam doar-se, chegan-
do muitas vezes ao extremo can-
saço, mas sem deixar para trás o 
florescimento. E florescer é não 
se esquecer de viver!

É importante lembrar que 
por trás de uma mãe dedicada, 
existe uma mulher que tam-
bém precisa de cultivo para 
continuar florindo no jardim 
que é sua família.

Tomar consciência desta 
realidade é o primeiro passo na 
direção do autoconhecimento e, 
consequentemente, do autocui-
dado. Até porque, só podemos 
doar aquilo que possuímos.

Neste sentido, se estivermos 
com a saúde física e emocional 
em dia, poderemos nos doar 
com muito mais amor e intei-
reza ao cuidarmos das pessoas 
que Deus nos confia, sem dei-
xarmos de viver com liberdade 
e gratidão nossos dias.

Agindo assim, contribuímos 

com nossos dons, como uma co-
luna forte que sustenta a huma-
nidade, sem deixarmos de bus-
car nossos próprios sonhos, sem 
nos perdermos pelo caminho.

Isto é florescimento, uma 
experiência possível, porque 
Deus, o “grande jardineiro” e 
autor de toda beleza, está co-
nosco, uma vez que escolheu 
gerar vida e colorir o universo 
através de nós.

Alicerçadas nessa verda-
de, eu e você podemos vencer 
o cansaço e florescer por onde 
formos, compartilhando nos-
sa maternidade!

rios do Ministério da Saúde 
apreenderam 80 mil latas de 
comida de cachorro que ha-
viam sido rotuladas para se-
rem vendidas como patê de 
fígado de ganso, iguaria co-
nhecida como foie gras.

Dados apurados pela KPMG 
indicam que o sistema alimentar 
mundial movimenta cerca de 
oito trilhões de dólares por ano. 
E, em mercados com altos ní-
veis de falsificação de produtos, 
o prejuízo pode chegar a até 5% 
da receita. Ainda que não haja 
um número que possa calcular 
as perdas, acredita-se que o cus-
to das fraudes pode superar os 
100 bilhões de dólares.

Isso parece muito dinhei-
ro, mas há muitos golpes 
ocorrendo no setor. Algumas 
vezes, o crime é rotular er-
roneamente como no infame 
caso de um produtor do esta-
do norte-americano da Pen-
silvânia que vendia um pro-
duto “100% parmesão”. No 
entanto, ele comercializava 
outro tipo de queijo, em nada 
parecido com o ofertado. Em 
outro exemplo, estimativas 
sugerem que pelo menos 70% 
do azeite extravirgem impor-
tado pelos Estados Unidos 
contêm óleos mais baratos e 

de menor qualidade.
A fraude é ainda mais fre-

quente em produtos com frutos 
do mar. Em média, cerca de 
30% de tudo o que é vendido 
no mundo foi rotulado incorre-
tamente na última década.

Substituir um peixe mais 
caro por um mais barato é 
um dos ardis mais fáceis de 
serem realizados, consideran-
do a complexidade da cadeia 
de suprimentos, a quantidade 
limitada de testes em muitos 
países e a relativa falta de co-
nhecimento do consumidor.

Com algumas fraudes ali-
mentares, as consequências 
são imediatas e terrivelmente 
aparentes. No caso mais letal 
da história recente, em 1981, 
o óleo de canola foi vendido 
como azeite para comercian-
tes ambulantes da Espanha. 
Sabe-se que mais de mil pes-
soas morreram de uma reação 
alérgica e um fato preocupante 
é que os cientistas ainda não 
encontraram a causa biológica 
precisa para isso até hoje.

O escândalo da carne de ca-
valo na Europa, em 2013, não 
matou ninguém, mas a revela-
ção de que alguns hambúrgue-
res continham carne de cavalo 
e algumas lasanhas não con-
tinham carne bovina abalou a 
fé dos consumidores no setor, 
na cadeia de suprimentos e nos 
órgãos reguladores.

Muitas fraudes alimenta-
res são oportunistas e ocorrem 
dentro das fronteiras de um 
país, mas são poucas as nações 
que possuem regulamentos 
específicos de falsificação e 
segurança alimentar para pro-
cessar os infratores. E, embora 

esse tipo de crime seja atual-
mente parte das atribuições da 
Interpol, a organização inter-
nacional de polícia criminal, a 
maioria dos governos é reati-
va, em vez de proativa.

Embora as regulamenta-
ções globais tenham se ajusta-
do de alguma forma, é interes-
se do próprio setor promover 
mudanças, combater fraudes 
e recuperar a confiança dos 
consumidores.

As empresas estão cien-
tes dos riscos e estão reagin-
do, considerando inclusive as 
pressões competitivas que so-
frem em relação ao preço, ten-
tando manter os custos baixos.

As possíveis soluções são 
orientadas pela tecnologia, com 
um grande componente educa-
cional e capaz de gerar transpa-
rência para todos. Afinal, ne-
nhuma marca se sustenta sem 
a confiança dos consumidores.
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“Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte.” (Chico Xavier)

No último sábado, 30 de abril, teve festa, bolo, guaraná e mui-
tos doces para Ana Helena Fidelis Lima. A comemoração foi 
com os amiguinhos e familiares, tudo preparado com muito 

carinho pelos pais Tiago e Mônica. Parabéns!

A semana começou com festa para Eliana Venâncio, que comemorou mais 
um aniversario segunda-feira (02). Na data, ela recebeu muitos cumpri-

mentos de amigos e familiares, e o carinho de seus filhos Pedro e Eduardo, 
de sua nora Caroline Calixto, e do netinho Otávio (foto). Parabéns!

Arthur Bolsoni é estudante do 4° ano de Medicina, na 
Unaerp de Ribeirão Preto, e na última terça-feira (03), 

completou mais um ano de vida. O futuro médico guai-
rense, é filho de Maciel e Sandra, irmão de Maria Vitória e 
Ana Luiza, que recebeu todo o carinho da família e muitos 
cumprimentos e abraços dos amigos. Felicidades Arthur!

