A Cidade
www.jornalacidadebarretos.com.br

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 15 de outubro de 2021

Ano VIII - Edição nº 454 - Ditribuição Gratuita

A informação com precisão e credibilidade

EDUCADOR: O HERÓI DE MIL FACES NA PANDEMIA - “Claudio Sassaki, mestre em Educação pela Stanford University; graduado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP) e cofundador da Geekie, empresa referência em educação com apoio de tecnologia no Brasil e no
mundo, faz referência à data de hoje, Dia do Professor, em um belo texto de reconhecimento profissional. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2
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Os bastidores da política de Barretos e região
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Prefeita Paula Lemos e vice-governador Rodrigo
Garcia apresentam o Retoma SP nesta sexta-feira

Ação proporcionará qualificação profissional em diversas áreas aos barretenses
O vice-governador Rodrigo Garcia participa nesta sexta-feira (15), às 9 horas, em
Barretos, da abertura do Retoma SP. Ele será recepcionado
pela prefeita Paula Lemos.
Pela primeira vez na região,
o evento contará com uma série de ações nas áreas de qua-

lificação, empreendedorismo,
inovação, crédito, emprego e
renda. Também será anunciada
ampliação dos repasses financeiros para hospitais pelo Programa Mais Santas Casas.
A Região dos Lagos recebeu os preparativos para o
evento desta sexta. Até as 16

horas, o barretense terá à disposição vários serviços de qualificação profissional, emprego
e renda, além de serviços de
saúde e atrações culturais oferecidos pelo Retoma São Paulo e Cidadania em Movimento. Tudo em um único lugar.
(Foto: arquivo)
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Município prevê arrecadação
de R$ 841 milhões em 2022

Dados sobre o orçamento foram apresentados durante audiência pública
A Câmara Municipal de Barretos realizou nesta quinta-feira
(14) a audiência pública para
discutir o Orçamento do Município de Barretos para 2022.
O orçamento é uma previsão do total de arrecadações
(receitas) e fixação de gastos
(despesas) que o município
terá em cada área (Prefeitura,
SAAEB, IPMB, Câmara, fundos municipais e outros) no
ano que vem.
O consultor Luiz Fabiano
Rama apresentou aos vereadores, à imprensa e à população,
o projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
2022, além do projeto que faz
adequações no Plano Plurianual 2022-2025 e o projeto que

OUTUBRO ROSA

faz adequações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.
De acordo com dados apresentados, o município prevê
arrecadar R$ 841.448.403,00
(oitocentos e quarenta e um
milhões) em 2022
A audiência foi conduzida
pelo presidente da Câmara,

vereador Paulo Correa (PL) e
contou com a participação dos
vereadores Ricardo Bodinho
(PP) e Nestor Leonel (DEM).
Representantes de classes,
profissionais de imprensa, associações de bairros e cidadãos
interessados também puderam
participar das discussões.

Fundo Social recebeu doações de
leite e brinquedos essa semana

O Fundo Social de Solidariedade de Barretos recebeu duas importantes doações esta semana. A primeira delas foi dos amigos Bambam Barretos e Pedro, que levaram 134 litros de leite arrecadados em parceria
com o pesqueiro Shopping do Peixe. Quem também esteve lá foi Minéia Carvalho representando a equipe
do Projeto Niara. Ela doou dezenas de brinquedos para serem entregues durante o mês das crianças. A
presidente do fundo, Letícia Lemos, agradeceu as doações, que serão revertidas às famílias atendidas.

ACIB e Sincomercio sorteiam
prêmios da promoção Dia das Crianças
A ACIB (Associação Comercial e
Industrial de Barretos) e o Sincomercio realizaram nesta quinta-feira (14),
o sorteio dos prêmios da promoção de
Dia das Crianças, com a participação
da presidente da associação, Jackelyne Rossini, e de membros da diretoria. De acordo com dados apontados
pelos próprios lojistas, o comércio
registrou um aumento de 12% nas
vendas entre 1º a 12 de outubro, em
comparação ao mesmo período de 2019 e de 87% somente no dia
11. Para a presidente da ACIB, Jackelyne Rossini, “a campanha do
Dia das Crianças é uma das mais importantes do ano e os números
mostram que o comércio de Barretos tem atingido o seu objetivo de
aumento das vendas e retomada do setor”, disse Rossini.

GANHADORES
Bicicletas: Oscar Luiz Armani (Tecidos Jóia), Edna Witzel (Biabelamore); Letícia Vitoria T. dos Santos
(Supermercado JM); Maicon Paiva
(Gold Mig); Carla F. Santos (Tecidos Jóia); Vera Neusa A. N. Oliveira (Tecidos Jóia); Gabriella Mota
Rodrigues (Mini Mercado AM);
Débora H. Souza (Tecidos Jóia);
Dayane Roberta da Costa Truculo
(Tecidos Jóia); Marília Amélia Neves dos Santos (Perfumaria Emy);
Thassia Corrêa da Silva (Tecidos
Jóia); e Sandra Rozo (Tecidos
Jóia). Bola Oficial do Campeonato
Brasileiro 2021: Vera Lucia Leão
Pina (Tecidos Jóia). Kit Gamer 5
em 1: Lucila Marques da Silva (Tecidos Jóia). Hoverboard: Ana Claudia Martari (Korpo & Kor Kids).

No Parque do Peão,
monumento ganha
iluminação e chama
atenção para a campanha
contra o câncer de mama

O Parque do Peão é um dos
pontos da cidade de Barretos
que recebeu iluminação na cor
rosa para ressaltar a importância da Campanha Outubro
Rosa. O movimento mundial
alerta sobre a importância do
diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama.
O Monumento ao Peão, de
27 metros de altura, na entrada
do parque, conhecido também
como Jeromão, ficou rosa em
uma parceria com a prefeitura
de Barretos, que iluminou diversos pontos da cidade para
chamar a atenção para a causa
e ajudar a salvar vidas.
A campanha ressalta a importância dos exames regulares,
principalmente nas mulheres

acima de 40 anos, já que quanto
antes descoberto, melhores são
as chances de tratamento e cura.
“A campanha é de extrema importância para divulgar
o alerta sobre a doença e estamos muito felizes em colaborar de alguma forma. O Monumento ao Peão é um dos
símbolos da cidade e mostramos assim que estamos engajados nesta causa”, declarou
Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.
Barretos é referência nacional em tratamento e prevenção
ao câncer de mama com as
ações realizadas pelo Hospital
de Amor, de forma totalmente gratuita para a população.
Foto: André Monteiro

Paula Lemos assina convênio
para melhorar estradas rurais do
Brejinho e das Contendas
A prefeita Paula Lemos esteve em
São José do Rio Preto nesta quinta-feira (14), assinando o
convênio do “Melhor
Caminho”, que melhorará as estradas rurais
das comunidades das
Contendas e Brejinho,
e garantirá a escoação da produção no campo e mais conforto para
as famílias rurais. O valor do convênio supera R$ 1,5 milhão sem contrapartida do município. Na oportunidade, o Secretário de Agricultura
e Abastecimento do Estado, Itamar Borges, garantiu que, em breve,
Barretos será contemplada com mais um convênio que beneficiará a
comunidade rural de Adolfo Pinto. (Foto: Vinícius Borges)

Barretos concorre
em 4 categorias
no prêmio Top
Destinos Turísticos
O Prêmio Top Destinos Turísticos é o maior reconhecimento às cidades que investem e acreditam no
turismo como um potencial gerador
de riqueza e autoestima da população. A premiação elegerá, em até
16 categorias, os melhores destinos
do Estado de São Paulo. Barretos
está concorrendo nas categorias
Turismo de Estudos e Intercâmbio,
Turismo de Saúde, Turismo Social e
Turismo de Parques Temáticos & Parques Naturais. Para que o barretense
participe na votação, basta acessar
o site: votetop.com.br/cidade/barretos e votar em Barretos, se conectando ao facebook. O prêmio Top
Destinos Turísticos conta com a
parceria institucional da AMITESP
(Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São
Paulo), título que Barretos possui
desde 2017. As votações vão até a
próxima segunda-feira, dia 18.