Analli Venâncio vai sextar hoje (06) em clima de festa, 
pois completa idade nova. A Jornalista da Band 

Paulista de Rio Preto, comemora o niver com os amigos 
e recebe todo o carinho da mãe Helenice. Parabéns Ana!

E hoje, sexta-feira (06), também tem parabéns e muitos 
cumprimentos para Luciane Bonfante Eiras, que vira mais 

uma página do calendário da vida. A auxiliar contábil recebe 
os parabéns de amigos, familiares e todo o carinho do 

maridão Neto Eiras (foto). Felicidades Lu!

O sábado, 30 de abril, foi de festa...surpresa...para Claudinei 
Antônio, que completou seus 60 anos. O comerciante, ven-

dedor e cantor ficou bastante emocionado e feliz, pois pode 
celebrar a data especial com boa parte de sua família, e seus 

amigos. O carinho ficou por conta de sua filha Josiane (foto), e 
de sua neta Lorena. Tudo de bom! Foto: Leandro Joaquim.

De férias, Noemi dos Santos e a família, foram 
aproveitar e curtir as maravilhas de Natal/RN. Na foto, ela 

e os netos Arthur, Heitor, Benício e Nicolas estão no Vilarejo 
Grego, Tibau do Sul, um dos diversos lugares que eles estão 

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

DEPOIS DO RÁDIO, CAMPANHA NA RUA
O Patriota Odair Silva colocou o Rádio na Rua e também 

encaixa na avenida a sua campanha por uma cadeira na As-
sembleia Legislativa. O lançamento da pré-candidatura re-
percutiu na civilização verde-amarela.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CULTURA
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Rodrigo Malaman (PSDB) para a realização de audiência 
pública a fim de debater o futuro da cultura na Estância Tu-
rística de Barretos.

VEREADORES DÃO LINHA NA PIPA
Os vereadores Fabrício Lemos (União Brasil), Raphael 

Silvério (PSDB) e Raphael Oliveira (PP) defendem a escolha 
de um local adequado para a instalação de um Pipódromo. 
Soltadores de papagaios e cartolas agradecem.

O JOGO POLÍTICO NA CÂMARA
“Não estamos jogando pôquer aqui para ficar dando blefe 

com dois Ás na mão. Pega um straight e bate na mesa”, disse 
o vereador Ângelo Tegami (PV) na sessão de segunda-feira 
(2) da Câmara Municipal.

CLARIDADE EM VOLTA DA CATEDRAL
Melhorias na iluminação pública nas adjacências da Ca-

tedral do Divino Espírito Santo foram solicitadas pelo verea-
dor Chafei Neto (MDB). Amém.

POR UM DISTRITO ILUMINADO
A implantação de braços de iluminação nos postes e a tro-

ca de lâmpadas queimadas no Distrito do Prata são pedidos 
do vereador Eduardo do Mercado (REP).

ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O vereador Paulo Correa (PL) deseja saber qual o valor 

arrecadado pela prefeitura com a contribuição para o custeio 
do serviço de iluminação pública nos anos 2020 e 2021.

CAÇAMBAS QUE ENFEIAM
O vereador Ricardo Bodinho (PP) solicitou a retirada das 

caçambas de lixo que estão depositadas na vicinal Pedro Vi-
centini e na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista.

MELHORIAS NO CORREDOR BOIADEIRO
Melhorias no Corredor Boiadeiro, que liga os bairros 

Santa Cecília e São Francisco ao Distrito do Ibitu foram pe-
didas pelo vereador Nestor Leonel (União Brasil).

GABRIEL PEDE FAIXA ELEVADA
Vereador Gabriel Uchida (União Brasil) reivindica a ins-

talação de uma faixa elevada na rua 34 entre as avenidas 17 
e 19, em frente ao Lar da Criança.

CABELO E BARBA ESTILOSOS
Câmara Municipal aprovou votos de louvor e congratu-

lações a Razor Barbearia pela brilhante e inovadora forma 
de proporcionar estilo a sua clientela. O reconhecimento foi 
proposto pelo vereador Juninho Bandeira (PL).

Câmara instaura CPI para apurar gasto de R$ 8 milhões 
com reforma do Recinto Paulo de Lima Correa

A Câmara Municipal de Bar-
retos instaurou uma CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito)  
para investigar possíveis irregu-
laridades na aplicação da ver-
ba no valor de R$ 8.134.456,77 
para reforma do Recinto Paulo 
de Lima Correa e implantação de 
um Centro de Excelência em Hi-
pismo no  local.

O requerimento que deu 
origem à investigação foi pro-
tocolado na Câmara na terça-
-feira, 26 de abril e está as-
sinado por sete vereadores: 
Ângelo Tegami (PV), Carlão 

Audiência Pública 
vai discutir Lei 
de Diretrizes 

Orçamentárias e 
Plano Plurianual 

de 2023

A Câmara agendou para a 
próxima terça-feira, 10 de maio, 
às 18 horas, a Audiência Públi-
ca que abre as discussões so-
bre o Orçamento do Município 
para 2023. Na oportunidade, 
será apresentado aos vereado-
res e à população o projeto de 
Lei que trata de adequações no 
PPA (Projeto Plurianual) e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 
2023. O Plano Plurianual, como 
o próprio nome diz, é um planeja-
mento, uma lei que define as me-
tas e objetivos a serem realizados 
pelo poder Executivo (prefeitura) 
a médio prazo, ou seja, dentro de 
um período de quatro anos. A Lei 
de Diretrizes Orçamentárias é 
um conjunto de metas, ações e 
programas governamentais que 
a prefeitura considera mais im-
portantes para serem colocados 
em prática no ano seguinte, bem 
como a estimativa de custos, fun-
cionando como uma prévia do or-
çamento municipal para o próxi-
mo ano. A partir dessa audiência, 
os vereadores podem apresentar 
as chamadas “Emendas Legis-
lativas” para alterar ou ajustar o 
Orçamento.

COMO PARTICIPAR
Todos os interessados po-

dem comparecer à Câmara Mu-
nicipal no dia 10 de maio, às  18 
horas, para tirar dúvidas e opinar 
sobre o tema em debate.