Barretos deve ter
chuvas fortes até a
próxima segunda-feira
A previsão do tempo anunciada pelo
Inmet prevê chuvas fortes no município
de Barretos e região até a próxima segunda-feira (18). De acordo com o instituto serão chuvas entre 30 e 60 mm/h
ou 50 e 100 mm/ dia, seguidas de ventos
intensos (entre 60 e 100 km/h) com riscos de granizo e queda de energia elétrica em alguns pontos. Nesta quinta (14) a
forte chuva do início da tarde causou alagamentos em diversos pontos da cidade
e até queda de galhos e árvores.
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DIA DO PROFESSOR

Educador: o herói de mil faces na pandemia
Claudio Sassaki, mestre em Educação pela Stanford University; graduado em Arquitetura
e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP) e cofundador da Geekie, empresa
referência em educação com apoio de tecnologia no Brasil e no mundo, faz referência à data
de hoje, Dia do Professor, em um belo texto de reconhecimento profissional. Segue.
“Mas aqueles que fazem
as lendas raramente se contentam em considerar os grandes heróis do mundo como
meros seres humanos, que
romperam os horizontes que
limitavam seus semelhantes e
retornaram com bênçãos que
homens com igual fé e coragem poderiam ter encontrado.”, O Herói de Mil Faces,
Joseph Campbell, página 309.
A definição de herói foi
revista à luz da pandemia. Na
minha concepção, os professores se tornaram grandes protagonistas desta empreitada humana de superar as limitações
impostas pela Covid-19.
Ao lado dos trabalhadores
da saúde, os educadores lideraram uma jornada em prol da
coletividade; à sua maneira, se
rebelaram contra a impossibilidade de educar e quebraram os
limites do físico para continuar,
remotamente, uma missão tão
grande quanto a própria vida:
educar as novas gerações.
Da maneira do herói mitológico, extrapolaram os limites do que acreditamos ser
possível; ao mesmo tempo,
criaram uma nova maneira de
resistência às adversidades.
Se antes – como Joseph
Campbell descreve em O Herói de Mil Faces – a nossa visão sobre o herói humano os
dotava de “poderes extraordinários desde o momento em
que nasceu ou em que foi concebido”, vemos, atualmente, o

extraordinário sendo forjado
no cotidiano adverso. Uma
construção admirável!
Em sua jornada, o professor transformou os espaços domésticos – os seus e os dos alunos – em salas de aula. Nesse
processo, aprendeu a dominar
a tecnologia e a transformar
as adversidades em formas de
ensinar aos alunos o real significado da superação.
No dia a dia, esteve mais
próximo de pais e responsáveis; à semelhança dos heróis,
sentiu o desânimo e a exaustão baterem forte, mas a autodeterminação em continuar
deu esperança aos demais.
Quem não se emocionou
com a professora Agnes Dissmann que percorria até 60
quilômetros para levar lições
impressas aos alunos da região
de Serra da Graciosa, no Paraná? Ou com o professor Arthur
Cabral que, quando soube que
um grupo de alunos estava excluído das aulas virtuais por
falta de internet, subiu na bicicleta e foi levar lições até a
casa deles, em uma comunidade na periferia do Recife?
Ao longo da pandemia, que
ainda permanece, essas histórias
pouco triviais nos mostraram
algo que havíamos esquecido:
os educadores são, de fato, verdadeiros heróis modernos.
Eles são especialistas em
vencer as muitas adversidades
para além da pandemia. No
Brasil, a falta de valorização

desse profissional é histórica;
muitos deles, inclusive, vivem em condições de vulnerabilidade social e econômica.
É urgente que o país passe a
cuidar de quem ensina.
A pesquisa “A situação dos
professores no Brasil durante a pandemia” aponta o nível
do comprometimento da saúde
mental do docente: a ansiedade
afetou 68% dos professores;
63% relataram estresse e dor de
cabeça; e 39% têm insônia.
A volta às aulas presenciais se mostra um excelente
momento para debatermos
como vamos, como sociedade, responder adequadamente à tamanha dedicação. De
invisíveis, a pandemia tornou
o professor peça-central da
resistência e da esperança do
retorno à normalidade. Mas,
não é normal seguirmos da
forma anterior no que se refere aos educadores.
O retorno às aulas presenciais se mostra um momento
de redescoberta da afetividade entre docentes e alunos. Se
nos últimos meses a relação
do professor era com as imagens que substituíram as câmeras fechadas, agora o olho
no olho volta ao centro do
processo de ensino e aprendizagem; o (re)conhecer o aluno ganha um novo propósito
– a voz, as expressões, o jogo
corporal se ressignificam e
contribuem para a superação
de um tempo obscuro, inespe-

rado e cheio de desafios.
Espero que essa conexão
também seja reforçada entre pais
e professores pela via do afeto.
Que eles se tornem aliados nesta luta que o professor tem empreendido por reconhecimento.
Os educadores, pela dedicação à sociedade, são muito
mais do que atores sociais ou
profissionais. São protagonistas de uma revolução que precisamos implementar na forma de aprender e de ensinar.
Essa é uma peça-chave para
que o país siga em direção a
outro patamar de civilização.
Por último, para adicionar a
essa reflexão – que espero inspirar com este artigo, gostaria
de agradecer como cidadão e
como um profissional que vivencia diariamente a educação.
Que esse retorno às aulas
e essa nova trajetória que se
inicia sejam pautados pelo
respeito, pela afetividade e
por novas formas de conexão
respeitosas.
Professor, obrigado por nos
ensinar tanto nessa jornada.

São Paulo não tolera a intolerância
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aderir ao programa Sinal Vermelho com o CNJ e a AMB.
Seguindo a mesma diretriz
da DDM, criamos uma Delegacia especializada para combater a LGBTFobia (DDD),
estimulando vítimas a procurarem seus direitos, em um
local com policiais especializados para melhor atender a
população LGBTQI+.
Essa medida diminuirá os
casos de subnotificação, elevados nesta espécie delitiva e
permitirá que o Estado exerça
com maior eficiência a defesa
dos direitos humanos.
Vivemos em um mundo
inclusivo e plural, devemos
aceitar e respeitar as diferenças, sem preconceito ou discriminação e trabalhar para que
todas, todos e todes, tenham os
mesmos direitos e garantias.
Não podemos admitir que
uma pessoa seja discriminada,
investigada, presa e até assassinada em razão da sua raça, origem,
orientação sexual ou religiosa.
É inaceitável que uma pessoa com as mesmas qualidades
e escolaridade de outra receba
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um salário menor em razão de
seu gênero ou da sua cor de pele.
Levantamento
realizado
pelo Insper aponta que mulheres
negras com curso superior têm
salário médio 159% menor que
o salário de um homem branco,
com a mesma escolaridade.
O Estado de São Paulo
foi pioneiro na criação de legislação que passou a punir a
discriminação à diversidade
sexual, ao racismo e a intolerância religiosa. Punimos seus
infratores, pessoas físicas e
jurídicas, com pena de advertência, multa, suspensão ou
cassação da licença estadual
de funcionamento.
Lamentavelmente nosso
país não tem motivos para comemorar suas medidas e resultados em defesa da igualdade.
No Brasil, segundo dados do
Grupo Gay da Bahia (GGB),
em 2020 registrou-se um total de 237 mortes motivadas
pela LGBTIfobia. Para a Rede
Trans Brasil, no mesmo ano,
registrou-se 184 casos de mortes de pessoas trans, um aumento de 50,82% em relação
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10 PEDÁGIOS PARA INTERIOR
Em reunião privada, João Doria (PSDB) anunciou 10 novas praças de pedágio no interior. As unidades serão instaladas nos trechos
das novas concessões de rodovias.
Entre elas estão a SP 425 entre São
José do Rio Preto e Guaíra e a SP
373 entre Colina e Severínia.
NA MIRA DO VÍRUS
7 regiões do Estado de São Paulo tiveram crescimento das taxas
de reprodução da variante Delta do
Coronavírus. Segundo a plataforma
Info Tracker, Barretos figura no índice 1,03 considerado preocupante.