Paulo Correa pede construção de 
mais um CEMEI no bairro Vida Nova

O vereador e presidente da 
Câmara, Paulo Correa, apro-
veitou a entrega das chaves 
das 541 casas do Residencial 
Vida Nova 4 para reivindi-
car a construção de mais um 
Centro Municipal de Estudo 
Infantil (CEMEI) para aten-
dimento das famílias do bair-
ro, em razão da quantidade de 
crianças matriculadas no CE-
MEI José Sebastião Domin-
gos e lista de espera.

“São mais de três mil unida-
des habitacionais, Vida Nova 1, 
2, 3 e 4. O CEMEI José Sebas-
tião Domingos não está com-
portando a demanda de alunos, 
por isso, a construção de mais 
um Centro Municipal de Estu-
do Infantil é de extrema impor-
tância”, pontuou o vereador.

“Essa reivindicação pode-
rá ser atendida pelo governo 
estadual, através do deputado 
estadual, André do Prado, e 
do deputado federal, Geninho 
Zuliani”, frisou Paulo Correa.

Odair Silva lança pré-candidatura pelo Patriota
O comunicador Odair Sil-

va lançou sua pré-candidatura a 
deputado estadual pelo Patriota. 
O radialista recebeu imprensa, 
amigos e empresários em cole-
tiva onde destacou suas metas e 
objetivos caso seja eleito.

Segundo Odair, está en-
tre suas prioridades a geração 
de emprego e renda, duplica-
ção de rodovias da região, es-
tadualização do Unifeb e da 
Santa Casa. Ele também citou 
que irá trabalhar pela duplica-
ção das rodovias, reativação 
do aeroporto e linha férrea e 
reforçar equipamentos e efeti-
vo das polícias.

Barretos vai sediar o Encontro 
Nacional de Conservadores do Brasil

O domingo, 15 de maio, foi 
escolhido para registrar o En-
contro Nacional de Conserva-
dores do Brasil. E o local deste 
encontro será o Berrantão, no 
Parque do Peão, em Barretos.

O encontro, definido pelos 
organizadores como “um mani-
festo em defesa de nossa pátria”, 
está sendo organizado pela VGV 
Eventos e deve reunir figuras re-
presentativas do atual governo fe-
deral, de forma presencial e virtual.

Dentre os convidados, foram 
anunciados os nomes de Tarcí-
sio Gomes de Freitas, Ministro 
da Infraestrutura e pré-candi-
dato ao governo de São Paulo; 
Paulo Guedes, Ministro da Eco-
nomia (a confirmar); Gilson 
Machado Guimarães Neto, ex-
-Ministro do Turismo (virtual), 
Eduardo Bolsonaro, deputado 
federal (virtual); Guilherme Mu-
rano Derrite, deputado federal; 
Luíz Philippe de Orléans e Bra-
gança, deputado federal; Carla 
Zambelli, deputada federal; Mar-
cos Rogério da Silva Brito, sena-
dor; Ricardo Salles, ex-ministro 
do Meio Ambiente; Valéria Bol-
sonaro, deputada estadual - SP; 
Gildevanio Diniz, deputado esta-
dual – SP; e Danilo Mascarenhas 
de Balas, deputado estadual – SP.

do Basquete (PSD), Professor 
Adilson (PL), Juninho Bandei-
ra (PL), Nestor Leonel (União 
Brasil), Raphael Oliveira (PP) 
e Rodrigo Malaman (PSDB).

De acordo com o texto do 
requerimento, em 2012, foi 
assinado um convênio com o 
governo federal para inves-
timento de mais de R$ 8 mi-
lhões no Recinto Paulo de 
Lima Correa para reforma e 
implantação de um Centro de 
Excelência em Hipismo.

As obras tiveram início no 
ano de 2013, mas a empresa 
vencedora do processo licita-
tório abandonou os trabalhos 
em 2016. Outra empresa assu-
miu os trabalhos e a reinaugu-
ração do recinto teria ocorrido 
em meados de 2018.

O presidente da Câmara, 
Paulo Correa, assinou a porta-
ria indicando os três vereado-
res que vão atuar na CPI, res-
peitando a proporcionalidade 
partidária.  São eles: Ângelo 
Tegami (PV), Nestor Leonel 
(União Brasil) e Raphael Sil-

vério (PSDB).
O QUE ACONTECE AGORA

Em comum acordo, os três 
vereadores nomeados deverão 
se reunir para definir as funções 
de cada um deles no trabalho de 
investigação: presidente, rela-
tor e membro da CPI. Essa pri-
meira reunião deverá ser agen-
dada pela comissão.

Após a definição das fun-
ções, a CPI poderá realizar vis-
torias nas repartições públicas,  
pedir explicações dos servi-
dores responsáveis pelo setor, 
convocar secretários muni-
cipais, ouvir depoimentos de 
testemunhas (oitivas) e solici-
tar documentos dos órgãos da 
administração direta e indireta.

A comissão deverá concluir 
os trabalhos em 120 dias, po-
dendo esse prazo ser prorroga-
do por mais 60 dias. O relató-
rio final, caso seja necessário,  
poderá ser encaminhado ao 
Ministério Público para que 
seja estabelecida a responsa-
bilidade civil e/ou criminal de 
possíveis infratores.

“É por isso que coloco meu 
nome à disposição. Tenho cer-
teza que farei a diferença e 
darei orgulho a cada um que 

acreditar em minhas propos-
tas. Farei por Barretos o que 
nenhum outro político fez em 
toda sua história”, disse.

Além destas autoridades, tam-
bém foram convidados os “in-
fluenciadores” Wesley Ros, pastor 
e cantor Evangélico; Bruno Zam-
belli Salgado, chefe de gabinete 
da Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários; Valdeci Silva Junior, 
coronel reformado da Polícia Mi-
litar; Dárcio Bracarense Figueiras, 
assistente técnico da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável; João César de Mo-
raes, empresário; e Danilo César 
Campetti, agente da P e assessor 
especial do MAPA.

O evento contará com apre-
sentadores. São eles: Gustavo 
Gayer Machado de Araujo, em-
presário; Liliane Ventura, jor-
nalista; Maria Emilia Gadelha 
Serra, médica; e José Augusto 
Nasser, médico e professor.