Opinião
O Estado de São Paulo deu
mais um importante passo
no combate à discriminação,
mais especificamente na defesa e no respeito à diversidade sexual e de gênero, com
a criação da Delegacia da Diversidade (DDD).
Com essa medida, São
Paulo, que já tinha delegacias
que investigavam crimes raciais e de intolerância, passou
a ter Delegacia especializada
sobre a Diversidade. Criou-se
também a Delegacia da Diversidade online, permitindo que
vítimas de LGBTFobia registrem um BO de qualquer local,
horário e sem a necessidade de
deslocamento à polícia.
São Paulo não aceita intolerância. Criamos a Delegacia
da Mulher (DDM), que hoje
representa 40% de todas as
DDMs do país, bem como a
DDM online. Estamos implementando as salas da mulher em 185 Delegacias, bem
como o fornecimento de tornozeleira eletrônica para infratores de violência doméstica. Somos o primeiro Estado a
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ao ano de 2019, no qual foram
registrados 122 casos.
Destaca-se que o relatório do grupo salientou que
todos os assassinatos do ano
de 2020 foram de travestis e
mulheres transexuais. A expectativa de vida dessas pessoas é surpreendentemente de
apenas 35 anos.
São Paulo é um Estado igualitário, inclusivo e plural. Por aqui
“não se tolera a intolerância”.
João Doria Júnior (governador do
Estado de São Paulo) e
Fernando José da Costa
(secretário da Justiça e Cidadania
do Estado de São Paulo)

CHUVA REVELA PROBLEMA 1
A forte chuva de sábado (9) demonstrou que a obra de drenagem
nas proximidades do clube União
não conseguiu reduzir o alagamento. Segundo uma fonte segura, a gestão de Guilherme Ávila (PSDB) fez a
obra pela metade para não perder o
convênio com o governo. Não houve
contrapartida financeira do município na obra como previa o contrato.
CHUVA REVELA PROBLEMA 2
Para piorar, a obra fez uma interligação com o Córrego São Sebastião que acabou sobrecarregado,
transbordando na região central.
Trouxe transtornos para moradores
que tiveram a água invadida em
suas casas. Na prática, esta obra não
resolveu o problema da Avenida 43
e arrumou outro na região central.
DIA DE FESTA 1
O empresário Cleber Soares
recepcionou o ex-prefeito Guilherme Ávila (PSDB) no Café Folia no
último domingo (10) no Café de
La Musique no Guarujá. O evento
contou com shows de Jeito Moleque e Inimigos da HP.
DIA DE FESTA 2
Anteriormente, durante a semana, Cleber Soares recepcionou alguns barretenses no Café de La Musique, entre eles estão Ângelo Tegami,
Cláudio Muroni, Nivaldo Gomes Júnior, Renata Bárbara e Ivo Duarte.
FUNCIONÁRIOS AFASTADOS
As edições 1961 e 1963 da Folha de Barretos trouxeram a suspensão de servidores públicos de
suas funções na prefeitura. Constam também 12 servidores que
não poderão acessar ou frequentar os imóveis públicos, segundo

determinação judicial.
DORIA QUER REAPROXIMAÇÃO 1
Itamar Borges (MDB), lançou
nesta quinta-feira (14) o programa
“Melhor Caminho”, que visa a recuperação de estradas rurais. O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo pretende
dar um trato em mais de 5.000 km
de estradas rurais no interior. O programa estava congelado e voltou
após Itamar assumir a secretaria.
DORIA QUER REAPROXIMAÇÃO 2
A ideia de Itamar Borges é reaproximar os ruralistas de João Doria
(PSDB) que fizeram tratoraço quando o governo do Estado tirou a isenção de ICMS de alguns produtos agrícolas. O negócio é abrandar o clima.
NA CORDA BAMBA 1
Padre Osvaldo Rosa (PSDB),
prefeito de Catanduva, poderá ser
cassado. O pedido foi feito pelo
promotor de Justiça, André Luiz
Nogueira da Cunha, que indicou
ainda o vice-prefeito, José Cláudio Romagnoli, e o vereador Luís
Pereira (PSDB). A condenação de
todos por abuso de poder econômico, com consequente inelegibilidade por oito anos, além de
pagamento de multa.
NA CORDA BAMBA 2
De acordo com o Ministério
Público, a denúncia tem base em
depoimentos e provas apresentadas por cabos eleitorais envolvidos, após investigação em inquérito policial. Os acusados realizaram
“intensa compra de votos”.
ESTÁ TRANQUILO
Jair Bolsonaro parece não estar
preocupado com o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) cassar a chapa do
candidato a presidente com general
Mourão, candidato a vice em 2018.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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Há momentos em que é preciso escolher entre viver a sua própria vida plenamente, inteiramente, completamente, ou assumir a existência degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos impõe.” (Oscar Wilde)

O feriado prolongado foi de descanso para o
engenheiro eletricista Marcelo Menino e Íris
Andrade. O casal esteve na praia de Pitangueiras-Guarujá/SP, além de outros destinos
do Litoral Paulista, apreciando a culinária e
drinks da região. Sucesso!

Benedito dos Santos Neto, o Biné, é peão
de boiadeiro e compete em touros há 13
anos, e nesta semana o barretense encara
novo desafio, o 3° Encontro de Campeões em
Mirassolândia/SP. Em Barretos, fica torcendo
por ele, a mulher Ana Beatriz e o filhão João
Gabriel. Boa sorte peão!

Nasceu na última quarta-feira (13), às 08h09 pesando 4,100 kg e medindo 51 cm, Heloísa Helena dos Santos. A princesinha é filha de Lucas Henrique e Carol Santos, e irmã de Luiza e Isabele. Seja bem vinda Helô!

Marina Silva Ramos, nasceu no último
dia (07), pesando 3,270 kg e medindo 48
centímetros. Essa fofurinha é filha de
Lucas José dos Santos e Carol Idaline Silva
Lourenço. Bem vinda Marina!

A enfermeira, Marcella Balugani, comemora
seu aniversário amanhã (16), e recebe todo
carinho dos pais Marcelo e Sandra, das irmãs
Giovanna e Beattriz, dos familiares, amigos, e
em especial, do noivo Caio Robert. Parabéns!

Isabel Santos,
servidora do
PROCON há quase
20 anos, completou mais um ano
de vida na última
quinta-feira
(14), e recebeu
todo o carinho
do marido José,
dos filhos, Mike,
Márcio, Marcelo, André, João,
e dos netos,
Yasmin, Matheus,
Joaquim, Inácio,
Pedro, Marcela,
Beto e Samia.
Felicidades!

Muito querido
por seus amigos,
e sempre de bem
com a vida, esse é
Jonathan Eduardo,
que completou
seus 3.1 segunda-feira (11). O niver
do administrador
e pós graduado
em marketing, foi
ladeado de pessoas do coração,
familiares, e claro,
de sua mãe Ana
Maria e do irmão
Anderson. Felicidades Jonathan!
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Paulo Correa cobra novamente a
realização de estudos para instalação
de um Porto Seco em Barretos
A instalação de um Porto
Seco em Barretos foi tema novamente de requerimento do
vereador e presidente da Câmara Paulo Correa (PL).
No pedido de informações
encaminhado à administração
municipal, o vereador questiona se já foi iniciada a realização
de estudo de viabilidade técnica
e econômica para encaminhamento à Receita Federal e cita,
como exemplo, o município de
Rio Claro, que realizou o estudo através de convênio entre a
prefeitura e a UNESP.
“A reativação da malha ferroviária em nossa região é uma
realidade, o contrato de concessão por mais 30 anos foi assinado
no ano passado entre o Ministério da Infraestrutura, a ANTT e
a Rumo logística”, aponta Paulo
Correa em seu requerimento.
“Em visita ao nosso município semana passada, o coordenador de relações governamen-

tais norte da Rumo, Marcelo
Rodrigues, informou que a recuperação do ramal Pradópolis-Barretos-Colômbia está prevista para iniciar entre os anos
de 2023/2024, conforme caderno de obrigações, e que estudos já estão sendo executados”,
completou Paulo Correa.
Ainda no documento, o parlamentar destaca que a região de
Barretos é a cadeia do agrone-

gócio e possui empresas exportadoras como os frigoríficos Minerva e JBS, usinas produtoras
de açúcar e álcool, indústria de
mel, a Cutrale que atua no setor
sucocítrico, entre outras empresas, além de ser a porta de entrada do Estado de São Paulo
de toda a produção de grãos do
Centro Oeste. “Justificando plenamente a instalação de um Porto Seco”, frisou o vereador.

Vereador Nestor Leonel pede reativação
do programa “Mais Verde Mais Vida”

O vereador Nestor Leonel
solicitou por meio de requerimento enviado à administração municipal, a possibilidade

de a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
reativar e executar o programa Mais Verde Mais Vida.