Durante o encontro, todos 
os participantes devem reali-
zar uma homenagem ao faleci-
do professor, Olavo de Carva-
lho (conhecido como guru do 
presidente Jair Bolsonaro), Dr. 
Enéas Carneiro (falecido ex-
-deputado federal) e à deputada 
federal, Carla Zambelli.

“Este encontro tem o objeti-
vo de contribuir com a união e o 
alinhamento das grandes forças 
da direita conservadora nacional, 

em apoio ao nosso líder-maior e 
futuro presidente da República 
reeleito, Jair Bolsonaro”, defi-
nem os organizadores.

“Será um manifesto democra-
ta e conservador do cidadão bra-
sileiro, em prol dos princípios da 
liberdade, da ordem e do progres-
so”, reforçam os organizadores.

“Convocamos a todos a con-
tinuarem unidos no combate às 
ameaças comunistas e globalis-
tas com suas vertentes, no enco-
rajamento às pautas prioritárias, 
como justiça, família, democra-
cia, defesa da vida, propriedade 
privada, direito de trabalhar, li-
berdade de expressão, obediên-
cia à constituição, igualdade, di-
reito de ir e vir, liberdade de culto 
e fé’, destacam os organizadores 
na convocação para o evento.

“Resgataremos os nossos va-
lores de patriotismo, honestida-
de, decência, verdade, civilidade, 
solidariedade, esforço e respon-
sabilidade dando o nosso próprio 
exemplo a uma geração que foi 
corrompida, propositadamente, na 
base de sua formação, em seus va-
lores éticos e morais, e mutilada na 
educação, nos conhecimentos his-
tóricos e científicos, que geram os 
seres pensantes e mais produtivos 
de uma nação”, concluem.
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De segunda a quinta-feira 
da semana passada, o mutirão 
realizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por meio da 
equipe do Controle de Vetores, 
retirou 15 caminhões de mate-
riais descartados pela popula-
ção, visitou 2.992 casas e iden-
tificou 61 focos do mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da dengue. A informação é da 
coordenadora do Controle de 
Vetores do município, Cristia-
ne Parreira Lima.

Cristiane Lima também 
destacou o trabalho de bloqueio 
realizado na cidade no mesmo 
período. “540 casas receberam 
a visita dos agentes do Controle 

Evento de motociclistas recebeu turistas do 
Brasil todo e anuncia data da próxima edição

Depois de dois anos sem acontecer, por conta da pandemia, os amantes do motociclismo mataram a sau-
dade do Barretos Motorcycles com muito rock and roll e apresentações radicais de acrobacias com motos

Considerado um dos maio-
res encontros de motociclistas 
do país, o evento, que aconte-
ce no Parque do Peão, reuniu 
uma legião de apaixonados 
pelas diversas marcas e mo-
delos de motos e também do 
universo da música.

RECORDE DE 
HAYABUSAS

Um dos destaques dentro 
da programação do Barretos 
Motorcycles foi o Encontro 
Internacional de Hayabusas, 
que reuniu 292 motociclistas 
proprietários do modelo. O 
número superou o antigo re-
corde de 2016, que obteve o 
registro de 267 Hayabusas.
SHOWS E ACROBACIAS

Adrenalina e arrojo foram 
elementos presentes na Pista 
de Acrobacias montada den-
tro do Parque do Peão. As 
equipes levaram o público 
das arquibancadas e do entor-
no da pista ao delírio com as 
manobras radicais. Além das 
motos, as equipes utilizaram 
carros, quadriciclos e kart.

Os palcos do evento rece-
beram o rock pesado da banda 
Raimundos, além dos grandes 
clássicos do pop rock nacio-
nal como Biquini Cavadão, 
além de DJs que animaram o 
público.

TURISTAS DE 
TODOS OS LUGARES
Vindos de Olímpia, “Os 

estradeiros moto clube” con-
ta com 16 integrantes. Edson 
Marretto conta que os associa-
dos  promovem atividades re-
creativas, sociais e esportivas, 

bem como viagens e reuniões 
ligadas ao motociclismo, re-
uniões sociais cívicas ou não 
e ainda aglutinar amigos mo-
tociclistas, visando amizade, 
cooperação, companheirismo, 
família, trabalho, cidadania, 
civismo e patriotismo.

O que impressiona é o 
amor pelo evento. O Moto 
Grupo Necromantes veio de 
São José do Rio Pardo (SP) 
com 16 integrantes e partici-
pa há 15 anos. A reportagem 
encontrou também no evento 
o Germanus Moto Clube que 
veio de Campo Grande (MS) 
que viajou 694 km.

Encontramos também o 
Discórdia, um moto clube fa-
miliar de Barretos com 50 
membros. Fabricio Nascimento 
e sua esposa Isabela Nascimen-
to presidente da associação.

PRÓXIMO ENCONTRO
O presidente de Os In-

dependentes, Jerônimo Luiz 
Muzetti, demonstrou alegria 
e satisfação com o sucesso do 
evento. “Após enfrentarmos 
momentos difíceis devido a 
pandemia do coronavírus, 
voltamos a realizar nova-
mente esse encontro com os 
motociclistas e foi tudo ma-
ravilhoso e incrível. Ficamos 
felizes em ver a quantidade de 
fãs no Parque do Peão durante 
os três dias de Barretos Mo-
torcycles”, destacou Muzetti.

O Barretos Motorcycles 
terminou no domingo (1°) no 
Parque do Peão e já anunciou a 
data da próxima edição: de 28 
de abril a 1° de maio de 2023.

Paulo Graçadio (Prego Predador), Carlos E. Nascimento (Dubinha), Re-
ginaldo José de Souza (Ado), integrantes do Moto Grupo Necromantes

O casal Tiago e Akemi são do Germanus Moto Clube e vieram de Brasília

Edson Marretto, o “Colonhão, Jefferson Beckedorff, 
Breno Bassi e Luciano Camargo do moto clube “O Chão 

é o Limite”, grande amigo nosso e de longa data Moto clube familiar de Barretos registra 50 membros

Tereos inicia safra 22/23 com expectativa de processar 
17 milhões de toneladas de cana-de-açúcar

“3° Arrastão contra a Dengue” já retirou 15 
caminhões de materiais descartados pela população

A Tereos, uma das empresas 
líderes em produção de açúcar e 
etanol no país, inicia a safra 22/23 
com expectativa de processar 17 
milhões de toneladas de cana, 
após uma safra que apresentou 
desafios para o setor por conta 
das condições climáticas.