O objetivo da solicitação,
segundo o vereador, é proceder ao plantio de árvores em
calçadas, mediante solicitação dos munícipes.
Nestor Leonel justifica o pedido tendo em vista que Barretos
possui um déficit de arborização
urbana e, em consequência, as
vias públicas e residências ficam
com maior sensação de calor.
“Ressalto, nesse sentido, que
um maior número de árvores
ajuda amenizar a temperatura,
reduzindo a propagação de fuligem e poeira, além de servir
de morada para a fauna, beneficiando o ecossistema local”,
complementa Nestor Leonel.

Prefeitura alerta sobre
golpes a mutuários do CDHU
Fake News sobre documentação também foi espalhada entre
moradores dos Conjuntos Habitacionais José Eugênio Abraão Miziara
e Ely Pimenta atrapalhando o processo de regularização fundiária
A prefeitura de Barretos,
através da Secretaria Municipal de Habitação de Interesse
Social, alerta que golpistas estão entrando em contato com
mutuários, pelo WhatsApp e
e-mail, para fazer cobranças
falsas e oferecer acordos fictícios para saldar dívidas com
a CDHU.
De acordo com informações recebidas no Núcleo de
Atendimento do CDHU em
Barretos, diversos moradores
teriam recebido falsos boletos
em nome do órgão.
O Núcleo de Atendimento
do CDHU informou que para
enganar os mutuários, os fraudadores afirmam que estão
enviando a mensagem pelo
aplicativo porque os postos
presenciais da CDHU estão
fechados por conta da pandemia da Covid-19.
Até a semana passada, a
Secretaria Municipal de Habitação informou ter sido procurada por diversos moradores por causa da fraude e que,
infelizmente, houve casos em
que o pagamento do boleto
falso foi efetuado.
ORIENTAÇÕES
A secretaria de Habitação
de Interesse Social orienta que
o mutuário não faça qualquer
pagamento suspeito. “A CDHU
não negocia e nem envia boletos por WhatsApp, não solicita qualquer tipo de depósito,
transferência bancária ou PIX
para pagamento de boletos ou
quitação de débitos” salientou a
secretária de Habitação de Barretos, Célia Rodrigues.
Os boletos da CDHU são

Assembleia Legislativa de São Paulo recebe mais de
mil sugestões da população para o Orçamento de 2022
Das demandas cadastradas no site, 46% são voltadas à área da saúde
A Assembleia Legislativa de São Paulo percorreu
8.000 quilômetros pelo Estado (distância equivalente a ida
e volta do Oiapoque ao Chuí)
em 26 audiências públicas da
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para
ouvir a população sobre demandas ao orçamento estadual do próximo ano.
Até agora, mais de mil sugestões foram enviadas ao Legislativo paulista. Nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, a
comissão realizou o último
encontro para obter as demandas da população.
Ao todo, as 16 regiões administrativas foram representadas nas reuniões realizadas nos
municípios de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Cubatão, Euclides da
Cunha, Franca, Francisco Morato, Itapecerica da Serra, Itapeva, Mococa, Ribeirão Preto,
Mogi das Cruzes, Tatuí, Osasco,
Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Santos,
São Bernardo do Campo, São
José do Rio Preto, São José dos
Campos, São Paulo e Sorocaba.
Quase 500 pessoas se cadastraram pelo site da Alesp
para participarem dessas audiências de forma remota, pela
plataforma Zoom. Foi a primei-

ra vez que a assembléia usou a
tecnologia de reunião virtual,
em razão dos impedimentos
causados pela pandemia da Covid-19. Nas cidades, os encontros puderam ser realizados de
forma híbrida, respeitando as
regras sanitárias locais.
O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento, deputado Gilmaci Santos (Republicanos),
afirmou que o ciclo de reuniões deste ano teve um saldo
muito positivo.
“Eu, particularmente, estou muito contente por ter
participado de todas as audiências públicas que nós tivemos em 2021”. “A gente
conseguiu colher das autoridades, lideranças e das pessoas mais simples, suas necessidades, em relação ao
orçamento 2022”, declarou.
Só pelas demandas cadastradas pelo site, 46% foram
direcionadas à saúde. Além
dessa área, a infraestrutura ligada ao transporte e a mobilidade foi uma das demandas
mais apresentadas. “O pleito
é geral em quase todas as regiões do interior”, disse. “Eu
acho que o governo deveria
dar uma atenção muito especial a esse setor”, pontuou o
deputado.
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emitidos apenas pela Caixa
Econômica Federal ou pelo
Banco do Brasil, cujos códigos de barras iniciam com
104 ou 001. Outra orientação
é conferir sempre o nome do
titular e o endereço do imóvel
impresso no boleto.
Ao menor sinal de suspeita
e, em caso de dúvidas, as pessoas devem entrar em contato
com o Núcleo de Atendimento CDHU- Barretos, pelo telefone 3323-8390. Para consultas presenciais, o mutuário
deve procurar a Secretaria de
Habitação, setor CDHU, que
fica na Rua 30, sala 14, no
prédio da antiga prefeitura.
FAKE NEWS
A Secretaria de Habitação
também esclarece a fake news
que estaria se espalhando sobre pedido de documentação
para a retirada dos imóveis dos
atuais moradores dos Conjuntos Habitacionais José Eugênio
Abraão Miziara e Ely Pimenta.
“Na verdade nossa equipe
tem pedido a documentação
dos moradores para que possamos dar seguimento à re-

gularização das escrituras e
colocar no nome dessas famílias, para que de fato se tornem donos de suas moradias.
Faz parte do Plano de Governo da Gestão Paula Lemos”,
informou a secretária de Habitação, Célia Rodrigues.
Para Célia Rodrigues, a
disseminação da fake news só
prejudica o trabalho e a vida
dessas famílias que acabam
perdendo o prazo e a oportunidade de regularizar a documentação e ter a escritura de
suas casas gratuitamente, um
sonho de mais de 30 anos.
Só nesses dois conjuntos
habitacionais calculamos cerca de 210 imóveis para regularizar. A Secretaria de Habitação pretende até o final de
2021, concluir mais de 400
entregas de escrituras.
“É uma meta que estipulamos e que pretendemos atingir até o final deste ano, atendendo mais um item do plano
de governo e proporcionando
o bem a centenas de famílias
barretenses” enfatizou Célia
Rodrigues.

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

BRIGADA DE INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
O professor Adilson Ventura (PL) entende que todos os
prédios públicos devem ter uma brigada de incêndio, com formação adequada. Ele deve apresentar o pedido na sessão ordinária da Câmara Municipal, na sessão de segunda-feira (18).
ACADEMIA, AMBULÂNCIA E CAMINHÃO PIPA
Uma Academia ao Ar Livre para Alberto Moreira, uma
ambulância para o distrito de Ibitu e um caminhão pipa para
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São pedidos do
vereador Ricardo Bodinho (PP) ao amigo e deputado estadual, Fernando Cury (Cidadania).
ABRAÇOS PARA OS NETOS E A GAROTADA
Na última sessão ordinária do legislativo barretense, o vereador Paçoca (SD) mandou abraços para os seus queridos
netos. Depois, estendeu a saudação à garotada em geral pela
comemoração do Dia das Crianças, em 12 de outubro.
EM DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA
O vereador Carlão do Basquete (PSD) respeita muito a
liberdade de imprensa, desde que não haja linchamento político. Ele defendeu o combate a fake news.
GRANDES OBRAS SERÃO INAUGURADAS
A partir do ano que vem teremos grandes obras inauguradas em Barretos, segundo o vereador Lupa (PRTB). Ele elogiou o governo Paula Lemos (DEM) que, na sua avaliação,
vai marcar história na cidade.

Juntas, as áreas de educação, segurança, transporte,
meio ambiente e cultura correspondem a 27,5% das sugestões enviadas pelo site.
Já as demandas locais e enviadas pelo WhatsApp serão
incluídas no relatório final. De
acordo com Gilmaci Santos,
a comissão pretende atender
o maior número de demandas
possíveis. “São muitas e nós
temos um limite no orçamento, mas vamos trabalhar para
atender o máximo que puder,
o máximo que for possível”,
concluiu o deputado.
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL (LOA)
A expectativa é que o orçamento do Estado de São Paulo

para o próximo ano seja 17%
maior que o de 2021, um total
de R$ 286,5 bilhões, onde R$
27,5 bilhões serão destinados
a investimentos. Esses 13,3%
também superam os 11,4% do
ano anterior em investimentos,
que beneficiarão áreas como a
da saúde, educação, segurança
pública, habitação, infraestrutura, logística, proteção social
e geração de empregos.
Ainda de acordo com o
texto, impostos devem ser reduzidos em 2022. Taxas de
medicamentos e equipamentos de petróleo e gás serão
zeradas. Já as de alimentos
e bebidas serão reduzidas de
3,69% para 3,2% e de veículos 3,9% para 1,8%.

A DIFICULDADE DA UNIÃO POLÍTICA
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) acredita que a cidade precisa de união política. Porém, acha difícil a união
com a atual prefeita.
UMA MENINA MARAVILHOSA
Na opinião do vereador Nestor Leonel (DEM), a “menina” prefeita Paula Lemos (DEM) fez um trabalho maravilhoso durante a pandemia de Covid-19.
CHIAPETTI APÓIA KLEBER ROSA
O médico e vereador Vagner Chiapetti (REP) manifestou apoio irrestrito ao secretário municipal de saúde, Kleber
Rosa, pelo trabalho desenvolvido na área.
PALESTRA SOBRE DIREITO AMBIENTAL
O Instituto Conhecer Cidadania anuncia para o dia 28,
através do meet.google, palestra sobre Direito Ambiental, com
Waldemar Soares Junior, advogado ambientalista e agrário.
EM TEMPOS DE HOMENAGEM AO PROFESSOR...
... a benção Aparecida Botai, saudosa professora de Português da antiga escola Industrial.
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Cinco lugares para
conhecer próximo a Barretos
Docente do Senac Barretos fez uma lista de cinco destinos que estão a
menos de 2 horas do município que acaba de ser elevado a estância turística

Barretos é conhecida pelos
grandes atrativos turísticos,
muitos ligados à cultura regional. E com a mudança do
status da cidade para Estância
Turística e investimentos no
setor, Barretos deve ganhar
ainda mais destaque.
Essa mudança pode contribuir para um aumento significativo no número de turistas
durante o ano, fortalecimento
do comércio local e muitos
benefícios para a população
barretense. E o que não faltam
são opções para aproveitar.
A docente das áreas de
turismo, hotelaria, eventos e
lazer do Senac Barretos, Marianna Manfrin Teófilo, fez
uma lista de cinco lugares
para conhecer a menos de 2
horas de Barretos nos feriados
prolongados ou até em um final de semana.
1 - PARQUE DO PEÃO
DE BARRETOS - Inaugurado em 1985, o Parque do Peão
de Barretos tem uma área de
aproximadamente 80 alqueires onde é realizada a Festa do
Peão de Barretos, a maior do
segmento na América do Sul.
O local conta com uma área
para Feira Comercial, estacio-

namento, Espaço de Lazer e
Eventos, além do Rancho do
Peãozinho, Área de Camping,
Rancho Ponto de Pouso, Fazendinha, Hípica e o Estádio
Polivalente de Rodeio, projetado por Oscar Niemeyer, com
capacidade para 35 mil pessoas sentadas. Além da grande
estrutura, o Parque do Peão é
rodeado de monumentos ligados à cultura do rodeio e às
tradições sertanejas. Entre eles
está uma homenagem ao touro mais temido pela maioria
dos peões e o mais famoso da
história do rodeio brasileiro, o
Touro Bandido, que teve uma
trajetória invicta nas arenas. O
monumento foi construído no
ano de 2009 em cima do local
onde o touro foi enterrado.
2 - BARRETOS COUNTRY THERMAS PARK
– É um resort com Parque
Aquático e Centro de Eventos. Possui mais de 40 atrações, água quente, fazendinha
e mini zoo, ótimo para ir com
a família, amigos ou casal. O
lugar tem amplo espaço e estrutura para alimentação variada, com os bares Big John
e Barnabé Beach, opções de
comida típica, fit e frutas da

estação, além do exclusivo
Icebar Saloon, um bar totalmente de gelo com temperaturas de até -20 ºC.
3 - PRAIA DO MIRANTE - Fica a 51,8 km de Barretos (44 minutos de carro), em
Olímpia, e tem como objetivo
proporcionar momentos de lazer
para toda família. O clube conta com um ambiente estilizado
como a Praia de Ipanema. Com
a água salgada, o clube oferece
a sensação de uma praia real e
com águas calmas, proporcionando total segurança a seus
usuários. O local possui estrutura de alimentação e quiosque de
drinks. Além disso, conta com
salão de jogos, quadra de futevôlei, vôlei de areia, futebol de
praia, vestiários, praça verde e
acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais.
4 - MUSEU EDUARDO
ANDRÉ MATARAZZO –
Conhecido como Museu do
Automóvel, está localizado na
cidade de Bebedouro, a 47,8
km de Barretos (37 minutos
de carro). O acervo pessoal
da família Matarazzo conta
com peças que pertenciam
ao empresário e colecionador
Eduardo André Matarazzo. O
acervo do museu possui carros, aviões, tanques de guerra,
armas e outros objetos históricos. O museu chegou a Bebedouro em 1968, após a esposa
de Matarazzo, Eneida, bebedourense, ter o incentivado a
levar o museu de São Paulo
para o interior do estado.
5 - POUSADA NAKAMURA - Localizada na
cidade de Colômbia, a 47,6 km

de Barretos (37 minutos de carro), é um recanto à beira do Rio
Grande, na divisa com o Estado
de Minas Gerais, uma região
privilegiada pela natureza. É
muito procurada pelos amantes
da pesca que aproveitam a diversidade do Rio Grande. O estabelecimento oferece aluguel
de barcos e motores, iscas vivas, restaurante, apartamentos,
piloteiros e muito mais.
EXPANSÃO DO SETOR
Com a elevação de Barretos a estância turística, a cidade deve se beneficiar nos mais
diversos setores, inclusive com
a geração de novos postos de
trabalho para acompanhar o
crescimento do turismo local. E
para suprir essa nova demanda é
necessário que as pessoas estejam qualificadas e prontas para
atender, de forma satisfatória, às
necessidades reais do mercado.
O Senac Barretos é conhecido pela sua forte atuação na
área do turismo, especialmente por ser uma das principais
instituições com cursos prontos para qualificar profissionais para trabalharem no setor
e alinhados com as necessidades do momento.
Além disso, a instituição é
membro do Conselho Municipal de Turismo de Barretos
(COMTUR), agente responsável por fomentar e desenvolver o turismo regional.
Para conhecer os cursos
da área de turismo e lazer do
Senac Barretos, saber sobre
processo de inscrições e bolsas de estudo, basta acessar o
Portal Senac: https://www.sp.
senac.br/senac-barretos.

SAAE Barretos disponibiliza novas lixeiras na
Região dos Lagos e Praça Francisco Barreto
Com o objetivo de melhorar a coleta de resíduos, o SAAE Barretos instalou novas
lixeiras para o descarte de resíduos na Região dos Lagos e na Praça Francisco Barreto,
orientando comerciantes quanto aos hábitos do despojo do lixo. “Nós orientamos os
comerciantes da Região dos Lagos a terem as suas próprias lixeiras do tipo container,
os próprios dispositivos de acúmulo de lixo e colocarem todos os dias próximos aos
seus estabelecimentos, pois a coleta dos resíduos será feita de segunda a sábado, à
noite, a partir das 18 horas”, explica Tayná Lucatti, engenheira civil do SAAEB. Na
Praça Francisco Barreto será adotado o mesmo procedimento. Faz parte do processo
de renovação dos serviços prestados pelo SAAE, rumo aos 50 anos, melhorar cada vez
mais a coleta de resíduos sólidos e úmidos no município. “Nós cumpriremos o plano
de governo proposto pela prefeita Paula Lemos de dar a Barretos uma autarquia que
atenda aos anseios dos barretenses”, destaca o superintendente Waldo Villani Júnior.