O mix de produção da com-
panhia deve continuar mais açu-
careiro, sendo que 65% devem 
ser destinados para a produção 
de açúcar e 35%, para etanol.

A companhia também dá 
início à safra contando com um 
bom nível de fixação de preços 
para o período, acima do que 
foi registrado na safra 21/22, e 
que pode se manter para 23/24.

“Temos uma perspectiva 
mais otimista, dadas as con-
dições climáticas menos desa-
fiadoras e preços de commo-
dities em alta no momento. 
Com flexibilidade para traba-

lharmos nosso mix de produ-
ção, podemos nos adaptar a 
diferentes cenários”, comenta 
Pierre Santoul, diretor-presi-
dente da Tereos no Brasil.

A Tereos segue acreditando no 
potencial do etanol e em sua im-
portância para a economia de bai-
xo carbono. O combustível obtido 
a partir do processamento da cana 
de açúcar tem papel fundamental 
neste movimento, ainda mais con-
siderando que, globalmente, o se-
tor de transporte é responsável por 
quase um quarto das emissões de 
gases de efeito estufa. 

Recentemente, por exemplo, 
a empresa conquistou a certi-
ficação CARB, que permite a 
comercialização de etanol para 
a Califórnia, reforçando o baixo 
teor de emissão de GEEs (gases 
de efeito estufa) em sua produ-
ção do biocombustível. A unida-
de de Tanabi da Tereos obteve o 

melhor resultado de CI (índice de 
intensidade de carbono) entre os 
produtores certificados de etanol 
de cana-de-açúcar do país. 

INVESTIMENTOS
Em 2022, a empresa com-

pleta dois anos do seu pri-
meiro financiamento verde. A 
companhia já soma cerca de 
R$ 1,5 bilhão em crédito ver-
de, que tem ajudado a Tereos a 
avançar em iniciativas ligadas 
a gestão de água, cogeração de 
energia, mitigação de emissão 
de GEEs e aumento da porcen-
tagem de cana certificada.

A Tereos também investiu na 
construção de uma planta para 
produção de biogás na unidade 
Cruz Alta, o que nesta safra per-
mitirá acelerar os planos da em-
presa para a geração de biometa-
no que irá abastecer caminhões da 
frota agrícola, reduzindo a depen-
dência de combustíveis fósseis.

de Vetores, sendo localizados 20 
focos e retirado um caminhão de 
materiais que poderiam acumu-
lar água, tornando-se focos do 

mosquito”, disse.
Na primeira semana do ar-

rastão, os bairros Leda Amên-
dola, Dom Bosco, Christiano 

Carvalho e Barretos II, além 
do centro da cidade, foram 
definidos estrategicamente 
para receber a ação.
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A inflação, que sobe des-
de meados de 2020, já cor-
roeu um terço do poder de 
compra dos salários se con-
siderado o período a partir de 
2017, no pós-impeachment.

O INPC-IBGE (índice 
usado como referência nas 
negociações salariais) soma 
32,5% de janeiro de 2017 a 
março deste ano. As estima-
tivas são de que, pelo menos 
por enquanto, os preços con-
tinuem aumentando.

Visível nas prateleiras de 
supermercados e nas plaqui-
nhas das feiras livres, a alta 
dos preços se associa à redu-
ção do poder aquisitivo.

Apenas no período de pan-
demia, entre o final de 2019 e 
igual período de 2021, o ren-
dimento médio calculado pelo 
IBGE caiu em torno de 8%, 
para R$ 2.377. Mas o Dieese 
lembra que mais da metade 
dos ocupados (54%) ganhava 
R$ 1.500 ou menos. Só nos 
últimos 12 meses, até março, 
o rendimento caiu 8,7%.

PRODUTOS DA 
CESTA BÁSICA

“A queda no poder de com-
pra dos trabalhadores é agrava-
da porque os preços dos pro-
dutos da cesta básica subiram 
ainda mais do que a inflação 
geral”, informa o Dieese.

“Desde o começo da pan-
demia, o custo do conjunto 
de alimentos básicos teve 
acréscimo de R$ 243 em São 
Paulo, aumento de 47% en-
tre março de 2020 e março 
de 2022”. Assim, o valor es-
tava em R$ 761 no terceiro 
mês do ano. Isso correspon-

de a 63% do salário mínimo 
oficial (R$ 1.212).

Assim, alguns dos pro-
dutos do dia a dia mais que 
dobraram de preço neste pe-
ríodo, também com base na 
cesta básica paulistana. O 
café, por exemplo, saltou de 
R$ 18,48 para R$ 39,08 nes-
tes dois anos – variação de 
111,5%. Já o óleo foi de R$ 
3,88 para R$ 9,41 (142,5%). 
O preço da carne aumentou 
50%, para R$ 45,74, o que 
ajuda a explicar por que o 
consumo desse item foi o 
menor em duas décadas e 
meia, segundo a Embrapa.

PREÇO DO 
BOTIJÃO DISPARA
O litro da gasolina au-

mentou 53%, para R$ 7,01. E 
o preço médio do botijão de 
gás subiu 57% em dois anos, 
para R$ 109. Em alguns lo-
cais do país, chega a R$ 160.

“Essa elevação tem obri-
gado muitos brasileiros a 
procurarem combustíveis 
alternativos e, muitas vezes, 
perigosos, como lenha e ál-
cool”, observa o Dieese.

O instituto deverá divul-
gar nesta sexta-feira (6) os 
dados da cesta básica em 
abril. Na próxima quarta 
(11), saem o IPCA e o INPC 
do mês passado. A “prévia” 
já mostrou a maior inflação 
mensal em 27 anos.