Prefeita Paula Lemos propõe modernização em lei de
incentivos fiscais e ouve demandas de empresários locais
Nova legislação visa reduzir burocracia e estabelecer critérios técnicos e objetivos

A prefeita Paula Lemos e
representantes da prefeitura
de Barretos se reuniram no
último dia 7 com empresários
de diversos setores e dirigentes locais de entidades da indústria e do comércio.
Durante o encontro foram

apresentados todos os detalhes
da proposta do Pró-Barretos,
uma nova legislação que chega para substituir o Proindeb.
A nova lei propõe estabelecer critérios técnicos e objetivos
para que as empresas recebam
incentivos fiscais do município

(desconto em impostos e taxas)
e possam investir e gerar mais
desenvolvimento econômico
para a cidade.
Dentre os principais critérios estão: geração de emprego, faturamento, a natureza
da matéria-prima, o valor do
investimento, a contrapartida
social e a sustentabilidade.
De acordo com Paula Lemos, o Pró-Barretos chega
para facilitar o acesso do empresariado local aos benefícios, reduzindo a burocracia
e aumentando a transparência
em todo o processo.
“Estamos ouvindo as sugestões de cada um para que possamos produzir um projeto de
lei que realmente atenda nossos
empresários e que incentive

ainda mais a geração de empregos”, declarou a prefeita.
COMISSÃO FORMADA
Ficou estabelecida a criação de uma comissão composta por pelo menos cinco
empresários que irão debater
o Pró-Barretos junto a membros do poder público, para se
chegar ao texto final da nova
lei. Essa legislação, de acordo com a prefeita, precisa ser
concluída e votada ainda este
ano pela Câmara Municipal.
“Queremos ouvir a opinião
de todos para que seja uma lei
que realmente traga benefícios
e possa ser decisiva para o desenvolvimento da nossa cidade. Estamos trabalhando muito
para isso e queremos ser assertivos”, comentou Paula Lemos.

Pensando no bem-estar
das famílias barretenses,
prefeita Paula Lemos
inaugura revitalização na
Região dos Lagos

O dia estava ensolarado e
ótimo para passear na Região
dos Lagos. Só que o feriado
do Dia das Crianças foi mais
especial ainda para esse cartão postal de Barretos.
A prefeita Paula Lemos
esteve no local entregando quatro revitalizações de
obras que oferecerão mais
qualidade de vida e bem-estar para as famílias barretenses e os visitantes da cidade.
Acompanhada de secretários e gestores municipais, do
vice-prefeito Gustavo Sasdelli, e dos vereadores Carlão do
Basquete, Juninho Bandeira,
Raphael Silvério e Paulo Correa, a prefeita afirmou que a
revitalização destes espaços
visa atender as famílias barretenses com qualidade.
“Queremos que as famílias
venham trazer suas crianças em
um parque infantil adequado e
seguro; que nossa população
possa utilizar a academia ao ar
livre com equipamentos adequados e com professores em
dois períodos do dia; que nossos esqueitistas possam praticar
este esporte com maior segurança e que o espaço arena João
Falcão seja palco de muitas
peças, trazendo a cultura muito
mais próxima da nossa população.”, destacou a prefeita.
ANFITEATRO
“JOÃO FALCÃO”
A primeira obra inaugurada foi a revitalização do
anfiteatro e a denominação
desse espaço homenageando um dos maiores artistas
e incentivadores da arte em
Barretos: João Falcão.
Ao lado de José Merenda,
ele foi um dos fundadores do
“Grupo Teatral Amor à Arte
em Barretos”, G.T.A.A.B., e
faleceu aos 83 anos enquanto
se preparava para integrar o
elenco de uma peça de Jorge
Andrade e dirigida por seu
amigo Luiz Carlos Arutin.
Para marcar o retorno desse importante palco, os alunos
do Cemart (Centro Municipal
de Artes de Barretos) apresentaram uma coreografia após
quase dois anos participando
apenas de aulas on-line.
“Vir aqui e poder assistir
a uma peça é um sonho. É
um sonho de quem acredita
ser possível. Queremos que a
arte seja referência em nossa
cidade, por isso, dobramos o
número de crianças atendidas
pelo Cemart. Tenho certeza
que o João está feliz onde estiver, porque falar em teatro em
Barretos é falar em João Falcão”, comentou Paula Lemos.
PLAYGROUND
“PEDRO HENRIQUE
DE SOUZA”
O colorido Playground

da Região dos Lagos foi
todo revitalizado e recebeu
uma nova placa com a homenagem a Pedro Henrique
de Souza, que faleceu com
apenas 10 anos. O nome dele
estará nesse espaço que tem
sido um ponto de encontro
das famílias barretenses e
que acaba de ganhar um bebedouro para dar mais conforto aos frequentadores.
“O Pedro foi um anjo que
passou para deixar o mundo
melhor e agora estamos eternizando o nome dele, que se
faz presente no sorriso de cada
criança”, destacou a prefeita.
ACADEMIA AO
AR LIVRE “GERALDO
ANDRADE”
Com a presença dos familiares do saudoso professor Geraldo Jorge dos Reis
Andrade, foi descerrada
também a placa que dá o
nome dele à Academia ao Ar
Livre da Região dos Lagos.
O homenageado atuou diretamente no local para idosos.
Seguindo essa ideia, as academias da Região dos Lagos e
nos bairros Barretos 2 e Christiano Carvalho agora possuem
professores entre 6h30 e 9h30,
de segunda a sexta-feira, para
auxiliar os frequentadores.
O ex-vereador Cipriano,
que conseguiu a verba para a
construção desse equipamento em 2010 e autor do projeto
de lei que dá o nome à academia, também esteve presente.
PISTA DE SKATE
“BRUNO AUGUSTO
ROSA”
Na oportunidade, também foi entregue a reforma
e a denominação da pista de
skate da Região dos Lagos,
com o nome de Bruno Augusto Rosa, um projeto de
lei do vereador Euripinho.
Amante de esportes,
Bruno andava de skate no
quintal de casa pelo fato de,
naquela época, a cidade não
ter uma pista adequada. Essa
pista de skate é considerada
a melhor da cidade.
“É um compromisso nosso com os esqueitistas da
cidade. Remodelamos essa
pista e estamos trabalhando para reformar a pista do
CEU das Artes e ainda entregaremos, em breve, uma
nova pista no bairro San
Diego”, destacou a prefeita,
sob os ouvidos atentos dos
praticantes desse esporte.
João Ricardo Carregari, um dos apoiadores desse
esporte na cidade, chamou
a palavra e agradeceu o trabalho da prefeita e de todo
o funcionalismo envolvido.
“Muito obrigado em nome
do skate de Barretos”, frisou.
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Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza ação para
incentivar a inclusão profissional das pessoas com deficiência de Barretos
Como parte das atividades
do evento Retoma SP em Barretos, a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência realiza nesta sexta-feira (15), das 8 às 16 horas, atendimentos às pessoas
com deficiência que buscam

uma oportunidade no mercado de trabalho.
O objetivo da ação é promover o desenvolvimento
profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Serão realizadas entrevistas

iniciais de emprego, cadastro
de perfil profissional do cidadão e ainda a possibilidade de
participar do mutirão de emissão de Laudo Caracterizador de
Deficiência, apoiado no Índice
Brasileiro de Funcionalidade,
realizado pelo Instituto de Me-

dicina Social e de Criminologia
de São Paulo (IMESC).
A ação faz parte do programa estadual Meu Emprego
Inclusivo, que é fruto da parceria entre as secretarias de
Desenvolvimento Econômico
e dos Direitos da Pessoa com

Escolas estaduais anunciam volta obrigatória
às aulas a partir da próxima segunda-feira

Distanciamento de 1 metro com revezamento entre os alunos, dependendo da capacidade física da escola, será mantido até o fim do mês
O governo de São Paulo as pessoas, uso obrigatório de
anunciou na última quarta-fei- máscara e álcool em gel ainda
ra (13), a retomada obrigatória serão mantidos até o final de
dos estudantes às aulas pre- outubro, assim como o esquesenciais para todas as redes: ma de revezamento planejado
estadual, municipais e privada por cada escola, de acordo
vinculadas ao Conselho Esta- com a capacidade física.
dual de Educação a partir da
“A educação precisa ser
próxima segunda-feira, 18 de prioridade da sociedade. Fioutubro. Até então, a presença zemos todos os investimentos
era facultativa às famílias.
necessários para o cumpri“Tenho certeza que, como mento dos protocolos e essa
eu, pai de três adolescentes, to- volta tem total respaldo do
dos aqueles que são mães e pais Comitê Científico do Estado”,
pletado seu ciclo vacinal conestão felizes com a possibilida- destacou o secretário estadual multaneamente.
A imunização de 97% dos tra COVID-19;
de de seus filhos retomarem as de Educação, Rossieli Soares.
aulas. Para garantir a segurança
A partir de 3 de novembro, profissionais da educação, com - Jovens gestantes e puérperas;
do retorno às aulas presenciais, novas mudanças passarão a esquema vacinal completo, - Crianças menores de 12
todos os protocolos sanitários, ser implementadas, como a garante maior segurança para anos pertencentes ao grupo
como o distanciamento de um não obrigatoriedade do dis- a retomada por completo das de risco para COVID-19, para
metro entre os alunos, uso obri- tanciamento de 1 metro e, por aulas. Além disso, 90% dos as quais não há vacina contra
gatório de máscara e álcool em consequência, a descontinui- adolescentes de 12 a 17 anos COVID-19 aprovada no país;
gel, serão mantidos”, afirmou o dade do revezamento entre os já tomaram a primeira dose da - Estudantes com condição
vacina contra a COVID-19.
de saúde de maior fragilidade
governador João Doria.
alunos nas aulas presenciais.
EXCEÇÃO À
à COVID-19, mesmo com o
Para garantir a segurança e
Assim, será ampliado o
ciclo vacinal completo, comOBRIGATORIEDADE
a ampliação do retorno às au- acesso e a frequência dos eslas presenciais, todos os pro- tudantes da educação básica - Jovens pertencentes ao gru- provada com prescrição métocolos sanitários, como o dis- à unidade escolar para 100% po de risco, com mais de 12 dica para permanecer em atitanciamento de 1 metro entre dos estudantes presentes si- anos, que não tenham com- vidades remotas.