Hoje, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) deve 
anunciar nova alta dos juros, 
para o maior nível em cinco 
anos, medida que não tem 
ajudado no combate à infla-
ção. (Fonte: CUT-SP)

Inflação ‘comeu’ um terço dos 
salários no pós golpe. Preços 

dobraram de 2020 a 2022
Enquanto o custo de vida sobe, a renda 

do trabalhador cai. Cesta básica equivale a 
mais de 60% do salário mínimo

A prefeitura da Estância Tu-
rística de Barretos e o Departa-
mento de Estradas e Rodagem 
(DER) formalizaram convênio 
para a execução de obras e ser-
viços de recuperação da Rodovia 
Vicinal BA-14 – Joaquim Nar-
ciso de Lima Filho, que liga a 
SP-425 (Rodovia Assis Chateau-
briand) à divisa de Guaraci/SP.

O investimento é de R$ 
11.996.968,82 (onze milhões, 
novecentos e noventa e seis mil, 
novecentos e sessenta e oito 

O secretário municipal de 
Cultura, Rogério Teodósio, par-
ticipou na última segunda-feira, 

CEMEPE DERBY CLUBE
Segunda-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Vôlei (11 a 14 anos); 18h30 às 19h30 - Ginástica 
Feminina (A partir de 16 anos); 19h30 às 22h00 
- Comunidade (Atividades Abertas à População)
Terça-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Basquete (06 a 10 anos); 18h30 às 20h00 - Vô-
lei Adaptado Misto (A partir de 47 anos); 20h00 
à 22h00 - Basquete Masculino (A partir de 16 
anos)
Quarta-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Futsal (06 a 10 anos); 18h30 às 19h30 - Ginástica 
Feminina (A partir de 16 anos); 19h30 às 22h00 
- Comunidade (Atividades Abertas à População)
Quinta-feira:17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Hand (06 a 10 anos); 18h30 às 20h00 - Vôlei 
Adaptado Misto (A partir de 47 anos); 20h00 a 
22h00 - Basquete Masculino (A partir de 16 anos)
Sexta-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de Fut-
sal (06 a 10 anos); 18h30 às 19h30 - Ginástica 
Feminina (A partir de 16 anos); 19h30 às 22h00 
- Comunidade (Atividades Abertas à População)
Sábado: 8h00 às 11h00 - Atividades Recreati-
vas; 13h00 às 17h00 - Comunidade (Atividades 
Abertas à População); 18h00 às 20h00 - Basque-
te Masculino (Adulto)
Domingo: 10h00 às 12h00 - Basquete Masculi-
no (Adulto); 14h00 às 17h00 - Comunidade (Ati-

vidades Abertas à População)
CEMEPE SÃO FRANCISCO

Segunda-feira: 18h30 às 19h30 - Ginástica Fe-
minina (A partir de 16 anos); 19h30 às 20h30 - 
Futsal Masculino (13 e 14 anos); 20h30 às 22h00 
- Futsal Masculino (15 e 16 anos)
Terça-feira: 18h10 às 19h10 - Futsal Masculino 
(06 a 10 anos); 19h10 às 20h10 - Futsal Masculi-
no (11 a 12 anos); 20h10 às 22h00 - Comunida-
de (Atividades Abertas à População)
Quarta-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Vôlei (11 a 14 anos); 18h30 às 19h30 - Ginástica 
Feminina (A partir de 16 anos); 19h30 às 21h00 
- Capoeira Misto (A partir de 05 anos); 21h00 às 
22h00 - Comunidade (Atividades Abertas à Po-
pulação)
Quinta-feira: 17h30 às 18h30 - Escolinha de 
Hand (06 a 10 anos); 18h30 às 19h30 - Escolinha 
de Basquete (06 a 10 anos); 19h30 às 22h00 - 
Comunidade (Atividades Abertas à População)
Sexta-feira: 18h30 às 19h30 - Ginástica Femini-
na (A partir de 16 anos); 19h30 às 22h00 - Comu-
nidade (Atividades Abertas à População)
Sábado: 08h00 às 11h00 - Atividades Recreati-
vas; 13h00 às 17h00 - Comunidade (Atividades 
Abertas à População)
Domingo: 14h00 às 17h00 - Comunidade (Ativi-
dades Abertas à População)

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de 
Barretos completa na próxi-
ma semana a instalação de 22 
estações meteorológicas em 
todo o território do município.

O projeto foi iniciado no 
mês de outubro do ano pas-
sado com quatro estações e a 
meta era instalar até o final do 
mês de maio as 22 estações 
para medir o microclima de 
Barretos. O SAAEB comprou 
quatro estações e 18 foram 
doadas por empresas parcei-
ras e loteadores.

Dezoito ficarão instaladas 
dentro da cidade e as demais 
na região norte (sede de cam-
po do Rio das Pedras Country 
Club), região sul (próxima à 

O SAAE Barretos realiza 
desde a última segunda-feira 
(2), a retirada da bomba do 
poço do bairro Dom Bosco e 
o abastecimento de água está 
sendo feito com auxílio de 
outros sistemas de captação. 
A retirada acontece em função 
do rebaixamento do Aquífero 
Guarani.

“Estamos retirando a bom-
ba para manutenção e revisão 
do sistema produtor de água. 
A previsão é de que até sexta-
-feira seja concluída a retirada 
da bomba. Em seguida, será 
realizada a perfilagem ótica 
do poço para verificação das 
condições geológicas do poço 
e, posteriormente, adotada as 
soluções necessárias para que 
seja reinstalado outro con-
junto motobomba de maior 
profundidade. Estima-se que 

em até 20 dias úteis tenha 
sido concluída a operação”, 
explica a diretora técnica do 
SAAEB, Tayná Lucatti.

Os bairros que podem so-
frer com baixa pressão de 
água, por conta do alto con-
sumo e manobras do sistema 
são: Zequinha Amêndola, 
Dom Bosco, Leda Amêndola, 
Etemp, Jardim Arizona, Joc-
key Club, Derby Club, Jar-
dim dos Coqueiros, Califór-
nia, Santa Izabel, Bom Jesus, 
Mais Parque, Batista Ananias, 
Idê Daher, Sumaré, Alto Su-
maré e Santa Helena.