Professor cria projeto
utilizando o tema gratidão
e alunos enviam mais de
300 cartas aos profissionais
do Instituto Butantan

A importância do professor
em nossa formação - em qualquer fase da vida - é inquestionável. Todos contribuíram
para a construção pedagógica,
o pensamento crítico e até mesmo para enxergar o mundo de
forma diferente e, certamente,
ao ler esse texto, virá à sua memória algum deles, que lhe tenha marcado de alguma forma.
O professor influenciador da
rede de escolas Luminova, da
cidade de Sorocaba (SP), Reginaldo Monteiro, com certeza ficará marcado na de seus alunos.
Para trabalhar as habilidades socioemocionais dentro da
disciplina língua portuguesa e
redação, Monteiro criou em
conjunto com os estudantes, o
projeto “De Carta em Carta...
Espalhando Gratidão”.
“O objetivo da iniciativa era aproximar a escrita de
uma função real. Para isso os
alunos foram incumbidos de
escreverem cartas destinadas
aos funcionários do Instituto
Butantan, que estão trabalhando na produção das vacinas contra o Covid-19”, explica Monteiro.

A aluna Thayná Salles Gallé emocionou a todos ao representar os estudantes da escola.
Ao ler sua carta, muitos profissionais foram às lágrimas.
Confira um trecho: “Talvez,
vocês não tenham noção da importância do trabalho que estão
desenvolvendo, mas cada brasileiro tem e, por isso, somos
extremamente gratos. Graças
às doses das vacinas que estão sendo entregues, seguimos
caminhando, carregando em
nosso peito a esperança por
dias melhores, em que somente abraçaremos e mais nada.
Daqui deste lado, ficam apenas poucas palavras: obrigada,
muito obrigada. Viva o Sus,
Viva o Instituto Butantan”.
Foram produzidas e entregues mais de 300 cartas de
agradecimento pelos alunos
da educação infantil, fundamental I e II e ensino médico.
“A carta é uma expressão cultural que não pode ser
substituída pelas tecnologias.
Ela traz uma essência pura e
verdadeira da dedicação e do
sentimento de quem escreve”,
finaliza Monteiro.

Com bom desempenho de
atletas, Barretos fica no “top
3” da Luta Olímpica no país

Os atletas do Projeto Revelar, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte de Barretos, participaram
do maior evento nacional da
modalidade de luta olímpica.
O Campeonato Brasileiro,
realizado em Praia Grande-SP, teve mais de 250 atletas
inscritos de todos os lugares
do Brasil. A equipe barretense
disputou 5 finais e conquistou
5 medalhas de prata, além de

3 bronzes, colocando Barretos
no top 3 do cenário nacional.
Os participantes foram: Lucas Barbosa (vice-campeão),
Hugo Luiggi (vice-campeão),
Pedro Henrique (vice-campeão),
Augusto Castro( vice-campeão),
Élison Melo (vice-campeão),
Gabriel Henrique (3º colocado),
Stefani Dias (3º colocada), Lucas
Gomes (3º colocado), Jacqueline
Araújo (5º colocada) e Wilson
Gabriel (8º colocado).

Deficiência.
Segundo informações da
Base de Dados dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, há cerca de 10 mil pessoas com deficiência na cidade de Barretos.

“Salário mínimo ideal em
setembro deveria ter sido
de R$ 5.657,66”, diz Dieese
Em São Paulo, trabalhador gastou R$ 673,45 para
comprar a cesta. Se a renda foi de um salário mínimo,
sobrou R$ 426,55 para pagar todas as demais despesas,
como contas de água e luz, aluguel, IPTU, etc
Com o aumento no custo
médio da cesta básica, para
viver com dignidade, se alimentar corretamente e pagar
as demais contas, uma família
de dois adultos e duas crianças
deveria ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657,66,
revela a Pesquisa Nacional da (3,49%). Já as maiores quedas
Cesta Básica de Alimentos, di- foram registradas em João Pesvulgada no último dia 6 pelo soa (-2,91%) e Natal (-2,90%).
Gasto médio com alimentaDepartamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioe- ção nas favelas equivale a um
salário mínimo, aponta estudo.
conômicos (Dieese).
SOBRE A PESQUISA
Este valor, que o Dieese
A Pesquisa Nacional da
considera o salário mínimo
ideal para o Brasil, é 5,14 ve- Cesta Básica de Alimentos
zes maior que o salário míni- é um levantamento contínuo
dos preços de um conjunto de
mo atual, de R$ 1.100.
“Um trabalhador que ga- produtos alimentícios consinha o salário mínimo teria de derados essenciais.
A pesquisa foi implantada
trabalhar, em setembro, em
média, 115 horas e 02 minu- em São Paulo em 1959, a partir
tos só para comprar a cesta dos preços coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida
básica”, diz o Dieese.
De acordo com a pesquisa, (ICV) e, ao longo dos anos, foi
em setembro, para comprar ampliada para outras capitais.
Hoje, é realizada em 17 uniuma cesta básica, os paulistanos tiveram de pagar R$ dades da federação e permite a
673,45. Se a renda foi de um comparação de custos dos prinsalário mínimo, sobrou R$ cipais alimentos básicos consu426,55 para pagar contas de midos pelos brasileiros.
Os itens básicos pesquisaágua e luz, internet para as
aulas das crianças, aluguel, dos foram definidos pelo Decondomínio, IPTU, medica- creto Lei nº 399, de 30 de abril
mentos e outras despesas da de 1938, que regulamentou o
família. Foi o maior valor pago salário mínimo no Brasil e está
vigente até os dias atuais.
no país por uma cesta básica.
O decreto determinou que
Em segundo lugar veio
Porto Alegre, onde a cesta a cesta de alimentos fosse
custou R$ 672,39, seguida de composta por 13 produtos aliFlorianópolis (R$ 662,85) e mentícios em quantidades suficientes para garantir, durante
Rio de Janeiro (R$ 643,06).
O menor valor foi consta- um mês, o sustento e bem-estado em Salvador (R$ 478,86), tar de um trabalhador em idade
seguida de Aracaju (R$ 454,03) adulta. Os bens e quantidades
estipuladas foram diferenciae João Pessoa (R$ 476,63).
dos por região, de acordo com
COMO É O CALCULO
os hábitos alimentares locais.
DO SALÁRIO
O banco de dados da pesMÍNIMO IDEAL
quisa
apresenta os preços
Para calcular o valor do salário mínimo ideal, o Dieese se médios, o valor do conjunto
baseia na pesquisa de preços da dos produtos e a jornada de
cesta básica feita em 17 capitais. trabalho que um trabalhador
Em setembro, a pesquisa regis- precisa cumprir, em todas as
trou alta no valor da cesta em 11 capitais, para adquirir a cesta.
Os dados permitem a todos
cidades e redução em seis.
As maiores altas foram re- os segmentos da sociedade cogistradas em Brasília (3,88%), nhecer, estudar e refletir sobre
Campo Grande (3,53%), São o valor da alimentação básica
Paulo (3,53%) e Belo Horizonte no país. (Fonte: CUT Brasil)
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Empresa realiza reparo em asfalto de avenida no bairro San Diego
A empresa responsável pelo
loteamento São Diego iniciou o
reparo do asfalto danificado pela
forte chuva do último final de
semana. De acordo com a loteadora, as obras na Avenida Aristi-

des José Anastácio têm previsão
para serem concluídas até a próxima segunda-feira (18).
Segundo o secretário municipal de Obras, Raul Paganelli,
a empresa loteadora se pronti-

Evento nesta sexta (15)
terá realização de exames,
como mamografia e papanicolau, prestação de serviços
além de recreação e atrações
musicais para a diversão de
toda a família
A Região dos Lagos recebeu
os preparativos para esta sexta-feira, 15 de outubro, quando
haverá a realização de dois programas promovidos pelo governo estadual em parceria com
a prefeitura. Até as 16 horas, o
barretense terá à disposição
vários serviços de qualificação
profissional, emprego e renda, além de serviços de saúde
e atrações culturais oferecidos
pelo Retoma São Paulo e Cidadania em Movimento. Tudo em
um único lugar.
RETOMA SP
Com foco na empregabili-

dade, esse programa trará para
Barretos um verdadeiro mutirão
com ofertas de emprego, além
de orientação sobre o mercado
de trabalho, de como se tornar
um microempreendedor individual (MEI) e assim poder solicitar empréstimo com juros menores pelo Banco do Povo, entre
outros. Também serão disponibilizados cursos de qualificação
profissional gratuitos.
CIDADANIA EM
MOVIMENTO
Esse programa do Centro de
Integração da Cidadania oferecerá um polo de documentação
em que será possível emitir a
segunda via de diversos documentos, como certidão de nascimento, casamento ou óbito,
RG e Carteira de Trabalho.
Também haverá atendimento especializado de orientação

ficou a realizar o conserto integral desde que o problema surgiu e está repassando todas as
informações para a prefeitura.
Vale destacar que uma força-tarefa da prefeitura está traba-

lhando desde o início da madrugada de sábado para amenizar e
reparar os estragos causados pela
chuva. Qualquer urgência deve
ser notificada à Defesa Civil pelo
telefone (17) 99195-8754.

Região dos Lagos recebeu preparativos para
mutirão de emprego e de serviços gratuitos

Feira de Profissões do
Unifeb proporciona imersão
nos cursos universitários
de vários programas estaduais,
como o Vale Gás e o Acolhe SP,
atendimentos jurídicos diversos
e a possibilidade de consulta a
benefícios do CadÚnico.
SAÚDE E LAZER
Ao mesmo tempo, quem estiver na Região dos Lagos terá
à disposição vários serviços de
saúde: carreta da mamografia
e do papanicolau, medição de
pressão arterial, entre outros.
E a beleza não vai faltar:

terá corte de cabelo, manicure, recreação para as crianças,
aula de zumba, oficina de pintura em vários materiais além
de apresentações de dança e
música para toda a família.
Os dois programas estão
localizados na Avenida Centenário da Abolição, em frente
ao Fórum. Todos os protocolos sanitários como distanciamento, uso de álcool gel e
máscara, serão respeitados.

190 mudas de árvores são plantadas pelo SAAE
Barretos na região da nascente do córrego do Aleixo

No último sábado (9), a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos realizou o plantio de 190 espécies de árvores na

Área de Preservação Permanente, na Associação de Servidores
Públicos Municipais – ASPUM,
local onde fica a nascente do

córrego do Aleixo.
Segundo o levantamento
realizado pela autarquia, no dia
24 de setembro, alguns impactos foram observados em visita
técnica, que podem impedir a regeneração natural da APP, como
a presença de animais bovinos
com acesso à nascente, provocando o pisoteio da mesma, e os
mesmos foram retirados do local.
“A ação integra o programa
Plantar Água, que visa arborizar o entorno das nascentes do
município de Barretos neste pe-

O Impostômetro, painel
instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo,
no Centro Histórico da capital
paulista, registrou na última
quarta-feira (13), às 19h47, a
marca de R$ 2 trilhões.
Esse é o montante pago
pelos contribuintes desde o
primeiro dia do ano aos governos federal, estaduais e
municipais. Em 2020, este valor foi registrado no dia 22 de
dezembro, o que significa que
os brasileiros estão pagando
mais impostos neste ano.

De acordo com o economista da associação, Ulisses
Ruiz de Gamboa, a antecipação do registro em 70 dias este
ano deve-se a duas explicações
básicas: a retomada econômica
e a alta da inflação. “A retomada da atividade econômica, devido ao avanço da vacinação, é
um dos principais fatores que
levaram ao aumento do valor
pago em impostos”, disse.
Ele também destaca que
a aceleração da inflação, que
incide sobre maior parte dos
preços de bens e serviços,

contribuiu para o aumento.
O painel físico do Impostômetro está localizado na Rua
Boa Vista, 51, Centro Histórico de São Paulo - anexo ao

ríodo jubilar de ouro do SAAE
Barretos, conforme anunciou a
prefeita Paula Lemos no dia 22
de setembro, quando realizamos o plantio de mudas de árvores no entorno do córrego do
Aleixo na Região dos Lagos”,
explicou Waldo Villani Júnior,
superintendente do SAAEB.
As mudas plantadas são de
Perobinha, Tamanqueira, Marolo, Jatobá do Cerrado, Goiaba,
Ipês Amarelo e Rosas, Pinha do
Brejo, Jacarandá, Guapuruvu,
Jambos, dentre outras.

edifício sede da Associação
Comercial de São Paulo. No
site www.impostometro.com.
br é possível saber qual a alíquota de imposto por produto.

Impostômetro da Associação Comercial
de São Paulo registra R$ 2 trilhões

O evento permite que alunos do ensino médio possam
conhecer os modernos laboratórios do Centro Universitário e conversar diretamente com coordenadores e professores para entender melhor a dinâmica das profissões
Na última quinta-feira (14)
começou o “Outubro das Profissões” no Unifeb (Centro
Universitário da Fundação
Educacional de Barretos).
O evento reúne alunos do
ensino médio, principalmente
os formandos do 3º ano, para
apresentar os modernos laboratórios da instituição e proporcionar uma imersão nos
cursos universitários.
A Feira de Profissões tem
uma segunda rodada no dia
21 de outubro, das 7h30 às 12
horas, e seguirá todos os protocolos de segurança contra
a Covid-19, inclusive sendo
obrigatório o uso de máscara.
Considerada a maior feira de profissões da região, o
Unifeb apresenta mais de 20
cursos que são oferecidos,
com exposição de experimentos, orientação profissional,
tour pelos laboratórios, espaço maker (com selo global
do Fab Lab), núcleo jurídico
e demais espaços acadêmicos.
Os alunos também vão
visitar o novo Núcleo de Medicina Veterinária, que ocupa
uma área de cerca de 1.400m2,
devidamente preparado para
receber dezenas de alunos simultaneamente nos vários laboratórios disponíveis.
O reitor do Unifeb, Angelo
Davis, destaca que essa é uma
grande oportunidade para os
estudantes do ensino médio
conhecerem mais sobre o curso que vão escolher ou descobrirem uma nova vocação.
“Eles poderão sentir um
pouco do que é viver uma experiência universitária e ter
contato real com os laboratórios e espaços projetados para
permitirem uma formação

adequada. Nosso projeto pedagógico visa colocar o aluno
com a mão na massa, para que
ele tenha uma vivência prática e real da profissão. As grades curriculares dos nossos
cursos foram elaboradas para
preparar, de fato, o aluno para
inserção no mercado de trabalho”, destaca o reitor.
VESTIBULAR/2022
As inscrições para o Vestibular/2022 do Unifeb estão abertas
e os candidatos concorrem a
bolsas de estudos de 100% para
o primeiro colocado na classificação geral, 75% para o segundo colocado e 50% para o terceiro colocado. Todos os demais
aprovados no vestibular terão
30% de desconto, com exceção
dos ingressantes em Odontologia, que terão 10% de desconto. Neste ano, o Unifeb lança
o curso de Biomedicina, com
estrutura moderna e antenada
no que existe de mais atual no
mercado de trabalho. Os demais
cursos com vagas abertas para o
Vestibular/2022 são: Administração, Agronomia, Arquitetura
e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física, Engenharia de
Alimentos, Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Engenharia Química,
Farmácia, Física Médica, Medicina Veterinária, Odontologia,
Pedagogia, Sistemas de Informação, Tecnologia em Negócios Imobiliários e Zootecnia.
O vestibular será aplicado
no dia 24 de outubro, às 14
horas. As inscrições podem
ser feitas pelo site www.vestibular.unifeb.edu.br e a taxa de
participação tem o valor promocional de R$ 10,00.
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