“Pedimos que os morado-
res destes bairros economi-
zem água, pois o desperdício 
como lavar calçadas ou quin-
tais pode afetar o abasteci-
mento prioritário”, solicita a 
diretora Tayná Lucatti.

Prefeita Paula Lemos assina convênio para 
recuperação da vicinal entre Barretos e Guaraci

Investimento na Rodovia Vicinal Joaquim Narciso de Lima Filho é de quase R$12 milhões
reais e oitenta e dois centavos) 
e contempla 14 km de extensão.

“Com a recuperação da vi-
cinal entre Barretos e Guaraci 
atenderemos aos anseios da po-
pulação por rodovias mais se-
guras e modernas. Essa é mais 
uma vicinal a ser recuperada 
na nossa cidade, melhorando 
as condições de tráfego para 
os trabalhadores, estudantes e 
motoristas que utilizam a via”, 
disse a prefeita Paula Lemos.

O DER será responsável, 

através de licitação, pela exe-
cução das obras e serviços, 
que preveem plantio de grama 
nos taludes de corte e aterro, 

quando necessário, e implan-
tação de sinalização e fisca-
lização adequadas ao tráfego 
durante a execução das obras.

Secretário Municipal de Cultura participa 
de encontro regional em Catanduva

2 de maio, de encontro regional 
com autoridades e representan-
tes municipais de diversas ci-
dades do interior paulista para 
tratar sobre alinhamento de ru-
mos para melhoria da eficiência 
e eficácia do aproveitamento do 
Editais Estaduais (Proac ICMS, 
Proac Editais, Juntos Pela Cul-
tura 2022).

O encontro teve palestra 
do chefe de gabinete da Se-
cretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do estado de São 
Paulo, Frederico Mascare-
nhas.  Participaram da reunião 
Fernando Fernandes, subse-
cretário de relacionamento 

com municípios da Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal e gestores da Cultura da 
região de Catanduva e interior 
paulista, que foram recebidos 
pela secretária municipal de 
Cultura de Catanduva, Luzia 
Aparecida de Brito Girarde.

Segundo Rogério Teodó-
sio, a reunião foi produtiva. 
“É muito bom participarmos 
destes encontros e sabermos 
que estamos no caminho 
certo. No ano passado fomos 
contemplados em alguns 
editais e neste ano queremos 
trazer ainda mais recursos 
do estado para nossa cida-

de. É importante frisar que 
seguimos as metas do pla-
nejamento da prefeita Paula 
Lemos e com isto os resul-
tados culturais estão sendo 
bem positivos”, disse.

Este ano, o governo do 
estado de São Paulo lançou 
cinco programas de fomento 
com valor total de R$ 273,2 
milhões, disponibilizados 
por meio de 11 mil projetos 
apoiados, beneficiando mais 
de 400 municípios. O impacto 
econômico desses recursos é 
estimado em mais de R$ 400 
milhões, com geração estima-
da de 140 mil empregos.

SAAE Barretos 
realiza manutenção 
no poço do bairro 

Dom Bosco
Estima-se que em até 20 dias úteis 
tenha sido concluída a operação

SAAE Barretos completa na próxima semana 
a instalação de 22 estações meteorológicas

divisa de Barretos com muni-
cípio de Colina), e nos distri-
tos de Alberto Moreira (leste) 
e Ibitú (oeste).

“Com as 22 estações, nós 
mapearemos todo o municí-
pio de norte a sul, de leste a 
oeste, sendo toda a cidade e a 
zona rural monitorada. Ago-
ra será possível captar, com 
mais detalhes, as frentes frias 
ou quentes que chegarem ao 
município e, com isso, os 
trabalhos do SAAEB e das 
secretarias municipais que 
necessitarem de informações 
sobre previsão do tempo para 
serem executadas, terão mais 
precisão de dados”, explica 
o superintende Waldo Villani 
Júnior.

No site da autarquia estão 
disponíveis os dados meteo-
rológicos em tempo real co-
letados pela estação meteo-
rológica da sede (Baroni) e as 

previsões de três em três ho-
ras dos próximos cinco dias. 
Na imagem, uma das estações 
que está instalada na Praça 
Francisco Barreto.

Cemepes do Derby Club e do São Francisco 
oferecem diversas atividades esportivas

O Centro Municipal de 
Estudos e Projeto Educacio-
nais – CEMEPE “Roberto de 
Camargo Angelo”, no bairro 
São Francisco, e o CEMEPE 
“Amador Alves de Queiroz”, no 
Derby Clube, oferecem diversas 
atividades esportivas gratuitas 
para a comunidade barretense. 
Os centros foram revitalizados e 
entregues à população em abril.

No Derby, as opções disponí-
veis vão desde as escolinhas de 
vôlei, basquete, futsal e handebol 
às aulas de ginástica feminina, 
vôlei adaptado misto e basquete 
masculino. Já no São Francisco, a 
comunidade pode optar pelas es-
colinhas de vôlei, handebol e bas-
quete, ou futsal masculino, ginás-
tica feminina ou capoeira misto.

Vale ressaltar que, além 
das modalidades esportivas, 
os Cemepes também dispõem 
de horários para atividades 
abertas à população.
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JABORANDI

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

COLÔMBIACOLINA

Teve início na semana pas-
sada a distribuição dos carnês 
de IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano de 2022. 
Ao todo são 10.880 imóveis 
prediais e territoriais. A entre-
ga está sendo feita pela agên-
cia dos Correios.

A prefeitura informou que 
o tributo foi corrigido em 
10,74%, seguindo a variação 
inflacionária calculada pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo – IPCA, do IBGE.

O pagamento da cota única, 
com desconto de 15%, deve ser 
feita até o dia 16. Neste mesmo 
dia também deve ser paga a 1ª 

As mais de 3 mil pessoas 
que prestigiaram a escolha da 
Rainha na noite de sábado, 
dia 30, na arena de rodeios do 
Parque de Exposições “Gino 
Henrique Brunozzi”, delira-
ram com o espetáculo piro-
musical, uma mistura de mú-
sica com artigos pirotécnicos 
de efeitos e cores diversas.

Além de recorde de público, 
o concurso é considerado como 
o melhor já realizado na histó-
ria da Festa do Peão, que neste 
ano está na sua 36ª edição.

O glamoroso evento foi 
promovido pela Comissão 
Pantanal Rodeio Show, repre-
sentada pelos jaborandienses 
Marco Aurélio Fogaça, Julia-
no Franco e Renato Aparício. 
Além do apoio total da pre-
feitura e Câmara, o concurso 
teve coordenação de Fernan-
do Henrique Sales, membro 
da comissão organizadora.

Após a abertura inédita, 
que teve também muitos re-
cursos tecnológicos, a locuto-
ra Elen Barca, de Bebedouro, 
apresentou as oito candidatas, 
que surgiram no palco em tra-
je típico country.

Elas também desfilaram 
nos trajes maiô e típico luxo 
para apreciação dos nove con-
vidados das cidades de Barre-
tos, Bebedouro, Terra Roxa e 
Jaboticabal, que formaram o 
corpo de jurados, que avaliou 
os quesitos: estética corporal, 
beleza, simpatia, desembaraço 
e desenvoltura em passarela.

A coreografia e os ensaios 
das candidatas estiveram a 

Rainha Beatriz ladeada pela 
madrinha Vitória e princesa 
Graziela após o concurso

A prefeitura de Colômbia, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realizou um 
grande mutirão no último sá-
bado, 30 de abril, realizando 
atendimentos de prevenção 
contra o câncer bucal. Foi 
atendido o grupo da melhor 
idade (60 anos ou mais).

No total, foram atendidos 
por volta de 470 idosos entre 
Colômbia e Laranjeiras, um 
número ainda baixo, levando 
em consideração que temos 
em torno de 980 idosos que 
residem no município (entre 
Laranjeiras e Colômbia).

Além dos atendimentos 
nos PSFs, a secretaria de 

IPTU 2022 tem 10,74% de correção
Cota única, com desconto de 15%, deve ser paga até dia 16

Beatriz é a Rainha da 
Festa em noite glamourosa
Abertura inédita e mudanças atraíram público recorde 
ao concurso, considerado o melhor de todos os tempos

Prefeitura de Colômbia divulga resultados 
do mutirão de Prevenção ao Câncer Bucal

Saúde colocou à disposição 
da população uma equipe 
que foi até a residência de 
pessoas acamadas, ou que 
por algum motivo não teve 
condições de deslocar-se até 
uma unidade de saúde.

O prefeito Tuta participou 
dos atendimentos nos PSFs 
e comentou: “Com a pande-
mia amenizada, pedimos que 
todos prestem a atenção na 
carteirinha de vacinação de 
toda a família. Nós precisa-
mos vacinar o maior número 
de pessoas, dentro das idades 
estipuladas pelo estado, e por 
isso estamos estendendo a va-
lidade do mutirão, dando as-

sim mais tempo a população 
que não conseguiu participar 
neste sábado, dia 30”.

de 8 parcelas sem desconto. 
ISENÇÃO OU 
IMUNIDADE

Para solicitar o benefício 
de isenção (pessoa física) ou 
imunidade (pessoa jurídica) 
do IPTU, os contribuintes que 
possuem os pré-requisitos ne-
cessários deverão imprimir o 
requerimento que está disponí-
vel no site www.colina.sp.gov.
br, preenchê-lo ou dirigir-se ao 
Departamento da Receita.

Tem direito à isenção, apo-
sentados ou pensionistas com 
idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, que recebam 
até 1 salário mínimo (referên-

cia federal), que seja o único 
proprietário do imóvel, com 
área construída de até 80 m².

Também tem direito à 
isenção pessoas portadoras 
de doenças graves. O benefí-
cio é concedido somente para 
um único imóvel desde que 
receba até 3 salários mínimos 
mensais e tenha área construí-
da de até 100 m2.

cargo do coreógrafo Juliano 
Leonel. No intervalo, a Com-
panhia Corpo em Movimen-
to, de Viradouro, apresentou 
a coreografia “Caminho das 
Índias”. A animação das torci-
das das candidatas contagiou 
as arquibancadas.

AS ELEITAS
A beleza de Beatriz Ser-

tori encantou o público e os 
jurados, que a coroaram a Ra-
inha da Festa com 428 pontos. 
Além da premiação de R$ 1 
mil, ela ganhou também R$ 
500,00 por ser a candidata que 
vendeu o maior número de 
ingressos, 400 no total. Com 
421 pontos, Graziela Pereira 
foi eleita Princesa e recebeu 
R$ 600,00. A Madrinha dos 
Peões foi Vitória Martins que 
somou 418 pontos e ganhou 
R$ 400,00. As três escolhidas 
receberam também prêmios 
dos patrocinadores. O casal 
André Moleiro/Angelita fez a 
somatória dos pontos.

O prefeito Silvinho en-
tregou os prêmios às eleitas 
e elogiou a organização do 
concurso, que transcorreu 
sem nenhum incidente e foi 
sucesso em todos os sentidos. 
Ele convida jaborandienses e 
visitantes de toda região para 
prestigiar a festa, que começa 
hoje e termina no domingo. O 
concurso também contou com 
a participação do vice Fernan-
do Cháboli/Ana Cristina e ve-
readores.

Um momento que emo-
cionou o público presente foi 
a homenagem da comissão à 

Márcia Moreira Barbosa, ra-
inha do ano de 1993, que fa-
leceu no mês de março.

A comissão organizadora 
agradeceu o apoio total que 
recebeu da prefeitura e Câma-
ra, à secretária de Assistência 
Social, Alessandra Vianna, 
por toda atenção e colabora-
ção, a equipe do Almoxarifa-
do Municipal e a grande par-
ticipação que os comerciantes 
locais deram para o evento.

Após a escolha o público 
não arredou pé e permane-
ceu no Parque de Exposições 
onde acompanhou o show da 
dupla Victor & Yago e apre-
sentação dos DJs Ed Caom e 
Dênis Tarralo.




